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Talán ezzel a címben foglalt egyetlen szóval lehet jellemezni leginkább
ezt a hónapot: fellélegzés. Mert mire írásom megjelenik, már kissé felszaba-
dultabban vehetünk levegőt. A szó szoros és átvitt értelmében is: néhol már
száj- és orrmaszk nélkül és kevesebb félelemmel.

Túljutottunk a járvány első szakaszán. Gyászolunk, hiszen voltak áldoza-
tok, de elkerültük az olasz tragédiát. Már eltűnőben a vírus, de tudjuk, azért
az óvatosság nem árt. Visszatérhet. De az élet – bármilyen közhelyesen
hangzik – folytatódik. Show must go on, ahogyan sokunk kedvence, Freddie
Mercury énekelte, akit szintén idejekorán ragadott el a halál.

Szóval az élet folytatódik, lassan vagy gyorsan, de mindenki visszatér a
régi kerékvágásba. Így van ez az önkormányzatnál is, ahol a veszélyhelyzet
ugyan kényszerű feladatok sokaságát zúdította a nyakunkba, de közben a
rendes ügymenetet is intéznünk kellett számos területen.

Persze voltak, akiknek kicsit kevesebb lett a feladatuk, és voltak, akik-
nek átalakult. És olyanok is, akiknek az eddigi-
eknél sokkal nagyobb és több kihívással kellett
megküzdeniük. Ebből a körből különösen sze-
retném kiemelni a családsegítő munkatársait,
akiknek – igény esetén – a karanténba helye-
zett, illetve a 70 év feletti személyek ellátásáról
kellett gondoskodniuk, valamint a polgárőrség
tagjait és a nekik, így nekünk segítséget nyújtó
civileket, akik biztosították a rend fenntartását.
Egyúttal köszönöm a rendőrség munkáját is a
fokozott jelenlétért.

A májusi újságcikk megjelenése óta újabb jó
hír, hogy az illetékes irányító hatóság kérel-
münkre 29 millió forint többlettámogatást nyújtott a „VEKOP. 6.2.2 – 15 a
leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményei-
nek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” című
pályázatunk keretében tervezett közösségi ház építéséhez, mivel a kivitele-
zési pályázatra beérkezett legjobb árajánlat is ennyivel meghaladta a rendel-
kezésre álló forrást. Így megkezdődhetett végre a kivitelezés. Köszönjük
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek a döntési folyamat gyorsításá-
ban játszott szerepét.

Ugyancsak ezen projekt keretében a közművek egy részének bekötésétől
eltekintve elkészült három új szociális lakás. Az egyenként 60-60 m2-es
ingatlanokba olyan családok költözhetnek, amelyeknél a kérelmező a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által Ráckevén nyilvántartott szegregátum terüle-
tén él, és megfelel a szigorú szempontrendszernek, amelyet a testület és a
helyi szakemberekből álló, ún. támogató csoport állított össze. A város kon-

zorciumi partnerének, a Kontakt Alapítvány-
nak a munkatársai még 2020 decemberéig
kísérik figyelemmel az új lakók életét. Mint
arról már más fórumokon korábban beszámol-
tunk, a pályázat keretében mintegy 100 lakos
szerzett 5., 6., 7., 8. osztályos végzettséget, il-
letve szakmát.

A cikk megjelenésének idejére elkészül a
strand területén épülő csónaktároló is, ahol a város tulajdonában álló
vízijárművek kölcsönzésére nyílik lehetőség.

„Üléseztek” a képviselők is. Az idézőjel annak szól, hogy interneten
keresztül folyt a napirendek véleményezése, s a testület döntési jogkörét a pol-
gármester gyakorolta. Célja az volt, hogy a döntést illető kérdésekben a külön-
leges helyzet ellenére demokratikus többségi véleményezés alapján szülessen

intézkedés. Ennek alapján határoztam – többek
között – az öt éve betöltetlenül álló fogorvosi
hely önálló praxisként történő betöltésére kiíran-
dó pályázatról, a Szent István tér 3. szám alatt
található önkormányzati lakás értékesítéséről, a
megbízás lejárta miatt múzeumvezetői pályázat
meghirdetéséről, a veszélyhelyzet miatti intéz-
ményi előirányzatok átcsoportosításáról.

Az önkormányzati forráshiány miatt értéke-
sítettük a Rávüsz Kft. ügyvezetőjének használa-
tában álló Toyota Hillux gépkocsit, s a befolyt
pénz nagyjából feléért egy alig használt Dacia
Dustert vásároltunk, a maradék pénzt a költség-

vetési lyukak legalább részleges betömésére csoportosítjuk át.
A kerékpártárolók elhelyezésével párhuzamosan megnyitottuk a HÉV-

állomás mellé telepített konténervécét, s újraindítottuk a veszélyhelyzet
miatt hetekig korlátozottan üzemeltetett piacot. Itt még – ugyancsak a ve-
szélyhelyzet miatti késedelem okán – várni kell a két új illemhelyblokk
megérkezésére, illetve az Elmű bekötési munkáira.

Elkészült több földút, földútszakasz karbantartása. Így megújult a Thököly
utca, a Tutaj utca, a Jókai utca egy része, és teljes hosszban javítottuk a Ber-
kenye, a Haladás, a Vénhalász és a Ponty utcát. Bízunk benne, hogy a pénz-
ügyi helyzetünk lehetővé teszi majd a munka folytatását, hiszen tisztában
vagyunk vele, milyen rengeteg elmaradás van még ezen a területen.

És akkor még egy nagyot lélegezhetünk majd.
Vereckei Zoltán

polgármester
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Fellélegzés



Habzunk
Az elmúlt napokban ismét több dühös bejelentés érkezett a Duna vizén

megjelent habbal kapcsolatban, vélelmezve, hogy ismeretlenek szennyvizet
engedtek a folyóba.

Szerencsére szó sincs erről, a jelenség természetes biológiai, kémiai
folyamat eredménye, amelyet – mint azt a régebben itt élők tudják – rendsze-
resen tapasztalhatunk. Lényege, hogy a felmelegedő víz hatására a fenéken
felgyülemlett, elpusztult alga gázosodni kezd, amely előbb-utóbb felemeli a
felszínre az összeállt bomló algaüledéket. Erre ráerősítve, rátapadva megérke-
zett a Duna-parton tenyésző ezüst- és egyéb nyárfafajok lebegtető virágzatá-
nak hatalmas mennyiségű, vízben úszó s ott rothadó tömege. A csomócskákká
összeállt átázott, rothadó pihék, összetapadva a felemelkedett rothadó algate-
lepekkel, valóban csúnya, lebegő fekáliára emlékeztető képleteket alkotnak. A lebontó baktériumok közben teszik a dolgukat, és a szerves anyagokat bontják

a maguk módján, így csillogó, olajszerű baktériumfilm lepi el a partközelben
összeállt telepeket. A lebomlás alatt lévő fehérjék pedig az erős és egyirányú
hullámzás miatt a part előtt kemény, fehér habbá verődnek fel. A jelenség
neve: koaguláció, kicsapódás. Viszont – mint arról a kérésünkre a helyszí-
nekre kiszálló Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség szakemberei beszámol-
tak – az összes vizsgált területen, és másutt is ezen folyamatok alatt/között mil-
liónyi, frissen kikelt halivadék nyüzsög, hemzseg, hasznosítva a bomló szer-
ves anyagon felszaporodott planktonikus szervezeteket.

Mindez persze korántsem jelenti azt, hogy az RSD kifogástalan minősé-
gű, hiszen számos olyan tényező áll még fent, amely rontja a víz öntisztuló
képességét. Ebben – a tározó bővítések ellenére – a Dél-pesti Szennyvíztisz-
titó Telep is szerepet játszik, s egyes horgászok mértéktelen beetetési hajlan-
dósága, a pucolt halak belső részeinek, fejének visszadobálása (ami egyéb-
ként szigorúan tilos) szintén hozzájárul a szervesanyag-tartalom jelentős
növelésével. Vereckei Zoltán polgármester

Sokan emlékeznek még, hogy mennyire szerettük az Autósmozi hangu-
latát, milyen jó kikapcsolódás volt számunkra a szabad ég alatt filmet nézni,
micsoda hangulata volt. Most újra idehozzuk ezt a hangulatot városunkba,
újra lesz autósmozi, igaz, először 4 napos „érintésmentes” autósmozival
indulunk, és meglátjuk, ez a programlehetőség mennyi embert vonz váro-
sunkba, és mennyi ráckevei lakosnak, üdülőnek kelti fel az érdeklődését.

Korábban már terveztük, hogy programkínálatunkba egy-egy nyári esté-
re piknik mozit építünk be, meg is álmodtuk azt, aztán sajnos a szegényes
költségvetésünk miatt és a kialakult járványügyi helyzet miatt újra át kellett
gondolni ezeket az elképzeléseket. Időközben láttuk és éreztük, hogy az
emberekben kialakult programéhséget csillapítani szükséges, és ebben
Ráckeve Város Önkormányzatának partnernek kell lennie. Egyeztetést
kezdeményeztünk Hegedűs Csabával (UP Kommunikációs és Média Kft.),
aki nagyon kreatív és már jó ideje a „piknik mozik” zászlósa, számtalan
mozis rendezvénnyel a háta mögött jött a nagy ötlettel: „érintésmentes
autósmozi”. A szükséges szakhatósági hozzájárulások és engedélyek
beszerzése után a szervezést elindítottuk, és 2020. június 11-12-13-14.
napokon a Drive-In RÁCKEVÉRE látogat! A vetítések 20:45-kor kezdőd-
nek, beparkolás 19:45-től lehetséges.

Filmek: Június 11. Vissza a jövőbe!
Június 12. Mamma Mia I.
Június 13. Forrest Gump
Június 14. Grease

A jegyek online a tixa.hu oldalán már most megvásárolhatók, ára: 4 990
forint/autó! Autónként mindössze 1 db érvényes jegyre van szükség, amely
autóba többen is be lehet ülni. A vetítővászon több mint 9 méter széles és 7
méter magas!

A klasszikus autósmozi lényege, hogy beparkol mindenki az autójával a

mozi helyszínére, beállítja az autó rádióján az adott frekvenciát és élvezi a
filmet a saját autójából úgy, hogy a hangot az autó rádiójából hallani. Van
még egy jó hírünk! Belépéskor autónként ajándékba mindenki kap 2 db
MÁRKA üdítőt és 2 db MOGYI ropogtatnivalót is, hogy teljes legyen a
mozi élmény!

A vészhelyzet további fennállására tekintettel viszont szigorú szabályo-
kat is lefektetünk, ügyelünk a védőtávolságok biztosítására. Illemhelyiséget
biztosítunk, de büfé nem lesz. Azonban gondoltunk arra is, hogy egy jó
mozizás után ne maradjon senki éhes. Így Ráckevén azok a vendéglátó egy-
ségek, akikben partnerségre találtunk, éjszakai nyitva tartással várnak min-
denkit, sőt a szomszédos Aqualand meglepetés programot is kínál a kedves
mozisvendégek számára. Az eseményről folyamatos tájékoztatást különbö-
ző facebook oldalakon, a város weboldalán (www.rackeve.hu) és egy kis
tájékoztató füzet, plakátok formájában fogunk adni. Aki teheti, jöjjön el és
éljük újra át azt az igazi autósmozis élményt!

Varga Viktória alpolgármester
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tájékoztatások Duna autósmozi

Visszahoztuk az autósmozi élményét
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hulladékgazdálkodás alpolgármester e-városom

Aktuális hulladékhelyzet
A települési önkormányzatok életében jelenleg a hulladékgazdálkodás

területén a legjelentősebb problémát most egyrészt a lakossági veszélyes
hulladék elhelyezése, a zöld hulladék (biokomposztálás), az illegálisan
elhagyott vegyes hulladék, szemét és sajnálatos módon a közszolgáltatók
operatív működésében mutatkozó akadozások, nem vagy hiányos teljesíté-
sek okozzák. Ráckeve város életébe is begyűrűzött mindez, de ezen túlme-
nően az elhagyott Homokbánya és az egyre több zöldterületi, természetben
eldobált, kirakott illegális hulladék jelentős erőfeszítéseket kíván. Költség-
vetésünkben minden évben van egy maghatározott keret, melyet erre költe-
ni szoktunk, azonban ez a keret most már nagyon szűkös, és sajnos töredéke
annak, amire szükség lenne ahhoz, hogy a fent említett problémákat meg-
oldjuk. Mi mégis tesszük a dolgunkat és a műszaki osztállyal, a RÁVÜSZ
Kft.-vel folyamatos programlépéseket dolgozunk ki annak érdekében, hogy
az eszközölt intézkedésekkel felszámoljunk számos illegális hulladéklera-
kást, vagy megoldjuk a felhalmozott zöld hulladék hasznosítását, melynek
kapcsán már az aprítást elvégeztük és anyagában történő visszaforgatását
kezdeményeztük. Lakossági elektromos és elektronikai hulladékgyűjtést
szervezünk, illetve a város területén megtöbbszörözzük a kukák számát.
Ezek mind-mind jelentős pénzügyi kiadásokat és jelentős humán erőforrás
ráfordítást igényelnek. Egyértelműen látszik, hogy az emberek környezettu-
datosságát még fejleszteni szükséges, ugyanakkor már azt is tapasztaljuk,

hogy a szép szó
nem elég. Komoly
szankcionálásokat
tervezünk a jövő-
ben: kamera rend-
szer kiépítését és
mezőőrség felállí-
tását, valamint a volt Homokbánya területén egy komplex kárfelmérési és
kármentesítési, valamint területhasznosítási programban gondolkodunk.
Természetesen már folynak a tárgyalások, egyeztetések olyan szakembe-
rekkel, cégekkel és államigazgatási vezetőkkel, akik zászlajukra tűzték nem
csak az európai uniós elvárások, hanem az országos környezetvédelmi
programok megvalósulása és célszámok teljesítése miatt is ezeket a törek-
véseket, és hisznek abban, hogy jelen korszerű technológiák, innovációk és
eszközrendszer alkalmazásával a környezettudatos életmód, a környezet
védelmének megvalósulása biztosítható legyen. Mindenki számára fontos,
hogy környezetünk szép és élhető legyen, ezen Ráckeve Város Önkor-
mányzata és a RÁVÜSZ Kft. folyamatosan dolgozik. Kérjük egyúttal önö-
ket is, legyenek partnereink ebben is, segítsék munkánkat, amivel úgy gon-
dolják, segíteni tudják! Köszönjük!

Varga Viktória alpolgármester

Miért ne férne el a zsebünkben Ráckeve?

Vajon elférne a zsebünkben szeretett városunk,
Ráckeve? Persze, csak képletesen értjük, de most
már tényleg „zsebre vághatjuk”. Hisz az országban
az elsők között, Pest megyében pedig elsőként egy
olyan alkalmazást tudhatunk magunkénak, melybe
minden olyan információt igyekeztünk feltölteni,
ami hasznos lehet nem csak az itt élők, hanem az
ide látogatók számára is. A program telepíthető a
telefonra bármikor, nem foglal sok helyet, ellenben
nagyon sok tartalmi eleme van. Megtalálhatóak
benne Ráckeve város látnivalói, azok minden elér-
hetőségével és nyitvatartási idejével, a legfrissebb
helyi hírek, programok, intézmények, szolgáltatók.
Sőt lehetősége van a felhasználónak ötleteket
beküldeni vagy közérdekű bejelentést tenni. Az al-
kalmazás felhasználóbarát, számos más hasznos

funkcióval, megosztási lehetőségekkel, sőt a „Kö-
zelben” funkcióval térképen láthatóvá tesz min-
dent, ahol szintén rendelkezésre áll a szűrési lehe-
tőség, és az egész alkalmazásban a keresési funk-
ció biztosított, bármelyik menüpont alatt.

Az APP működéséhez legalább Android 5.0 és
iOS 10 verziójával, 50 MB szabad tárhellyel ellá-
tott mobileszköz, valamint megfelelő sávszélessé-
gű internet elérés szükséges. Ingyenesen letölthe-
tő az APP a készülékének operációs rendszeréhez
alapértelmezetten hozzárendelt alkalmazás áru-
házból.

Az e-városom applikáció egy települési és
turisztikai applikáció és egyúttal tényleges szol-
gáltatói önkormányzati modell egyik eszköze le-
het a jövőben. Bízunk benne, hogy az „e-váro-
som” applikáció segítségével egy újfajta, a mai
kornak megfelelő legmodernebb kommunikációs
csatornát sikerült alkalmazásba vennünk, amely-
nek támogató szerepe lesz az idegenforgalom,
turizmus fellendítésében is.

Varga Viktória alpolgármester



A kijárási korlátozás enyhítésére tekintettel, mindannyiunk egészségé-
nek megóvása érdekében ügyfélfogadásunkat 2020. június 2. napjával
az alábbiak szerint módosítjuk:

• Ügyfélfogadási időben személyesen fogadjuk ügyfeleinket. A szemé-
lyes távolságtartás és az épületben való várakozási idő csökkentése érde-
kében továbbra is javasoljuk az előre, telefonon egyeztetett időpontfogla-
lást. A személyes ügyfélfogadás továbbra is a védőüveggel ellátott, kihe-
lyezett ügyféltérben történik.

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

• Személyes ügyintézés kizárólag maszk vagy szájat és orrot takaró tex-
til ruhadarab viselésében és a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használatá-
val vagy kesztyű viselésével folytatható.

• A beadványok benyújtására továbbra is lehetőségként szolgál a postai
küldemény vagy elektronikus megkeresés, illetve személyesen a polgár-
mesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett „postaláda” használatával.

Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos és e-mail elérhetőség:

Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu

Elektronikus ügyintézéshez használható cím:
Rövid név: RKEVEONK
KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi ügyfélkapun keresztül

érhető el.
Postai címünk:
Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Fenti intézkedés visszavonásig érvényes.
Ráckeve, 2020. május 26.

dr. Jambrik Anna
jegyző
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Ügyintézés a ráckevei polgármesteri hivatalban

Megye: Pest
Település: Ráckeve
Ellátandó lakosságszám (kártya):
4975 fő
Ellátandó települések száma:
Ráckeve településrész és Sziget-
csép egész területe
Területi ellátási kötelezettség-
gel: Igen
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2020.08.01.
Jogviszony jellege: vállalkozói
Kategória: fogorvosi
Típusa: vegyes

A pályázatot e-mailben kell be-
nyújtani, Ráckeve Város Polgár-
mesterének címezve. E-mail cím:
polgarmester@rackeve.hu. Tárgy-
ban kérjük feltüntetni: „Pályázat
fogorvosi munkakör betöltésére"
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Dr. Rupp-
Müller Melinda aljegyző nyújt a
06-24-523-331-es telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések:
A fogászati alapellátás körzeteinek
kialakításáról, valamint az ellátási
körzetek székhelyének meghatáro-
zásáról szóló 14/2007. (VI.25.) Ön-
kormányzati Rendelet 1. mellékle-
tében meghatározott 1. számú, terü-
leti ellátási kötelezettségű, vegyes

fogorvosi körzete területi és Sziget-
csép tekintetében települési szintű
ellátási kötelezettséggel – ide értve
az iskolafogászat illetékességét is.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben
meghatározott fogorvosi feladatok
ellátása, valamint ifjúsági és iskola-
fogászati ellátás az önkormányzat-
tal kötött feladat-ellátási szerződés-
ben rögzített feltételekkel, a NEAK-
kal kötött közvetlen finanszírozási
szerződés alapján.
A pályázat kiírója fenntartja a jo-
got az eljárás bármely szakaszában
a pályázat eredménytelenné nyil-
vánítására. A fogorvosi körzet je-
lenleg helyettesítéssel ellátott.
Eredményes pályázat esetén az
önkormányzat határozatlan időre
szóló feladat-ellátási szerződést
köt, melyben a felek a működés
feltételeit rögzítik. A praxisjog
használata térítésmentesen kerül
átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye:
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u.
30. szám alatt található fogászati
rendelő.
További részleteket, a pályázatot
teljes terjedelmében a www.
rackeve.hu oldalon találják.

Fogorvost keresünk!

Ráckeve Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Árpád Múzeum
intézményvezető

(magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott idő-
re, 2020. augusztus 1. napjától
2025. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Kos-
suth Lajos u. 34.
A beosztás betölthetőségének idő-
pontja:
A beosztás legkorábban 2020.
augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt dr. Rupp-

Müller Melinda aljegyző nyújt, a
06-24/523-331-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Vereckei Zol-
tán polgármester részére a polgar-
mester@rackeve.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Hiánypótlásra lehetőség nincs. A
kinevezési, megbízási jogkör gya-
korlója által létrehozott, a betölten-
dő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizott-
ság hallgatja meg. A kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója, a
bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a képviselő-testület
dönt. A munkáltató fenntartja a pá-
lyázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
• Ráckeve Város Honlapja
• Ráckevei Újság
További részleteket, a pályázatot
teljes terjedelmében a www.racke-
ve.hu, valamint a www.arpadmu-
zeum.hu honlapon találják.

Pályázat az Árpád Múzeum
intézményvezetői beosztására

polgármesteri hivatal pályázatok
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önkormányzat forgalmi rend tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kivitelező kérésére, a Ráckeve
területén folyó Ivóvízminőség-javító be-
ruházás kivitelezési munkálatainak bal-
esetveszély csökkentése érdekében
2020. 05. 26-tól az alábbi forgalmi rend
változás lép hatályba.

Eötvös utca Mária Krisztina köz-
nél lévő alsó csatlakozástól a Hősök
tere Kossuth Lajos utca útcsatlakozá-
sáig terjedő szakasz teljes szélességében
lezárásra kerül, az utcába behajtani nem
lehet.

A forgalom az Eötvös utcáról a Jó-
zsef Attila utca irányába kerül terelésre.
Az Árpád híd felé a Bajcsy-Zsilinszky
utca – Szent István tér útvonalon lehet
visszajutni.

Forgalmi rend változás időtarta-
ma:

2020. 05. 26. 8:00-tól 2020. 06. 15.
18:00 óráig.

Kérjük az autósokat és a forgalom-
ban közlekedőket, hogy a forgalmi
rend változások miatt fokozottan figyel-
jenek a KRESZ-táblákra és a közleke-
dési szabályokat betartva közlekedje-
nek, illetve parkoljanak!

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

Forgalmi
rend

változás!
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szabadstrand fejlesztések HÉV állomás

Megérkeztek az új padok és szemetesedények
a Vadkacsa Szabadstrandra, amelyeknek egy ré-
szét már le is telepítettük. Az ülőalkalmatosságok
felét a víz és a túlparti városközpont felé tájolva
állítottuk fel, ahol a strandolók is hasznosíthatják
őket, illetve ahonnan a romantika szerelmesei is
megcsodálhatják a város fölött lenyugvó napot
esténként. Több padot helyeztünk el a játszótér
körül is, hogy minél több szülő kényelmesen
pihenve tarthassa szemmel gyermekét.

Megérkeztek az akácfából készített, zsindely-
tetős új szaletlik is, közben épül a csónaktároló,
amely a 19 kölcsönözhető vízi járműnek ad majd
otthont.

Vereckei Zoltán polgármester

Évek óta neurotikus kérdés volt a ráckevei HÉV szolgáltatásait
igénybe vevő, naponta munkahelyükre ingázók és városunkba látoga-
tó vendégek számára, hogy nem állt rendelkezésükre megfelelő illem-
hely. Ugyanilyen kardinális kérdésként merült fel a kerékpárral érke-
zők számára, hogy hol hagyhatják biztonságban kétkerekűjüket, hi-
szen csak pár biciklitartó vas árválkodott az állomás területén, és
kénytelenek voltak kerítéshez vagy bármilyen más oszlophoz hozzá-
rögzíteni, támasztani őket.

Már korábban elindult egy tárgyalás a MÁV HÉV Zrt. illetékeseivel
– mivel a terület az ő tulajdonukban áll – és végre megegyezés szüle-
tett. Ráckeve Város Önkormányzata korábban saját költségvetéséből,
teljesen önerőből egy kulturált konténer illemhelyet telepített és idén
tavasszal egy korszerű biciklitárolót helyezett el, amelyet még egy
kamera is figyel, így biztonságban tudhatják az utasok kerékpárjaikat,
amíg haza nem érkeznek.

Reméljük, így megszűnik az az állandóan felmerülő probléma is,
hogy a HÉV aluljáróján az embernek nem volt gusztusa átmenni, mert
ezután már nem ott végzik el szükségleteiket a vonatról fel- és leszál-
lók és az egyéb környezetüket nem becsülő „illetékesek”.

Vigyázzunk közösen a lakosok és látogatók kényelmét szolgáló új
beruházásokra, hiszen az önkormányzat a jelenlegi szűkösebb költség-
vetésből valósította meg számunkra!

Jáki Réka

Tovább szépül a szabadstrand

Az utasok kényelméért
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Ács Károly Művelődési Központ

„Üzenet Anyának” címmel facebook oldalunkon egy
kedves meglepetésre adtunk lehetőséget anyák napján.

Arra biztattuk látogatóinkat, hogy egy kedvelt fotóval, rajzzal, verssel raj-
tunk keresztül üzenjenek Édesanyjuknak. Örömünkre sokan kapcsolódtak
felhívásunkhoz. Köszönjük szépen a csodás képeket, verseket!

Az Ács Károly Művelődési Központ és a Tourinform Ráckeve áprilisban
indított közös #maradjotthon Ráckeve kvíz játéksorozatára 20 bátor játé-
kos jelentkezett, akik helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Áprilisi
nyertesünk Juhász Laura, akinek ezúton is gratulálunk! Nyereményként
ajándékcsomagot vehetett át.

Itt az újság hasábjain is szeretnénk mindenkit buzdítani arra, hogy az
online térben játszva mélyítse tudását Ráckeve és a Kis-Duna mente térség
történelmével és turisztikai kínálatával kapcsolatban. Továbbra is hétfőn
érkeznek majd az érdekesebbnél érdekesebb kérdések, amelyeket facebook
oldalainkon lehet megtalálni.

Ismét felhívnánk figyelmüket a kertbarátoknak és hobbykertészeknek
meghirdetett „Legszebb balkon, legszebb kert” versenyünkre. A verseny
jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk június 30-ig.

Tavaszodván, mi is igyekszünk virágosítani felületeinket. Földfrissítésre
és virágültetésre került sor szabadtéri színpadunk körül.

Színháztermünk függönyeit sikerült újra cserélni.
Zárva tartásunk alatt megkezdődött irattárunk rendszerezése. Új raktá-

runk bővítése elkészült. Polcozása jövő héten kezdődik. A Sas közi raktá-
runk külsőleg megújult, célszerű változtatásokkal praktikusabbá, használha-
tóbbá vált. Belső rendezése következő feladatunk lesz.

Május 5-én véradást szervezett nálunk a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete. „Zárt ajtók mögött” kerülhetett sor a véradásra.
Nagyon sikeres volt, 83 fő jelent meg. Köszönjük, hogy segítettek – köszön-
jük, hogy segíthettünk!

A hatályos intézkedéseknek megfelelően 2020. június 4-én a Nemzeti
Összetartozás Napján koszorúzással egybekötött megemlékezésre vár-
juk a város lakóit, intézményeinek képviselőit, emlékezőit az Összetartozás
Emlékparkban.

A Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából rajz-
pályázatot hirdetünk gyerekeknek Trianon 2020 „Nyitott szívvel” cím-
mel. Mit jelent számotokra a haza? A lakóhelyet, az otthont, az anyanyelvet,

a földet, a hegyvidéket, a síkságot, a folyóinkat, a gyönyörű tájainkat...?
Mitől dobban meg a szíved?

A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. Eredményhirdetésre és a
pályamunkák kiállítására 2020. november 6-án a „Nyitott szívvel” című
Trianoni ünnepségünkön kerül sor. Közreműködnek Kubik Anna és
Blaskó Péter Kossuth-díjas színművészek. „Magyar sorstöredékek Trianon
óta” – Vallomások Adytól Csoóri Sándorig című műsorukkal idézhetjük fel
közösen a múlt e jelentős korszakát.

Bízzunk abban, hogy a novemberi rendezvényünkre már a megszokott
formában kerülhet sor és az Ács Károly Művelődési Központban emlékez-
hetünk együtt. Addig kérjük, kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat és
honlapunkat, ahol időről időre új tartalmakkal várjuk önöket!

Szabó Gertrúd igazgató

Hírek az Ács Károly Művelődési Központból
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Ács Károly Művelődési Központ
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Ács Károly Művelődési Központ
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Árpád Múzeum Trianon 100 kiállítás

A Magyar Országgyűlés a Nem-
zeti Összetartozás Évének nyilvá-
nította a 2020-as évet, a trianoni
békediktátum 100. évfordulója al-
kalmából.

Minden magyar számára egyetlen szó jelképezi
a magyar történelem legnagyobb tragédiáját:
TRIANON. A versailles-i parkban álló Trianon
kastélyban írták alá az ezeréves Szent István-i biro-
dalomhalotti bizonyítványát a szövetségesállamok
és Magyarország két képviselője, bár kényszer
hatására. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lott, ennek következményeként Magyarország
(Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzet-
kilométerről93ezerre, lakosságát18,2millióról7,6
millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar,
a magyarság harmada került az új határokon túlra.

Ezen a napon, 1920. június 4-én országszerte
zúgtak a harangok, fekete zászlók lobogtak a
házakon, a közlekedés megállt, az újságok fekete
keretben jelentek meg és a templomokban
gyászistentiszteletet tartottak.

Trianon a magyar nemzet megcsonkítását, a
történelmi Magyarország végét jelentette, és
csaknem minden magyar családot közvetlenül is
érintett, hiszen sok rokon és barát egyik napról a
másikra „külföldinek” számított.

A magyar nép valósággal traumatizálódott.
1918 és 1920 között háromszázötven-négyszáz-
ezer ember – főleg hivatalnokok, tisztek és kö-
zéposztálybeliek – menekültek el vagy telepedtek
át az elszakított területekről. Trianon olyan sokk
volt, amelyből mi magyarok – tekintet nélkül a
mindenkori politikai beállítottságunkra – alapjá-
ban véve mindmáig nem tértünk magunkhoz.

A sokat ismételt jelszavak – „Nem! Nem!
Soha!” és „Csonka Magyarország nem ország –
egész Magyarország mennyország!” – még húsz
évvel Trianon után is meghatározták a mindenna-
pi életet az iskolákban. A tanítás a „magyar
Hiszekeggyel” kezdődött és fejeződött be, amely
a régi Magyarország feltámadását örök isteni
igazságként véste be a diákság tudatába. Az Or-

szággyűlés 2010. május 31-én a nemzeti össze-
tartozás napjává nyilvánította az első világhábo-
rút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának
napját, június 4-ét.

Az Árpád Múzeum a látogatási tilalom ellené-
re egy emlékkiállítást készített TRIANON 100
címmel, mert a múzeum munkatársai emlékeztet-
ni szeretnének mindenkit arra, hogy „Trianon”
egy soha szűnni nem akaró fájdalmas érzés azok-
nak, akik tudjuk, hogy mi történt 1920. június 4-
én. A trianoni békediktátum a magyar nemzet, a
magyar nép számára a mai napig egy igazságta-
lan és tragikus politikai döntés, amelybe soha
nem nyugodhatunk bele.

Egyelőre még nem kaptunk engedélyt arra, hogy
látogatókat fogadhassunk, de ahogyan már koráb-
ban is, egy virtuális tárlatvezetésre hívjuk meg az
érdeklődőket a múzeum facebook oldalán, ahol
Kabarcz Zsófi (KÖR Tv) közreműködésével meg-
tekinthetik egyelőre ebben a formájában a kiállítást.
Reménykedünk abban, hogy a nyár folyamán eny-
hítő intézkedésekre kerül sor és akkor újranyithat-
juk a múzeum kapuját az érdeklődők előtt és még
többen eljönnek, hogy a valóságban is megtekint-
sék a kor dokumentumait, fotóit, plakátjait.

Addig is vigyázzanak magukra, és ha tehetik,
tekintsék meg facebook oldalunkon kiállításainkat,
tájékozódjanak a múzeumban zajló folyamatos
munkákról, kutatási eredményekről. Jáki Réka

TRIANON 100
címmel emlékkiállítást rendeztünk az Árpád Múzeumban
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Keviczky László neve jól ismert a ráckeveiek
számára, hiszen a Magyar Tudományos Aka-
démia főtitkáraként, majd alelnökeként váro-
sunk büszkesége, tudományos eredményei pedig
ország- és világszerte ismertek és elismertek.

Május 4-én az MTA Elnöksége a legna-
gyobb hazai tudományos elismeréssel, az
Akadémiai Aranyéremmel tüntette ki az MTA
rendes tagját, a Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorát
az irányításelmélet és alkalmazásai terén,
valamint az ipari folyamatok és rendszerek
automatizálásában elért eredményeiért, a

hazai rendszer- és irányításelméleti kutatási kultúra kialakításáért, nemzet-
közi tudományos életbe való integrálásáért, iskolateremtő munkájáért.

Az indoklásban az is szerepelt, hogy: „Keviczky László olyan kivételesen
nagy hozzájárulást tett tudományágának műveléséhez, oktatásához és
alkalmazásához, valamint hazai eredményeink nemzetközi elismertetésé-
hez, továbbá olyan sokat dolgozott a hazai akadémiai és felsőoktatási
közösségért, hogy erre a díjra érdemes.”

Mivel a járvány okozta korlátozások miatt a május 4-ei közgyűlést el kel-
lett halasztani, az érmet majd később fogja átvenni, de ennek a kitüntetésnek
a kapcsán felkerestem őt ráckevei házukban és egy egész délutánon át
beszélgettünk: származásról, szülőföldről, tudományról, a kutatás szenve-
délyéről, életről, hivatásról és a világ nagy kérdéseiről… Feleségével együtt
egy különleges és hihetetlen nagy tudású kivételes párossal ismerkedhettem
meg, akik a magán- és a szakmai életben is szorosan együtt, egymást erősít-
ve és kiegészítve élnek, dolgoznak, kutatnak, írnak, és akik tudása és ember-
sége nélkül szegényebb lenne a hazai tudományos kutatás, de a világ is…
Tanítványaik közül egy akadémikus, egy levelező tag jelölt, három tanszék-
vezető, másfél tucat doktorandusz és több ezer diák viszi tovább tudományos
iskolájuk tanításait, emberi és minőségi értékeit.

Jáki Réka: – Kezdjük az elején, mégpedig Ráckevénél, ahol született.
Meséljen a gyerekkoráról, iskoláiról, hogy lett egy kevi diákból az akadémia
alelnöke?

KeviczkyLászló:–Itt születtemRáckevén, itt isnőttemfelésvégeztemálta-
lános, valamint gimnáziumi tanulmányaimat. Apai ágon mi a Keve nemzetség-
ből származtatjuk magunkat, az ország egyik legrégebbi családja vagyunk,
innen eredeztetjük a családnevünket is, Keve, Keveháza, Keviczki… Apai
nagymamám pedig kun volt. Anyai ágon nagyon kevert a dolog, a Németh
nagypapa miatt inkább sváboknak, vagy a Heim nagymama miatt esetleg zsi-
dóknak vallották magukat, illetve az Olasz Feri bácsi rokonunk után még felve-
tődött az olasz, Lengyel Jóska bácsi után a lengyel, illetve Horváth Feri bácsi
után a horvát származás is. Mikor megkérdeztem hazánk nagy genetikusát,
Czeizel professzort erről a háttérről, azt mondta, hogy: „Lacikám ne nyugtalan-
kodj, mert a Kárpát-medencében mindenki ilyen, csak nem merik bevallani.
Meglátod,hogyszépekésokosak lesznekagyerekeidésazunokáid.” Igaza lett.

Attila halála után a Keve nemzetség nem ment vissza keletre a hunokkal,
hanem megalapították az Al-Duna mellett Kevevárát (Kovint, Ráckeve test-
vérvárosát). A 13. század elején a város lakói szinte teljesen elmenekültek a
törökök elől. A Kevék nem Ráckevére jöttek a szerbekkel, hanem a Felvi-
dékre, és a Kevic falut alapították meg. A Muhi csata után IV. Béla királyt a
tatárok elől ebben a faluban rejtették el, így megmenekült. Dalmáciából
való visszatérte után a király a falu minden lakosának nemesi címet adomá-
nyozott. (Sajnos pénzt vagy földet nem kaptak.) Azóta a mi családunk a
nemes Kevicei Keviczky család.

Nagypapám (Keviczky József) onnét jött le Ráckevére, mert ő tervezte és
felügyelte a Csepel-sziget körüli gátrendszer építését a XIX. század végén.
Itt találkozott a jegyzőnél egy nagyon szép lánnyal, a kiskunhalasi Lőrinci
Arankával. A házasság után itt telepedtek le.

A helyből adódik a természethez és a vízi élethez való vonzalmam, ami
mind a mai napig tart. Mindig kiváltom a horgászengedélyem is, igaz, alig
használom, nem sok időm van rá, de bennem van az érzés, hogy ha kedvem
támad, csak kiüljek a kertünk végébe a partra és lógassam egy kicsit a pecabo-
tot, csak nézzem a mi Kis-Dunánkat. Gyerekkoromban nagyon szerettem a kis
állatokat és sokat sportoltam. Zongorázni tanultam Lili nénitől – mindenki hoz-
zá járt –, majd gitároztam, de a kézilabda miatt elég sok ujj- és kézsérülést szed-
tem össze, úgyhogy már nem nagyon megy a húrok pengetése. Apám mérnök
létére többzenekart isvezetett, innét eredhet talánszámomra isazeneszeretete.

– Ön az egyik legkiemelkedőbb példája annak, hogy egy vidéki kis gimná-
ziumból is el lehet jutni ilyen kimagasló tudományos pályára. Hogyan vált
egy ráckevei kis diák az akadémia alelnökévé?

– Az Ady gimnázium tanári testülete semmivel sem volt jobb vagy rosz-
szabb, mint például a budapesti kiemelkedő Fazekas gimnáziumé (ahova gye-
rekeim jártak). Az embernek meg kellett látnia, hogy kitől mit tanulhat, a taná-
rok különböző erősségeiből nagyon sokat tudott meríteni az a diák, aki akart.
Az én osztályfőnököm, orosz-latin szakos tanár, a Fejérdy Győző bácsi, aki a
maga nemében is kiváló ember volt, de tőle a munkát tanultuk meg. Hogyan
tudunk például a nyári táborainkra is pénzt keresni, akár egy színdarabbal,
amivel a járás kultúrházaiban felléptünk és belépődíjat kértünk, vagy amikor
kötelező mezőgazdasági munkát végeztünk. Az osztály persze azt is megta-
nulta, hogy miért jó egy összetartó közösséghez tartozni. Az osztály mintegy
egyharmadnyi magja még mindig összejár és félévente találkozik.

A matematika tanárom a Koralevszky Vili bácsi volt, ez is sokat számí-
tott, de Benkő Margitka néni, aki a fizikát oktatta már hamar rájött, hogy
jobban vonz engem ez a tantárgy, és nem nyúzott engem a kötelező felada-
tokkal. Hagyta, hogy írjak a matematikai-fizikai középiskolai lapokba, és
részt vettem a „Ki miben tudós” című ismert televíziós vetélkedőben is,
amelyben egy egyetemista tudott csak legyőzni gimnazista létemre. Mate-
matikával kezdtem, de aztán rájöttem, hogy erősebb vagyok a fizikában. Az
érettségihez közeledve először fizikus akartam lenni. A fizika általam szere-
tett területén viszont csak Moszkvában adódott volna egyetemi képzés, amit
nem mertem vállalni. Így a család hagyományait folytattam, minden férfi-
ember mérnök volt nálunk, ezért én is a Műegyetemre kerültem.

– Fontosnak érzi a ráckevei kötődését, ezért is vettek itt nyaralót?
– Természetesen, amíg édesanyám élt, addig hozzá jártunk haza, ráadásul

albérletben laktunk Budapesten és jó volt a gyerekeket lehozni a levegőre.
Később sikerült egy kis nyaralót venni Szigetszentmártonban, majd végül
itt Ráckevén, a Duna-parton. Igyekeztem segíteni mindig a szülővárosom-
nak, a Savoyai-kastélyba szerveztünk konferenciákat, tanácskozásokat.
Tavasztól őszig hétvégeken járunk le, télen kéthetente, hiszen mi még min-
dig dolgozunk, most a karantén miatt már egy jó ideje itt tartózkodunk.

– Hogyan kezdődött az egyetem után a kutatói-tudományos pályája? Kik
segítették ezen az úton és milyen irányelvek szerint érte el a hazai és nemzet-
közi tudományos életben sikereit?

– Amilyen érdekes az élet, az utolsó egyetemi évemben még az iparba
szerettem volna mindenáron kerülni, hogy bemutassam alkotási képessége-
imet. Végzéskor pedig el voltam keseredve, hogy karunkon egyetlen tan-
széken sem volt hely, hogy az egyetemen maradhassak. Szerencsémre az
egyik tanszéken – bár nem ott, ahol végeztem, hanem az Automatizálási
Tanszéken – egy kutató disszidált és az ő helye megüresedett. Az ottani tan-
székvezető, Csáki Frigyes legalább egy tucat végzős hallgatót meginterjú-
volt és szerencsémre engem választott.

Egy csésze kávé…
Keviczky Lászlóval,

Ráckeve Város díszpolgárával, az Akadémia Aranyérem idei kitüntetettjével
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Csákinak (az MTA tagja és alelnöke volt) igen sokat köszönhetek, mert mel-
lette tanultam meg a kutatás és a tudományos munka fontosságát. Ő igen sokat
segített abban, hogy eljuthassak nemzetközi konferenciákra, ezért már fiatalko-
romban láttam, hogy milyen a nemzetközi tudományos élet. A tanszék tu-
dásbázisára jellemző, hogy onnét 6 akadémikus, egy levelező tagjelölt és egy
külső tag került ki. Valószínűleg ezeknek az emberekkel való bánásmódja is
különleges lehetett, mert egy főtitkár és három alelnök is közülük való volt.

A másik professzor, akinek nagy hatása volt rám, az a Svéd Lundi Egye-
tem professzora, szakmánk első embere, Karl JohannÅström, akinél elő-
ször feleségem, Bányász Csilla, majd én voltam ösztöndíjas. Nála tanultam
meg, hogy a szokásos tanár-diák páros nem elég a világszínvonalú kutatás-
hoz, ahhoz tudományos iskolát kell alapítani. Ez egy csapat, és a végén
mindnyájan örülünk a másik sikerének. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tar-
tom, ami itthon nem igazán jellemző a kutatókra, szakemberekre. Egymás
értékeit, eredményeit el kell ismernünk és örülni neki, ahogy a tanítványaink
sikereinek is, bennünk semmi szakmai féltékenység nincsen, csak büszke-
ség, hogy részesei lehettünk valaha a fejlődésüknek.

A későbbiekben mindig ez az elv vezetett a munkatársaim kiválasztása-
kor és közös munka során. Szinte alig van olyan cikkem és könyvem, amit
csak egyedül én írtam, mert a közös munkát mindig előbbre helyeztem.
Feleségemmel is számos tanulmányunk, kötetünk született. A másik igen
fontos tanulság volt, hogy nincs magyar tudomány, csak nemzetközi, ezért
igen nagy fontosságot tulajdonítottam a nemzetközi együttműködéseknek. Az
egyetemen először vezettem tudományos közös kutatást német cégekkel,
majd én lettem a magyar vezetője az első hazai NSF (USA) projektnek, illetve
a rendszerváltás után az első US Army Research Office projektnek is. Ez azzal
járt, hogy a hetvenes években én egy tucat egyetemi kollégámat tudtam ösz-
töndíjra küldeni az USA-ba, mikor szinte még csak a párttitkároknak sikerült
ilyen lehetőséggel élniük. Én 1977-től már jártam ki Amerikába, először ven-
dégprofesszor voltam, majd Eisenhower-ösztöndíjas 1986-ban. 1979-ben
pedig Svédországba kaptam ösztöndíjat, először Csilla 1972-ben, aztán én.

A másik fontos, amit külföldön el lehetett sajátítani, az elmélet és a gya-
korlat együttes alkalmazása, ami itthon még mindig nem annyira általános.
Azt gondolom, hogy egy kutatónak, tudósnak lehetőséget kell biztosítani
ahhoz, hogy szabadon nyilváníthasson véleményt, anélkül, hogy a politika
ezért bármilyen módon megtorolná. Itthon nem volt ez egyszerű, amíg a
választott vezetői pozíciókat töltöttem be, sokszor kellett ezzel szembenéz-
nem. Szerencsére én fegyelmezett ember vagyok, ezért valahogy mindig
középen kellett állnom, hiszen mint MTA főtitkárnak nem is illett szélsősé-
ges álláspontokat képviselnem. Az is segített a pályámon, hogy mindig
nagyon nyitott voltam minden új dologra és nagyon kíváncsi, ezért nem kese-
rítettek el a kudarcok, hanem újra és újra próbáltam, ha valami nem ment.

– Hogyan került a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézetébe (SZTAKI) és annak élére?

– Az egyetemi évek alatt minden tudományos fokozatot sokkal korábban
értemel,mint akari és egyetemiátlag, ezért nemnagyon tudtakmitkezdenive-
lem. Sajnos nem nagyon akartak ilyen fiatalon professzornak kinevezni. Főleg
ezért fogadtam el Vámos Tibor meghívását, amikor átmentem a SZTAKI-ba.
Az intézetben először főosztályvezető voltam, majd, amikor 1985-ben – mos-
tani elnökünk után a második legfiatalabbként – megválasztottak az Akadémia
tagjának, 1986-tól az intézet igazgatója lettem. (Azt szoktam mondani, hogy
Lovász egy zseni volt, én meg legfeljebb szorgalmas.) Vámost nem zavarta,
hogy még milyen fiatal vagyok. Az intézeti kutatás mellett persze megmarad-
tam egyetemi oktatónak is, és később már akadémikusként két egyetemre is: a
BME-re (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) és a SZE-re
(Széchenyi Egyetem) is – akkor még lehetett – kineveztek egyetemi tanárnak.

Életem legnagyobb ajándéka, hogy az ugyanazon tanszéken utánam végzett
rendkívül csinos és okos Bányász Csilla lett a feleségem, aki szintén velem
együtt dolgozik a SZTAKI-ban. (Minden Keviczky imádta és tisztelte a szép
nőket, ezért valamennyinek bomba nő volt és ma is az a felesége.) Csillával
különleges szimbiózisban alkottunk életünk folyamán sok száz cikket, könyvet
és jegyzetet írva. Én még mind a mai napig mintegy tízszer gyorsabban dolgo-
zom, mint fiatalabb kollégáim. Az eredménybe viszont emiatt becsúszhatnak
hibák! Csilla viszont hihetetlenül precíz és nem enged meg semmilyen hibát
sem a munkáinkban. Ez az igen hatékony együttműködés filozófiája.

Életemben kétszer is fontos vezetői pozíciót töltöttem be. Először a
SZTAKI igazgatását, azután az MTA főtitkárságát. Nagyon sokat tanultam
a vezetésről Amerikában, hogy hogyan lehet motiválni a munkatársakat.
Mindkét helyen igen sok munkámba került a működés és a feltételek rend-
betétele. Az Akadémián pedig az egykori szabadság feltételeinek törvényi
visszaállítása. Őszintén szólva ezek a szerepek nem kimondottan az egyéni
kutatás feltételeire optimalizáltak. Az én szakterületemen is azt valljuk,
hogy a centrális irányítás az optimális, de annak az a feltétele, hogy minden
információnak ott kell lennie. Van a másik, az elosztott rendszer, angol szó-
val a „robust”, robosztus, amely nem annyira optimális, de hihetetlenül biz-
tos, jóval erősebb, nehezebb széttépni, de ezt viszont terelgetni kell. Én így
irányítottam, amikor vezető voltam. Ezt a módszert sokkal-sokkal nehezebb
a gyakorlatban megvalósítani.

– Mi az Ön kutatási területének, a szabályozás és irányítás elméletnek a
lényege, ha számunkra, laikusok számára esetleg közelebb tudná hozni,
hogy mi is értsük tudományos kutatásai, munkája lényegét?

– Szűkebb szakmai területem, a szabályozás és irányítás elmélete ma már
szinte az élet minden területén létszükséglet, mert az emberi szervezetben, a
gazdasági folyamatokban, az autókban, a repülőkben, az űrkutatásban és ter-
mészetesen igen sok ipari folyamatban, valamint gyártásban nem tudjuk elkép-
zelni a korszerű megoldásokat megfelelő automatizálások alkalmazása nélkül.

– Van az ön által is végzett irányításelmélet területen még fejlődési lehe-
tőség, vagy már mindent alkalmaznak, ami technikailag lehetséges?

– Mindig van fejlődés minden szakterületen, és az alkalmazások hihetetlen
mértékben fejleszthetőek, már azt is szabályozzák, hogy pl. az emberi testben
a vércukorszintet egy beültetett kapszula nap mint nap biztosítsa. Ez csak egy
a végeláthatatlan példák közül. Ahogy bonyolultabbak a rendszerek, úgy
egyre nagyobb az igény az elmélet felé, amely főleg a matematikán alapszik.

– Ez az Akadémiai Aranyérem az egyik legnagyobb hazai tudományos
elismerés. Már korábban is számos díjat, kitüntetést nyert el, amelyet élet-
rajzában olvashatunk, mégis mire a legbüszkébb?

– Természetesen erre az Aranyéremre nagyon, hiszen tényleg a legelis-
mertebb hazai tudományos kutatók közé tartozom így, és a rendszerváltás
utáni legfiatalabb díjazott vagyok. De büszke vagyok a külföldi elismeré-
sekre is, talán a leginkább arra, hogy beválasztottak a svéd és lengyel akadé-
miák külső tiszteleti tagsága közé, valamint az életművemért és a munkássá-
gomét a TECHNION-tól kapott Polak Distuinguished Lecturer díjra, hiszen
ez utóbbinál a díjazottak több mint fele az Nobel-díjas tudós.

– Mi az Ön hitvallása, filozófiája, ami vezérszálként kíséri végig magán-
és tudományos életét?

– Az én filozófiám mindig nagyon egyszerű volt: igen erősnek kell lenni
az elméleti tudásban, továbbá meg kell próbálni az alkalmazásokban minél
tovább eljutni, hogy módszereink hasznosságáról is meggyőződhessünk,
hiszen tudnom kell, hogy jó lesz-e valamire. Ezt a kettőt együtt nem min-
denki tudja csinálni, de a mi tanszékünk, a villamoskar ebben nagyon erős.

A fiaimnak is ezt adtam, adtuk tovább, a nagyobbik, Zoltán közgazdász-
informatikus lett, óriási nemzetközi projektekben vesz részt, azokat vezeti és
egy gyönyörű görög felesége lett, Artemisz. (Két fiuk van: Andor és Egon.)
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A kisebbik fiam, Tamás pedig elvégezte a villamoskart, a PhD-t Ameriká-
ban szerezte meg, és egy szintén gyönyörű olasz lányt, Krisztinát vette fele-
ségül. Ő a Delfti Egyetemen professzor, tehát az apja nyomdokait követi. Ők
most Hollandiában élnek, dolgoznak. (Két fiuk van: Dani és Gabi.)

–Mit javasolamai fiataloknak,mérnököknek, szakembereknek, kutatóknak?
– A fiataloknak azt tudom tanácsolni, hogy mindig legyenek kíváncsiak,

törekedjenek nemzetközi mércével is új eredményeket elérni és legyenek
nagyon kitartóak. Semmi sem történik, ha egy pályázatot nem fogadnak el,
nemkell elkeseredni,mertmajdamásikbiztosansikerül.További tanácsom,ha
valaki a pénzt választja, akkor ne maradjon a tudományos kutatásnál. Én 18
évig laktam albérletben, a végén már nemzet-
közileg ismert és elismert kutatóként két gye-
rekkel egy 15 négyzetméteres szobában. Szó-
val nagyon szegények voltunk. Bár ezt a mai
fiatalok nem szeretik hallani, de azért számo-
san követtek a pályámon. Jónéhány igen okos
tanítványom viszont őszinte volt velem és
közölték, hogy ők a pénzt választják. Ma már
milliárdosok. Az egy másik életpálya. Tudo-
mányos iskolámat pedig életkorom miatt ma
már korábbi tanítványom, Bokor József, az
MTA mostani alelnöke folytatja és vezeti. Az
iskola színvonalát jelzi egyébként, hogy négy
akadémikus és három levelező tagjelölt került
ki onnét. Fontos még talán magamról meg-
említenem, hogy én olyan ember vagyok, aki
tud mások sikereinek is örülni, ez pedig hazánkban sajnos hiánycikk, viszont
egy tudományos iskolának ez az egyik legfontosabb alappillére.

– Mit gondol a most kialakult világjárványról, hogyan látja egy kutató,
tudós szemével a világ jövőjét?

– Én azt szoktam mondani, hogy ez a veszély mindig fennáll. Nem mon-
dok se jót, se rosszat a vírus eredetéről. Készülök egy előadással a díjátadá-
som kapcsán, amelynek az a lényege, hogy egy mérnök embernek a legbiz-
tosabb dolog: a háromlábú szék, mert azt nem lehet eldönteni.

A hármas egység tehát az én alapelvem. Az egyik lába a föld, a termé-
szet és az emberi faj, én csak ebben a három csodában hiszek, mert nem talál-
tak még hasonló bolygót, nincs még egy ilyen természet, és az emberi faj
különleges, mindenféle bajaival, hibáival együtt. Ezekre nagyon kellene
vigyáznunk, megbecsülnünk és utódaink számára megőriznünk. A másik
láb, amelyben a magyar embernek a történelmi múltja miatt is egységet kell
találni: a haza, a család és az egyén között. Minden időszakban más és más
kerül előtérbe, ezt is tudni kell kezelni. A harmadik pedig szintén egy hármas
egység, akinek van valamilyen szakmája, annak ez egyértelmű: a tanulás, a
tanítás és az alkotás. Mindegyik lábnak nagy fontosságot tulajdonítok, min-

den egyéb állandóan változott a történelem
során, ezek az elvek viszont maradandóak.

– Van esetleg üzenete a ráckevei em-
berek számára?

– Talán csak annyi, hogy őrizzék azt az
összetartozást, közösségi kötelék érzését,
amelyet elődeinknél tapasztaltunk, hiszen
ebben rejlik az erőnk. A múltunknak meg-
felelően legyen béke a vallások és a nemze-
tiségek között. Minél több barát legyen és
tartsák meg a barátságokat, ahogy mi Kul-
csár Pistával lassan 70 éve barátok va-
gyunk. Ne húzzanak szét, hanem igyekez-
zenek egy irányba haladni, hogy fejlődjön
ez a gyönyörű kisváros, és ne féljenek a
vezetők sem segítséget kérni. Ez a szüleik,

nagyszüleik, dédszüleik otthona, és maradjon ez a gyönyörű Duna-parti kis-
város a gyerekeik, unokáik otthona is. Kellenek a gyökerek, de nézzenek elő-
re a világba is, ne zárkózzanak el az újtól, a fejlődéstől. Össze kellene ezeket
hangolni, és akkor nem lesz nagy baj.

– Köszönöm a beszélgetést, szívből gratulálok a város vezetése és a rácke-
vei emberek nevében is az Akadémia Aranyérem kitüntetéshez, és kívánok
mindkettőjüknek még sok-sok kutatói eredményt, örömet és egészséget!

– Köszönöm, köszönjük mi is! Jáki Réka

Életrajz:
Keviczky László (Ráckeve, 1945. április 2.)
Széchenyi-díjas magyar villamosmérnök, infor-
matikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az
irányításelmélet és ezek alkalmazásai, a rend-
szeridentifikáció és a paraméterbecslés. 1986 és
1993 között az MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézet igazgatója. 1993 és
1999 között az MTA főtitkára, 1999 és 2005
között alelnöke.
Bemutatkozás
Keviczky László 1968-ban kapott kitüntetéses
diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán.
Beosztások
• kutató professzor, SZTAKI 1999-
• alelnök, MTA 1999-2005
• főtitkár, MTA 1993-1999
• igazgató, SZTAKI 1986-1993
• főosztályvezető, Folyamatirányítási Főosztály,

SZTAKI 1981-1985
• címzetes egyetemi tanár 1981-1993, egyetemi

tanár 1994-2015, professzor emeritusz 2015-,
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai
Tanszék, BMGE

• tudományos munkatárs, főmunkatárs, 1968-
1981, Automatizálási Tanszék, BME

• egyetemi tanár az Infomatika Tanszéken 2002-
2015; professzor emeritusz 2015-, a Műszaki
Tudományi Kar Multidiszciplináris doktori
iskolájának vezetője 2002-2015, az Informati-
ka szak vezetője 2002-2011, Széchenyi István
Egyetem, Győr

Végzettség, fokozatok
• műszaki egyetemi doktor, Rendszer identifiká-

ció, 1970
• műszaki tudományok kandidátusa, Kisérletek

tervezése, 1974
• műszaki tudományok doktora, Adaptív irányí-

tás, 1980
• MTA levelező tag, 1985
• Magyar Mérnökakadémia tag, 1991
• külső tag, Royal Swedish Academy of Engi-

neering Sciences (IVA), 1991
• MTA rendes tag, 1993
• külső tag, Polish Academy of Sciences, 2005
Nyelvtudás
Angol, orosz
Kutatási területek
• folyamat identifikáció és paraméterbecslés
• robusztus és adaptív optimális irányítási rend-

szerek
• szimuláció és modellezés
• nemlineáris és intelligens szabályozások
Szabadalmak
• Eljárás körfolyamatos őrlőberendezések op-

timumszabályozására, 172457/1978
• Kapcsolási elrendezés nyersanyag adagoló

berendezés önműködő adaptive szabályozásá-
ra, 175835/1980

Ösztöndíjak, külföldi meghivások
• UNO-UNESCO ösztöndíj, Lund Institute of

Technology, Lund, Svédország, 4 hónap, 1979
• Vendég professzor, NSF program vezetô,

University of Minnesota, Minneapolis, MN,
USA, 1979-80

• Eisenhower Exchange Fellowship ösztöndíj,
Philadelphia, PA, USA, 3 hónap, 1986

Díjak
• Felsôoktatási érdemérem, 1968
• Csáki Frigyes-díj, 1989
• Kalmár László-díj, 1989
• Outstanding Service Award, International

Federation of Automatic Control (IFAC), 1990
• MTESZ Díj, 1992
• Benedikt Ottó-díj, 1995
• Gabor Dénes-díj, 2000
• Díszpolgár, Ráckeve, 2000
• Széchenyi Díj, 2004
• Magyar Érdemrend Középkereszt, 2010
• Polak Distuinguished Lecturer, Technion,

2015

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Keviczky_
L%C3%A1szl%C3%B3



2020. június 15

vöröskereszt tájékoztatások közélet

A kialakult veszélyhelyzetben is megtaláljuk a módját a hatékony
elsősegély oktatásnak, avagy a BringaAkadémia és a Magyar Vöröske-
reszt közös munkája online, baleset-szimulációs színteret kapott a
pedagógus-továbbképzésben.

A Vuelta Sportiroda és a Bringakultúra Egyesület évek óta dolgozik
azon, hogy szakmailag megalapozott és interaktív kerékpáros közlekedés-
biztonsági programokat, pedagógus-továbbképzéseket valósítson meg.
Szervezésükben 2018-ban elindult a kerékpáros vándortábor programhoz
igazodó pedagógus-továbbképzés, amelynek során túraszervezési és túrave-
zetési ismereteket, biciklis KRESZT és kerékpáros képességfejlesztő gya-
korlatokat is elsajátítanak a 30 órás elméleti és gyakorlati oktatás keretében.

A képzési programhoz már a kezdeteknél, 2018-ban csatlakozott a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, hogy az alapvető elsősegélynyújtás
ismereteket is mintegy továbbképzési turbó jelleggel felelevenítse vagy kibő-
vítse a képzésben résztvevő, főként pedagógus „bringásvándoroknak”.

A tematika alapvető elsősegélynyújtás ismeretek átadását célzó részei a
mai napig fontosak és nagy sikert aratnak: az általános bevezetésben kité-
rünk a megfelelő mentőhívásra, a pszichés támogatásra, illetve az elsősegély
felszerelés tartalmára (valamint, hogy mit mivel tudunk helyettesíteni).

Ezt követően konkrét eseteken keresztül, baleset-szimulációs imitátorok-
kal és élethű sebekkel mutatjuk meg a különböző sérüléseket és azok ellátá-

sát, amelyek a hétköznapokban és a kerékpáros túrázás során is előfordul-
hatnak (vágás, törés, ficam, idegentest ellátása). Végül, de nem utolsósorban
nagy hangsúlyt fektetünk az eszméletlen sérült állapot kezelésére: a stabil
oldalfektetés mellett az újraélesztés fontos lépéseinek bemutatásával.

2018-ban elindítottuk a közös munkát Pest megyében, majd 2019-ben
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Békés megyében és Veszprém megyé-
ben is részt vettünk a Bringásvándor képzéseken, 2020-ban Vas megye
bevonásával összesen 12 alkalommal tartottunk volna elsősegély turbót. A
járványügyi helyzet azonban más feltételeket szabott, így a képzést is hozzá
kellett igazítani a lehetőségekhez és a feladatokhoz. Ez érintette mind a
KRESZ, mind az elsősegély program részt.

A BringaAkadémia szervezésében egy profi videós stábbal készítettük el
azt a látványos online elsősegély oktatást, amire eddig nem volt példa. Ter-
vezetten május közepétől már éles bevetésen debütálnak az oktatóvideók
azon „bringásvándoroknál”, akik a BringaAkadémiánál képzik magukat.

Az új koronavírus okozta problémák sokasága uralja a mindenna-
pokat, azonban fontos, hogy az ilyen vészterhes időkben is megtaláljuk
azokat a pozitívumokat, fejlődési és fejlesztési lehetőségeket, amelyek
akár az elsősegély oktatásának innovációját, akár a partnerekkel, ez
esetben a BringaAkadémiával évek óta tartó szoros együttműködést
erősítik és viszik sikerre.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI SZERVEZETE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Online elsősegély a BringaAkadémiánál

Május 26-tól már egy új, faragott székely rovásírással készített fatábla is
köszönti a Ráckevéhez tartozó Újhegyre érkezőket. Az ötletgazda és a kivi-
telező Gazsó Dániel volt, akinek a neve sokak számára ismerősen cseng,
hiszen párjával, Suplicz Annával együtt megálmodott és létrehozott „Fakó
Falva” jurta szálló és lovas élménybirtok egyre kedveltebb és látogatottabb
helye a ráckevei és környékbeli családoknak.

M. Selmeczi Julianna Palackposták Ráckevéről blogjában egy színes és
az olvasót magával ragadó, érdeklődést felkeltő írásában már bemutatta a
különös és tiszta elveket valló párt, akik története mesébe illő, hiszen az
egykori „Ürge-Hegy” tanya új lakói „egyedülálló és követendő elvek, eré-
nyek mentén álmodták meg és hozták létre az élménybirtokot, ahol a hagyo-
mányokat nem csak őrzik, hanem élik” és tovább is adják, ahol és ahogyan
csak lehetséges. Szívből ajánlom ezt írást azok számára, akik még nem
olvasták: https://miveljukmuveljuk.cafeblog.hu/2019/07/18/fako-falva-rac-
keve-szinesebb-mint-valaha-interju-suplicz-annaval-es-gazso-daniellel

Ez az új törekvésük is ezt példázza. Pár éve kerültek ki Nemes Ferenc
fafaragó rovásírásos kopjafái, amelyek a mind a 4 irányból Ráckevére érke-
zőket fogadják, és Daniban megfogant az ötlet, hogy Újhegy nevét rovás-
írással feltüntetve köszöntse egy tábla a hazatérőt és a vendéget egyaránt.

Polgáriné Szente Annamária kép-
viselő asszony és Schenk József
képviselő úr örömmel fogadta a
felkérést, hogy ezen a kissé szeles
és borongós délelőttön részese le-
gyen ennek a közösségi kezdemé-
nyezésnek, és a táblát együtt avat-
hassák fel és adhassák át egy kis
ünnepség keretében .

Az ünnepélyes hangulatot a
honfoglaló viseletben lovaikat
megülő lovasok látványa emelte.
Még finom sütemény is előkerült, ezúton köszönjük László Évának.

Dani újabb törekvése, hogy segítsen a városnak, és ahol várost
köszöntő kopjafáink vannak, azok újrakenésében, frissítésében kétkezi
munkáját párjával együtt fel-
ajánlja, mely anyagköltségét a
képviselők ajánlják fel.

Szöveg, fotó: Jáki Réka

Rovásírásos táblaavatás Újhegyen
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Hajómalom 10 éves jubileum molnár céh

Hírek a hajómalomból
„Jelképünk volt és lehetne” – 10 éves a Hajómalom

A hajómalom eddig minden évben április 1-jé-
től október 16-ig, a Kenyér Világnapja ünnepéig
várta a látogatókat. Az idén sajnos nem nyithat-
tunk ki. Az elmúlt 10 évben összekovácsolódott
egy közösség, amelynek tagjai a dolgos hétközna-
pi és önkéntes vasárnapi munkájukkal hozzájárul-
tak a hajómalom működtetéséhez, a molnár múlt
szakmai és kulturális értékeinek bemutatásához,
egy összetartó, jó közösség létrehozásához, a vá-
ros turisztikai fejlődéséhez. Az idelátogató turis-
ták mindezt példaértékűnek tekintik, és szívesen
viszik jó hírünket a hajómalomról és Ráckevéről.
A vendégkönyv érdekes és színes bejegyzéseit
öröm olvasgatni, mindig feltöltik a csapatot.

Az Árpád Múzeummal nagyon szoros és jó a
kapcsolatunk. 2014-ben segítséget nyújtottunk az
I. világháborús kiállítás megvalósításában, 2018-
ban Szentábrahámtelke település régészeti kuta-
tásainak, azon belül egy geofizikai felmérés
finanszírozásának támogatásában. A múzeum a
helyszíne minden évben a Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány éves beszámolójának.

Az évek során számos projekt, mint például az
egészségturisztikai „Alma-Projekt” (2011 szept-
ember), az „Asszociációs Projekt” (2012 április-
augusztus), „Mire tanít a malom? Projekt” (2015
április-augusztus) valósult meg. A Kenyér Világ-
napja (október 16.) alkalmából a helyi iskolák alsós
gyermekei rajzokkal, mesékkel, versekkel színesí-
tik a hajómalom életét, miközben megismerik a
malom működését, a molnár szakmát. 2011 áprili-
sában egy geoláda is kihelyezésre került.

Az évek során az 50 órás közösségi szolgálat
teljesítése közben volt olyan fiatal, aki olyan
örömmel látogatta a hajómalmot, hogy végül szí-

vesen maradt a szolgálat letelte után is a közössé-
günkben. Így vannak fiatalok a molnár szakma
utánpótlására. Továbbra is várjuk a malmot segí-
tő önkénteseket, akik a közösségünkbe szívesen
eljárnának.

2013-ban a francia nagykövet és a TIMS elnök
is látogatást tett a Ráckevei Hajómalomban. Eb-
ben az évben született egy kedves kis történet
Soma kacsáról.

2014-ben szakmai kiránduláson jártunk az
Őrségben és Dél-Stájerországban, 2015-ben Er-
délyben és 2019-ben Észak-Magyarországon és
Erdélyben. Amellett, hogy szakmai tudásunk is
bővült, igazi csapatépítő kirándulások voltak.

Remélem, hogy sokáig fogunk még „Egy
malomban őrölni”!

Folytatjuk …

(A hajómalom facebook oldalára még több
képet teszünk fel az újság megjelenésével egy
időben a projektekről, különleges látogatók-
ról, Soma kacsáról…)

Lukácsné Ürögi Veronika

Támogatók: (folytatás az előző számból)

Horváth Attila Ráckeve
Horváthné Kakas Julianna Ráckeve
Hunkár Sándor Makád
Hunya István Szigethalom,

Szakál Fém Kft.
Hunya István Dunaharaszti
Huszár István Ráckeve

Ráckeve Városért
Közalapítvány

„Ibolya” USA, Kalifornia
Illés János Ráckeve
Illés Jánosné Ráckeve
Imréné Szőgyényi Emília Budapest
Ináncsi Lili Ráckeve
Iványos László Ráckeve, Morus Kft.
Jáki Réka Ráckeve
Jánosi Borsos Attila Gyergyócsomafalva
Jókai Sándor és felesége Ráckeve
Józsa Antal Ráckeve
V. Józsa Sándor Ráckeve
Juhász András Ráckeve
Juhász András
és Juhász Andrásné Ráckeve
Juhász Edit Ráckeve
Juhász László Ráckeve

RÁVÜSZ Kft.
Kajlik László Ráckeve

Szinkron Bt.
Kalmár Bence Ráckeve
Kalmár István Ráckeve
ifj. Kalmár Károly Ráckeve
Kalmár Károly Dunaharaszti
Kalmár Károlyné Ráckeve
özv. Kalmár Károlyné Ráckeve
Kalmár Kristóf Ráckeve
Kalmár Miklós Ráckeve
Kalocsai Árpád Szigetszentmiklós
Kalocsai László Szigetszentmiklós
Kalocsainé Babarczi Katalin Szigetszentmiklós
Károlyi Ferenc Ráckeve
Kántor János Perbál, LEXIM Kft.
Kátai László Kiskunlacháza
Kecskés Lajos és családja Ráckeve
Kenesei Ferencné Ráckeve
Kenesei György Ráckeve

szerszámkészítő
Kerek Mariann Ráckeve
Kevei János Ráckeve
KEVEMARK BT. Ráckeve

KEVEMARK BT.
Király Zoltán Ráckeve
Kirchner István Ráckeve
Kirchner István Ráckeve,

Táncsics Mihály utca
Kirchner Ferenc Ráckeve

Technikai Brigád Bt.
Kiss Antal és ifj. Kiss AntalRáckeve
Kiss Henriett Ráckeve
Kis Gábor Majosháza
Kiss Bence Ráckeve
Kiss Zsolt Ráckeve, asztalos
Kissné Jónás Edit Ráckeve
Knapik István Ráckeve
Kocalik Ferenc Makád
ifj. Kocalik Ferenc Makád
Kókai Mihály Ráckeve
Koller Ágnes Ráckeve

Önkéntes
vasárnapok
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Dolgos hétköznapok
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Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola

Baracskai Ádám – Néptánc tanszak

Ádám 2012 óta a Ránki György
AMI néptánc tagozatának növen-
déke. Az alapfok elvégzése után a
továbbképző évfolyamán is kiváló
eredménnyel teljesít.

Táncos elkötelezettségét a csa-
ládjából örökölte, hiszen két testvé-
re is az iskola növendéke volt, szü-
lei pedig a ráckevei Rőzse Néptánc-
együttesben táncolnak.

Bokréta csoportunk meghatáro-
zó tagja, akikkel több ízben arany
minősítést ért el az Örökség Gyer-
mek Népművészeti Egyesület mi-
nősítő fesztiváljain.

Az elmúlt esztendőkben folya-
matosan indult országos és megyei
szóló néptánc versenyeken is, ahol
mindig a legjobbak között végzett.
Aranypaszomántot és különdíjat
kapott a Pest megyei Szilas Gyer-
mek és Ifjúsági Szólótáncverse-
nyen, amelyen több ízben is részt vett. A Dunán innen, Tiszán túl országos
tehetségkutató versenyen is a döntőbe került.

Szorgalmával és tehetségével kitűnik a társai közül, példát mutat. Az idei
évben felvételt nyert a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium
néptánc tagozatára, vagyis a táncos pályát választotta.

Kiemelkedő munkájáért 2020-ban az iskola tantestülete Ránki Diák-díjra
javasolta.

Máthé Panka – Zongora tanszak

Panka zenei fejlődése az elmúlt évek alatt rendszeres munkájának, szor-
galmának köszönhetően töretlenül ívelt felfelé. Így 2 évvel ezelőtt zongora
tanszakunk B-tagozatos növendéke lett.

A zongora tanszak előírásainak megfelelően számtalan zenemű élményt
adó, stílusos előadásával gazdagította hangversenyeinket, Ráckeve rendez-
vényeit.

Szívesen muzsikál együtt társaival, több alkalommal mutattak be nép-
szerű négykezes műveket. (Mozart: C-dúr Szonáta, Brahms keringők,
Weiner: Rókatánc)

Két éve együtt dolgozik az iskola gitárzenekarával is, mondhatjuk, hogy
az együttes vezető egyénisége, oszlopos tagja.

A zenekar korábban a Pink Panther feldolgozással, idén a Bohém Rap-
szódiával aratott nagy sikert koncertjeinken és más rendezvényeken is.

(Lauder Javne Zeneiskola Művészeti Napok,
Dömsödi Fúvós Találkozó, Szent Imre Katolikus Általános Iskola bálja)

Panka a Térségi Zongorás Találkozókra minden évben lelkiismerete-
sen készül, és a művek színvonalas előadásáért díjazásban is részesül.

Kiemelkedő munkájáért 2020-ban az iskola tantestülete Ránki Diák-díjra
javasolta.

Grabaritsné Visontai Ágnes zongoratanár

Zenei pályafutását iskolánkban kezdte, majd a lelkes kis zongorista
növendékből 14 éve iskolánk zongora szakos tanára lett.

Tanárként elsődleges feladata zongoristái fejlesztése és nevelése,
kiemelkedő növendékei közül már van, aki diplomát is szerzett.

Emellett rendszeres feladata a más tanszakos zenész növendékek
zongorakísérete is.

Az elmúlt néhány évben elsősorban a magasabb évfolyamos fuvolis-
ták korrepetíciója adott számára sok feladatot, hiszen velük hangverse-
nyeken, versenyeken vett részt, illetve a középiskolai felvételi vizsgá-
jukon kísérte őket.

Több alkalommal gazdagította, színesítette iskolánk hangversenyeit,
rendezvényeit diavetítéssel fűszerezett műsorvezetéssel, konferálással,
mert szívügyének tekinti a zene világához kapcsolódó ismeretterjesz-
tést. Ötlete alapján valósult meg iskolánkban a játékos vetélkedéssel
egybekötött karácsonyi teadélután is.

A zongora tanszak évi rendszeres eseményének, a Zongorás Talál-
kozónak előkészítésében már évek óta fontos szerepe van, idén a teljes
szervezést magára vállalta s az utolsó vesszőig befejezte – reméljük, ez
a munka jövőre beérik!

Tagja az iskola vezetőségének, mivel a mártoni tagozatunk megbí-
zott kapcsolattartója, összefogja az ott tanító kollégákat, szervezi a
tagozat életét.

Nevelői közösségünk oszlopos tagja: szervez, beszerez, megold,
szállít, tortát süt.

Évek óta gondozza iskolánk honlapját, praktikus, tetszetős oldalakat
szerkesztve. Önállóan aktualizálja a tartalmat, kreatívan megoldva az
előadódó problémákat.

Ezért az idei tanévben a tantestület Grabaritsné Visontai Ágnesnek
ítélte az iskola pedagógiai díját, a Ránki-díjat.

Sebők Szilvia igazgató

Az idei Ránki-díjasaink

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
az Ape-Maya-Bau Kft.-t az iskolaépület felújí-
tásában nyújtott áldozatos segítsége elismerése-
ként Ránki Pártoló díjban részesíti.



Kedves Olvasóink!

A kialakult vírushelyzet és a látogatási korlátozások nagy kihívás elé állítottak minket is.
Mire ezek a sorok megjelennek, kollégáink végeznek az állomány teljes leltárával – ami különböző okokból sajnos sokkal nagyobb fel-

adatot jelentett számunkra, mint arra számítottunk –, és teljes erővel az épület nagytakarításán fognak dolgozni, hogy a korlátozások felol-
dása után ismét kinyithassunk. Saját magunk elé a június 16-i nyitási dátumot tűztük ki, bízunk benne, hogy addigra megszületnek az újra-
nyitást megengedő rendeletek, határozatok.

A NYÁRI TÁBOROK szervezésére vonatkozó korlátozások feloldása után mi is szervezzük nyári táborainkat és várjuk a jelent-
kezéseket!

Kérjük azokat is, akik korábban már jelentkeztek, hogy jelezzék felénk (messengeren, telefonon, e-mailben), hogy a járványhelyzet
következtében is fenntartják-e jelentkezésüket!

Meghirdetett táborainkban az alábbi szabad létszámok vannak (május 28-án):
június 22-26.: Grafitvarázs tábor (8-16 évesek) 10 SZABAD HELY
július 6-10.: Kézműves tábor (6-12 évesek) MEGTELT! 5 fő várólistán
július 13-17.: Színvarázs 1. tábor (8-12 évesek) 13 SZABAD HELY
július 20-24.: Kézműves délelőtt (5-8 évesek) 12 SZABAD HELY
július 27-31.: Színvarázs 2. tábor (12-16 évesek) 13 SZABAD HELY

Remélem, hamarosan ismét találkozhatunk önökkel, addig is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Hegyi Gergely igazgató
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művészeti iskola tábor városi könyvtár

A Skarica Máté Városi Könyvtár hírei
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május 1. civil szervezetek színjátszó tábor

Százharminc éve, 1890-ben ünnepelték először május 1-jét, amely egy
évszázadon át volt a munkások nemzetközi ünnepe, az 1990-es évektől
pedig a munkavállalók szolidaritási napja. Hivatalos állami ünnep, munka-
szüneti nap lett.

Május elseje volt, mármint a naptár szerint, ez a nap sokaknak az
önfeledtséget, a tavasz tényleges beköszöntét jelenti, ám a világ most a
feje tetejére állt a koronavírus miatt, és idén semmi sem olyan, mint
korábban... Nincs majális, sör, kolbász-mustár, fröccsöntött vásárfia,
sramlizene, játék, kacagás… Nincs semmi. Március 15. és húsvét után
ez a harmadik ünnep, amit ki kellett hagynunk. Az idei május 1. vissza-
fogottabb volt, mint máskor. Egészségünk megőrzése miatt el kellett
kerülnünk a társas összejöveteleket, nem ünnepelhetünk közösségben.
Otthon maradtunk, kimaradt a régi hagyomány, amikor a Magyarorszá-
gi Harmonikások Kulturális Egyesülete és a Veterán box vidám zené-
vel ébreszti Ráckeve lakóit!

De mégsem, valahogy biztos megoldható, hogy ha csak pár órára is egy
kis meglepetést, mosolyt csaljunk az emberek arcára. Böjte Csaba gondola-
tai futottak át Cserna Gábor fejében „Ha az emberre valaki szeretettel
néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből.
(...) Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a
kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a
környezetében, érzi, hogy veszélyben van. Az emberi szívben is megbú-
jik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szól-
jon, akkor inkább bezárva marad.”

És ekkor pattant ki az ötlet!
Valami azért mégiscsak legyen városunkban, így Gábor lázas szervezés-

be kezdett telefonon, hogy a majálispótló mozgó karanténi zenés ébresztést
megszervezze, és így valamilyen szinten pótolja a május elsején megszokott
közösségi hangulatot.

Mivel tilos a gyülekezés... május elsején nem zenekarral nyitott teherau-
tón ülve, hanem egy dobozos veterán Csepellel, és nem zenészekkel, hanem
hangfallal, hangos zeneszóval indult el a városban pár egyesületi tag
(Cserna Gábor, Csordás Gábor, Kudar Gábor, Kosánszky József és
Babarczi Éva). Természetesen a járványügyi előírásokra odafigyelve, szi-
gorúan maszkban és kesztyűben történt mindez.

Így 2020. május 1-jén, a régi 1970-es, D346-os Csepel, feldíszítve, stílu-
sosan, ahogy illik... az oldalára egy óriási Győrfi Pál képet ábrázoló molinó
MARADJ OTTHON! felirattal, mely Rafás Kinga keze munkáját dicséri,
illetve az autó másik oldalán egy magyar zászló, Ráckeve felirattal kapott
helyet, amit ifj. Petre Béla bocsátott rendelkezésünkre. Természetesen a
májfák sem maradhattak le, melyet Nagy Sándornak köszönhetünk. Elin-
dult a zenés ébresztés Ráckevén.

A lehetőségekhez mérten, azt hisszük, hogy sikerült egy kis örömet csem-
pészni a nehéz hétköznapokba, mosolyt csalni a gyerekek, családok, fiatalok
és idősek arcára.

Kívánjuk, hogy a lehető leghamarabb túl legyünk ezen a helyzeten! Ismét
élettel teljen meg városunk és együtt ünnepelhessünk!

Babarczi Éva

Éljen május elseje – nosztalgiázz velünk a karanténból!
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Bodzavirágból
„Bodzavirágból, bodzavirágból
Hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők futnak az égen,
Bodzafehéren, bodzafehéren.”

Bodzás eperlekvár
Hozzávalók: 2 kg eper, 50 dkg cukor, 1 db cit-

rom, 10 db bodzatányér.
A megmosott epret összetöröm, rádobom a 10

db bodzatányért (ollóval levagdosom a szárakról,
minél kevesebb zöld szár kerüljön bele). Lassan
kavargatva 20 percet főzöm.

Amennyire tudom kiszedem a bodzamaradvá-
nyokat, hozzáadom a cukrot és a citrom levét.
Még 10 percet folytonosan kevergetve főzöm.

Tiszta, száraz, forró üvegekbe öntöm, lefedem
celofánnal, pici szalicilt szórok a celofánra, csava-
ros tetővel lecsavarom, száraz dunsztba teszem.

Bodza pezsgő
5 literes befőttes üvegbe beleszórok 1 kg kris-

tálycukrot, egy evőkanál citromsavat, 2 egész jól
megmosott, karikára vágott citromot, felöntöm
hideg vízzel (ún. limonádét készítek). Tetejére te-
szek 5 db bodzavirágot, kis tányérral lefedem.

3 napot kavargatom, majd leszűröm és csava-
ros üvegekbe öntöm. Ha nem fogy el hamar, szil-
veszterre gyerekpezsgő lesz belőle, még pukkan
is. (Óvatosan a felnyitásával!)

Hideg bodzaszörp
Hozzávalók: 25 db virág, 2 liter hideg víz, 1 db
citrom leve, héja, 2 dkg borkősav, 1 kk. szalicil, 2
kg cukor.

A virágokat a szárról levagdossuk, hogy minél
kevesebb zöld szár kerüljön bele. Ráöntjük a hi-
deg vizet, hozzáadjuk a citromot, borkősavat,
majd 3 napig áztatjuk. Ekkor leszűrjük 2 kg cu-
korra, beletesszük a szalicilt, kevergetjük, míg a
cukor elolvad.

Kimosott száraz üvegekbe öntjük, lekötjük,
mehet a kamrába.

Érdemes min. 2 adagot bekavarni.

Narancsos, mentás bodzaszörp
Hozzávalók: három és fél liter víz, 3 db citrom,

1 db narancs, két és fél gramm citromsav, másfél
késhegynyi nátrium-benzoát, 2 kg kristálycukor,
25 db bodza.

A virágokat olyan helyről szedjük, ahol nincs
forgalom. Ha nem muszáj, nem kell megmosni,
mert lemossuk az értékes virágport. A virágokra
ráöntjük a hideg vizet, a cukrot, rászórjuk a cit-
romsavat és tartósítószert, és rákarikázzuk a citro-
mot, narancsot. Addig keverjük, míg a cukor elol-
vad. A végén megkoronázzuk egy csokor mentá-
val. Lefedjük, és hideg helyre visszük 3 napra.
Naponta többször belekavarunk. A 4. napon csí-
rátlanított üvegekbe töltjük, és betesszük végleges
helyükre. Azért kell a tartósítószer, mert nyersen
másképp nem fog elállni.

Rántott bodza
Palacsintatésztát keverünk egy tojással, ás-

ványvízzel, liszttel, csipet sóval.
Belemártogatjuk a bodzatányérokat, kisütjük,

mint a fánkot. Papírtörlőre szedjük, porcukorral
megszórva lekvárral tálaljuk.

A bodza nagyon hasznos gyógynövényünk,
pénzt nem kell adni érte. Úton-útfélen találkozunk
hófehérbe öltözött bodzabokrokkal, ne menjünk el
mellette, szedjünk minél többet, és készítsünk téli-
re finomságokat belőle. Vigyázzunk, hogy olyan
helyről szedjük, ahol nincs forgalom. Amennyire
lehet, vagdossuk le a zöld szárról.

Télen megfázás esetén szárítmányából készít-
hetünk finom teát, én más gyógynövénnyel együtt
szoktam keverni (menta, citromfű, zsálya, hárs,
kokojza kóró, fekete ribizli, málna levele stb).

Jó munkát, vigyázzanak magukra!
Szász Veronika

Júniusi finomságaink
Lassan-lassan visszatér az élet a normál kerék-

vágásba. Találkozhatunk szeretteinkkel, baráta-
inkkal ismerőseinkkel – de azért még jobban
vigyázzunk egymásra!

A piac is működik, tele finom zöldségekkel,
gyümölcsökkel – így könnyebb.

Mit főzzünk? Szeretnék ötletet adni recept-
jeimből.

Szűzérme Stroganoff módra
juhtúrós palacsintával

Ez az étel bélszínnel készül, de lehet csirkével,
pulykával, vaddal, most sertésszűzérmével. Min-
denhogy finom.

Hozzávalók (nagyobb adag): 1 kg szűzérme
csíkozva, 1 vastag szelet házi füstölt szalonna csí-
kozva, 2 hagyma kockázva, 3 gerezd fokhagyma,
500 g gomba szelve, 5-6 db savanyú uborka csí-
kokra vágva, 6-8 db kapribogyó, tejszín, só, bors,
oregano, 10-12 db sós palacsinta, 20 dkg juhtúró,
2-3 kanál tejföl, friss kapor, só, bors, olaszos fű-
szerkeverék, petrezselyem.

A csíkozott szűzérmét fűszerezem, 2-3 kanál
olajjal meglocsolom, kézzel megdolgozom és hű-
tőbe teszem, legalább egy éjszakára. Olajat forró-
sítok wokban, és a csíkozott húst pirítom, kérgesí-
tem, majd kiszedem. Ebben az edényben a hagy-
mát, fokhagymát fonnyasztom, hozzáadom a
gombát, addig sül, amíg a leve elfő. Majd a húst
visszateszem, az uborkát, kapribogyót is.

Együtt pár percet rotyogtatom, tejszín hozzá-
adásával sűrítem. Utána ízesítem, ha kell, petre-
zselyemmel megszórom.

A sós palacsintához a túrót tejföllel, kapor-
ral összekeverem, borsozom (só akkor kell, ha
a túró nem elég sós). Ezzel töltöm meg a pala-
csintákat vékonyan, hogy az ízek összhangban
legyenek.

A finom szaftos husit a töltött palacsintával
tálalom.

Lehet a palacsinta közepébe tenni a túrót, ösz-
szefogni, mint egy csomagot, és egy metélőhagy-
ma szállal megkötni. Tálalásnál a tányér közepére
teszem a csomagot és körbekanalazom a szaftos
hússal.

Lehet a husit egyszerűen palacsintametélttel
tálalni, ebben az esetben a palacsinta masszába
teszem a kaprot, kisütöm és laskára vágom.

Lehet tésztával, burgonyakrokettel, gnocchi-
val, rizzsel, pürével… Fantázia kérdése, hogyan
lehet variálni. Én szeretem, ha nemcsak finom,
hanem szép is az étel.

Vitaminbomba ivólé
Hozzávalók: 2 kg sárgarépa kockázva, 1 kg

alma héj nélkül, kockázva, 20 dkg cukor, 1 citrom
leve.

A sárgarépát kb. 3 liter vízben puhára főzöm,
majd hozzáadom az almát, cukrot, szétfőzöm, vé-
gül a citromlé. Turmixolom, steril üvegbe öntöm,
lezárom, fejre állítom, száraz dunszt. Hűvös
helyen vagy hűtőben tárolom. Hamar elfogy.

Kovászos uborka
Elmaradhatatlan ilyenkor.
Hozzávalók: 1,5 kg uborka, 10 szem tarkabors,

1 csokor kapor, 8-10 gerezd fokhagyma, kb. 3 ek.
só, 1 szelet kenyér, víz kb. másfél liternyi.

Az uborkát jól megmosom, mindkét végét
levágom, hogy ne legyen keserű.

Hosszában bevágom kétszer. Nagyobb befőt-
tesüveg aljába a fele kapor kerül, erre állítom az
uborkákat, közé a fokhagymákat, tarkaborsot,
tetejére a kaprot, majd a kenyeret. Felöntöm a sós
vízzel. Csak egy tányér a fedele.

Kiteszem a szabadba kicsit naposabb helyre.
3-4 nap alatt jó lesz – közben kóstolom. (Az

sem jó, ha tűző napon van.)
Amikor jó, a kenyeret leveszem. Leszűröm, a

kaprot is kiszedem – végül visszateszem az ubor-
kát, a fokhagymát, visszaöntöm a szűrt levet és
hűtőben tárolom.

Citromos, túrós nasi
Hozzávalók: 2 lime, fél citrom, 1 zacskó cuk-

ros felületű babapiskóta, 500 g tejszín (Hulala),
450 g tejföl, 1 vaníliás cukor, 250 g finom túró,
eper, citromfűlevél.

A tejfölt elkeverem másfél lime-mal (többi dí-
szítés), citromhéjjal, lével, vaníliás cukorral, ízlés
szerint cukorral, túróval. A tejszínt felverem,
majd óvatosan összedolgozom a tejfölös túróval.
A babapiskótából egy sort lerakok, rákenem a
massza felét, majd babapiskóta, massza. Leg-
alább fél nap hűtőben tartom.

Fogyasztás előtt feldíszítem félbevágott lime-
mal, eperrel, citromfűlevéllel.

Vigyázzunk egymásra, egészségünkre!
Jó étvágyat kívánok!

Fejérdy Győzőné/MARI

Sütô-fôzô sarok
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szelektív hulladék DTkH komposztálás

Felmerült már a kérdés, hogyan tudnál tenni
környezeted megóvása érdekében?

Egyszerű! Komposztálj!
Mi kerülhet a komposztba?
• zöldség, gyümölcs, tojáshéj

• kávézacc, teafilter
• lágyszárú növények (akár a szobanövény el-

hervadt, elszáradt részei)
• fahamu
• lenyírt fű

• falevél
• ágnyesedék, forgács
• növényevő állat trágyája
Lépésről – lépésre…
1. lépés: HELYKIJELÖLÉS
– félreeső, félárnyékos, kb. 1 m x 1 m nagysá-

gú terület. Ha van hely, akár 3 halom is lehet
(egyiket rakjuk, másik érik, harmadikba a nehe-
zen lebomlót gyűjtjük).

2. lépés: KIALAKÍTÁS
– komposztáló láda, vagy 1-1,5 m magas kom-

posztáló keret,
– jól szellőző,
– egyik oldalán hozzáférhető.
3. lépés: PRIZMA KÉSZÍTÉS
– alulra gallyak, fanyesedék
– első réteg: kerti és konyhai szerves anyag

vegyesen
– következő réteg: (ha van) állati trágya, akár a

növényevő kisállatok ürüléke forgáccsal együtt
– következő rétegben: termőföld
4. lépés: MŰKÖDTETÉS, GONDOZÁS
– havonta átforgatható, levegőztetés
– megfelelő nedvesség biztosítása
5. lépés: FELHASZNÁLÁS
– 2-3 hónapos érlelés után talajfelszínre szór-

ható
– kb. 1 év érlelés után (kész komposzt) talajja-

vító, virágfölddel keverve használható
Figyelj oda!
– egyfajta anyag nagy mennyiségben nehezen

komposztálható
– dió, vadgesztenye levele nehezen bomlik, kis

mennyiségben használd
– megfelelő rétegzés, nedvességtartalom és

levegőellátás
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a

környezet megóvása!
Komposztálj!

DTkH Nonprofit Kft.

Komposztálás képekben

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és
zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alka-
lomra módosul.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:
2020. május június július augusztus
Ráckeve 5. 2.; 30. 28. 25.
üdülő 18. 15. 13. 10.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkal-
manként 2 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga
színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött
csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely
átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, fel-
irattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött
csomagolási hulladékok elszállítása.

Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok
tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges
hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
2020. május június július augusztus
Ráckeve 26. 23. 21. 18.
üdülő 11. 8. 6. 3.; 31.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot
(zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöld-
hulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken sze-
rezhetőek be.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Ügyfélszolgálat:
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

RÁCKEVE
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mozaik mozaik hirdetések

Veszettség elleni
kötelező eboltás

Az ebek 2020. évi kötelező veszettség elleni
oltását Ráckevén az alábbi napokon tartjuk:
Erdészet Újtelep: június 16. (kedd) 16-17 óra
Gázcseretelep Gárdonyi sor: június 17. (szerda)
16-17 óra
Autómosó (Becsei út): június 18. (csütörtök)
16-17 óra
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kö-
telező! Az oltás díja: 4.500 Ft/eb, amely tartalmaz-
za a féreghajtó tabletta árát is! A még nem jelölt
ebeknél a mikrochip behelyezés díja: 4.000 Ft.
Dr. Mészáros János állatorvos 06-20-9272-366
Dr. Siket Péter állatorvos 06-30-9963-668

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság

2020. JÚLIUSI SZÁMÁNAK

lapzártája:

2020. június 22., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!

A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések

valódiságáért felelôsséget nem vállalunk!
Az újságban közölt cikkek tartalma nem

minden esetben tükrözi a kiadó és a
szerkesztőség véleményét,

és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek:
jreka@invitel.hu • jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu• rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.

Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

Apróhirdetés
Kútfúrás O/ 110-es csatornacsővel. Tel.: 06(30)9640-485

***
Kedves leendő Ügyfeleink! Adminisztrációs terheit

levesszük a válláról. Vállaljuk cégek, egyéni vállalkozók,
egyesületek, alapítványok és őstermelők könyvelését,

adótanácsadását, ügyviteli szolgáltatását, bérszámfejtését,
bérügyintézését. Forduljon hozzánk bizalommal.

Imana 2003 Számviteli Szolg. Bt. +36 70 775 1977,
facebook oldal: Imana 2003 Bt., e-mail cím:

imana2003bt@gmail.com
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• A szerkesztôség címe: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
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Sabján Gáborné és Sabján Gábor
50. házassági évfordulója alkalmából

Drága Szüleink!
Egy megsárgult fény-

képről néztek ránk. Fia-
talon, tettre és az életre
készen, együtt.

Most, 50 év után az
élet nagy kalandját
együtt megélve, ugyan-
úgy álltok egymás mel-
lett, sugárzó szemek-
kel.

Köszönjük, hogy ilyen hosszú ideig kitartottatok egymás mellett!
Kívánunk Nektek még sok boldog együtt eltöltött évet!

Szeretettel: Ildikó, Petra, Gábor és Mo

DAKÖV Kft. ráckevei irodájának nyitvatartási rendje:
Hétfő 12–18 óráig, Kedd szünnap, Szerda 8–16 óráig (12–12:30-ig ebédszünet), Csütörtök szünnap,

Péntek 8–12 óráig.

Öntöző berendezések telepítése,
kertépítés (referenciákkal).

Primus Hortus Bt.
06-20/288-5620



Tisztelettel köszöntöm a ráckevei oktatási intézmények pedagógusait a pedagógusnap
alkalmából! Kívánok mindannyójuknak jó egészséget, munkájukba vetett hitüknek megtartását,

sok-sok gyermekmosolyt és pihentető nyarat!
Vereckei Zoltán polgármester

24 2020. június

köszöntés pedagógusnap #maradjotthon

Az online világban is
#maradjotthon Ráckevén

A Facebook oldalunkon már hetek óta tartó, a Csepel-sziget és a Kis-
Duna mente térséget felfedező „Digitális Utazás” folyamhoz kapcsolódó-
an április közepén indítottuk útjára #maradjotthon Ráckevén kvíz játé-
kunkat. A nagysikerű játéksorozat első nyertesei már kisorsolásra kerültek,
és örömmel vehették át a Tourinform Ráckeve izgalmas meglepetésekkel
teli ajándékcsomagjait. Játékunk június hónapban is folytatódik az online
térben, ahol továbbra is minden hétfőn tesszük fel a kérdést Ráckevével
vagy a Kis-Duna mente térséggel kapcsolatban, amelyre az adott héten
péntekig várjuk a válaszokat a következő e-mail címre: rackeve@tourin-
form.hu. A nyereményjáték sorsoláson az a játékos vehet részt, aki az adott
hónapban minden héten megküldi a helyes választ. Sorsolás minden hónap
első hétfőjén.

A jelenlegi helyzetet lassan leküzdve, mi is igyekszünk hamarosan
kilépni az online térből, és terveink szerint május végétől munkatársaink
változatlan szakmai színvonalon várják a személyes látogatókat az Eötvös
utca 1. szám alatt található Tourinform Irodában, továbbra is betartva a
mindenkori egészségügyi előírásokat mindenki egészsége érdekében.

JÁTÉK! NYEREMÉNY! TUDÁS! TOURINFORM RÁCKEVE!


