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Ünnepélyes keretek között adták át a megújult piacsétányt

Átadták a megújult ráckevei piacot
Pályázati támogatásból elkészült a Csónakos piac fejlesztése
Ráckeve Város Önkormányzata korábban
eredményesen pályázott a PM_PIAC_2018
számú, „Helyi piacok fejlesztése Pest megyei
területén” címmel megjelent pályázaton,
hogy az itt élők és nyaralók számára közkedvelt és lassan már országosan is ismert „Csónakos piacunkon” fejlesztések
valósulhassanak meg: kettő jól felszerelt,
köztéri akadálymentes vendégtérrel ellátott WC, padok, kerékpártárolók, ivókutak, hulladéktárolók, áramvételezési
helyek és közvilágítás kialakítása a piac
teljes hosszán. A térburkolat részleges

felújítása mellett megújultak a piaci lejárók és a járdák is.
A támogatás forrása a Pest megyei Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 20142020 megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás volt. A projekt összes
költsége: 111,11 millió Ft volt, az elnyert támogatás: 99,99 millió Ft.
A beruházás járt némi kellemetlenséggel az
árusok és a vásárlók számára is, de aránylag
megértéssel és türelemmel fogadták a piac
ideiglenes és egyes szakaszainak részleges

GOLDI kupa

Aszfaltozás a Keszeg soron Szent István napi programok

Kenesei Krisztián magyar válogatott labdarúgó győzelemre segítette a ráckevei csapatot.

A Kompok-révek fenntartásának, felújításának
támogatása című pályázat nyerteseként a város a Kerekzátony szigeti RÉV átkelőhöz vezető út – Keszeg sor 36-ig – aszfaltozását
végeztette el, amely bekerülési értéke bruttó
16,55 millió Ft, ehhez az állami költségvetés
70% támogatást biztosított, ez 11, 58 millió
Ft, az önkormányzat 30% önerőt, azaz 4,96
millió Ft-ot biztosított.

Részletek a 19. oldalon

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

lezárását, amelyet már 2019. november 4-én
megkezdtek. Ha a veszélyhelyzet miatt kicsit
csúszott is a fejlesztés a tervezetthez képest,
de ünnepélyes körülmények között július 25én dr. Bognár Lajos az Agrárminisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes
államtitkára, Pánczél Károly országgyűlési
képviselő és Vereckei Zoltán Ráckeve város
polgármestere átvágta a nemzeti színű szalagot, átadva a létesítményeket a piacon árusítók, termelők, a ráckevei lakosok, vásárlók és
idelátogató turisták, vendégek számára.
Jáki Réka

Augusztus 20-án, Szent Istvánra emlékezve
ünnepeljük együtt az államalapítást.
Részletek a 24. oldalon
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Tovább bővül az önkormányzati vagyon
Módosul a parkolási rend – Aszfaltozás, járdaépítés – Kezd az új fogorvos
Itt a nyár, újra meleg van, s bár az üzletekben és
hivatalokban még kötelező a maszk, a vízen és
vízparton már zajlik az élet. Egyre többen és többen látogatnak ki a Vadkacsa Szabadstrandra,
amely a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően
Ráckeve legnépszerűbb közösségi területévé vált.
Beindult a csónakkölcsönzés is, szinte minden
hétvégén röplabdaversenyek zajlanak a korszerűsített pályán, s a kondiparkot minden korosztály
látogatja. A változások azonban még nem értek
véget, a testület pályázatot írt ki újabb vendéglátóegység létesítésére, ezzel is emelve a közkedvelt
közösségi tér színvonalát s a gasztronómiai kínálatot. Az új büfé jövőre épülhet meg.

Zöld rendszámmal ingyen parkolhatnak a
2. parkolási zónában
S ha már nyár, akkor itt az augusztus, s ha augusztus, akkor Kis-Duna Vízi Fesztivál, ami
– tekintettel a speciális helyzetre – a megszokottól eltérően alakul. Így – a rendezvények látogatottsági számára vonatkozó korlátozások
figyelembevételével – ugyan számos kulturális
programot kínálunk önöknek, de a nagyobb tömeget vonzó produkciók elmaradnak. A hatnapos fesztiválon lesz templomi koncert, opera és
operett, jön Medveczky Ádám, a Blues Brothers,
az elmaradhatatlan néptánc lengyel vendégekkel, 20-án este az Esztrád Színház élőzenés,
táncos előadása Magyarok kora címmel, s ellátogat hozzánk Ivancsics Ilona színtársulata is egy
Móricz Zsigmond darabbal. Kényszerűségből
elhagyjuk viszont a több mint 500 embert megmozgató vízikarnevált és a tűzijátékot.
Több helyen módosítottuk parkolási rendeletünket. A KEVE Egyesület választási
ígéretének megfelelően ingyenessé tettük a
Vadkacsa Szabadstrand előtti parkoló hasz-

nálatát (kérem a látogatókat, hogy ennek
megtelte után használják a strand Vasvári
utca felőli területét, amely nyitva áll erre a
célra), így a játszótérre érkezőknek sem kell
díjat fizetniük nyári időszakban.
Pontosítottuk a rendelet ingyenes parkolásra
vonatkozó szabályozási részében található
fogalmakat, bevezettük a zöld rendszámos
autókra vonatkozó ingyenes parkolást (kizárólag a 2. parkolási zónában).
Új, egyértelműen leolvasható órát fogunk
bevezetni, az egyszeri regisztrációs díj 500
Ft-ról 1000 Ft-ra nő, melyet – a visszaélések
elkerülése érdekében – minden évben egyszer
meg kell majd váltani. Bevezettük a 60 perces
ingyenes parkolást követő 10 perces türelmi időt. A mobil parkolójegy a mobilfizetési
szolgáltató eredményes vásárlásról történő
visszaigazolásának időpontjától érvényes.
Fizetős lesz a Szent János téri közterületi
parkoló, amivel az ottani üzletek vásárlóinak parkolását könnyítjük meg: eddig jónéhányan egész napra álltak be oda járműveikkel, s így a vevőknek már nem jutott hely.
Most pedig, képletesen szólva, tessenek
tátott szájjal figyelni, mert fogászatról lesz
szó: rendeztük az öt éve betöltetlen harmadik státusz problémáját! A testület, látva a
hosszú ideje megoldatlan helyzetet, úgy
döntött: privatizálja a praxist, s úgy hirdeti meg, s így már a júliusi testületi ülésen
eredményt hirdethettünk, ezzel újabb lyukat sikerült betömnünk a ráckevei egészségügyi ellátás foghíjas rendszerében.
Képviselői jelzés alapján a testület foglalkozott a szűk Bocskai, Nyár és Petőfi Sándor utca
forgalmával, parkolási kérdéseivel. A testület
úgy döntött, hogy a Ráckevei Rendőrkapitányság állásfoglalását kéri az ügyben, majd
annak alapján fontolja meg a következő lépéseket. Határoztunk arról is, hogy az RSD Partisáv Önkormányzati Társulás által bonyolított
szennyvízberuházási projekt keretében érintett ingatlanok esetében azok a kibocsátók,
akik a szennyvízhálózatra 2019. december 31ig nem csatlakoztak rá, de igazolják, hogy az
RSD Víziközmű Társulat felé tartozásuk nincs,
vagy részletfizetési kötelezettségüknek eleget
tettek, és önhibájukon kívül nem kötöttek rá a
csatornahálózatra, mentesülnek a 2019. évre
számított talajterhelési díj megfizetése alól.
Mire a lap megjelenik, remélhetőleg már túl leszünk az idei év második, önkormányzati utak-

ra kiterjedő kátyúzási programján, amelybe a
jelenlegi pénzügyi helyzetben csak a nagyobb
lyukak javítása fér bele. És végül, de egyáltalán
nem utolsó sorban: elbíráltuk a VEKOP-pályázat keretében a Bercsényi, Dankó és Béke utca
összközműves részeinek aszfaltozására beérkezett árajánlatokat, amelyet a VITÉP’95 Kft
nyert el nettó 47 384 604 Ft-os ajánlattal. Mivel a több éve beadott pályázat keretében erre a
fejlesztésre mindössze bruttó 21 millió forint áll
rendelkezésre, ezért az önkormányzat – az előzetes szóbeli egyeztetések szerint – kiegészítő
támogatásért folyamodik az államhoz. Mint
emlékezhetnek rá, ilyen kiegészítő támogatás
elnyerése után indult meg nemrég ugyancsak
a VEKOP-pályázatban az Iskola utcai közösségi ház kivitelezése is a régi iskolaépületben,
amely jó ütemben halad, miközben a mellette
található óvodaépület energetikai felújítása is
elkezdődött egy másik pályázatból.

Augusztusban megkezdődik az
ivóvízminőség-javító pályázat
keretében feltúrt Eötvös utcai járda
helyreállítása is. Fontos tudni, hogy
a városnak sikerült megegyeznie a
kivitelező céggel, hogy az amúgy is
katasztrofális állapotú, régebbi felbontások miatt össze-vissza szabdalt
felület részleges rekonstrukciója helyett a cég rendelkezésére álló bruttó
11 millió forintot kiegészítjük, s így
teljes szélességében és hosszában új,
térköves járdát építünk.
A felmérés és az árajánlatok bekérése lapzártakor még folyamatban volt.
Újabb jó hír, hogy tovább gazdagodott a
város ingatlanállománya: a testület kérésére a magyar állam a tulajdonában álló és
az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó Szent Vendel utca 44. kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adta
gyermekjóléti és szociális feladatellátásra,
szociális szolgáltatások önkormányzati
közfeladatának ellátása céljából.
Vereckei Zoltán
polgármester
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Újra nyilvánosak a testületi ülések
Új szakemberrel bővül a fogorvosi ellátás – Módosulnak a kulturális intézmények alapító okiratai
Ráckeve Város Képviselő-testülete a COVID-19
járványhelyzet miatt hosszú idő után 2020. július 16-án végre nyilvános és zárt testületi ülésre ült össze a Régi Városháza dísztermében.
Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a
képviselő-testület 12 tagjából 9 fő van jelen,
majd megtartotta polgármesteri tájékoztatóját és ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót,
amelyeket egyhangúan elfogadott a testület.
A következő napirendi pontban a testület
tudomásul vette a Ráckeve Városáért Közalapítvány kuratóriumi tisztségeit betöltő
személyek lemondását, módosította az alapokiratot, mely szerint ezentúl a kuratórium 3
tagból áll és elnökévé megválasztotta Molnár
Lászlót, az Ady Endre Gimnázium igazgatóját.
A képviselők egyhangúan úgy döntöttek, hogy
Ráckeve I. számú fogorvosi körzet feladat-ellátásával 2020. augusztus 1-től határozatlan
időre dr. Juhász Judit fogorvost bízzák meg.
Ezután a képviselők helyt adtak az Ács Károly
Művelődési Központ tulajdonosi hozzájárulási kérelmének, ami szerint augusztus 17-22én a Kis-Duna Vízi Fesztivál ideje alatt a művelődési központ az Eötvös utca felőli oldalán
lévő parkolót önkormányzati rendezvények
céljából térítésmentesen használhassa.
A testület érvényesnek nyilvánította az Árpád
Múzeum intézményvezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére lefolytatott pályázati
eljárást és a jelenlegi vezető által benyújtott
pályázatot, majd egyhangúan az Árpád Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátásával 2020. augusztus 1. napjától 2025. július
31. napjáig továbbra is Jáki Rékát bízta meg.
Döntöttek arról, hogy bruttó 690.000 Ft öszszeget különítenek el defibrillátor vásárlására, melynek fedezete a Városi Képviselői
Alap, majd elfogadták a 2019. évi belső ellenőri tevékenységről szóló beszámolót.
A testület a civil szervezetek számára nyújtott 2019. évi el nem számolt támogatásokról
úgy határozott, hogy 2020. augusztus 15-ig
haladékot adnak az elszámolási kötelezettség teljesítésére, ugyanakkor felkérte dr.
Szeltner Gábor ügyvédet az önkormányzat

Pályázati forrásból újulhat meg a Bercsényi, Dankó, Béke utca egyes részeinek burkolata
és a Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub között fennálló szerződés felülvizsgálatára.
A képviselő-testület az önkormányzat
2020. június havi pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót tudomásul vette és elfogadta a
2020. I. félévi adóbevételekről és hátralékokról szóló beszámolót is, majd felkérték a
jegyzőt, hogy vizsgálja felül az 1. parkoló zónában kiemelt közérdekű létesítmények (pl.:
egészségügyi intézmények, gyógyszertárak)
előtti maximum 2 órás várakozó idősáv bevezetésének lehetőségét.
A következő napirendnél a családsegítő
szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz fűződő
intézményi térítési díjak 2020. évi felülvizsgálatát a testület elvégezte és módosította.
Ezután döntöttek a kulturális intézmények
(Árpád Múzeum, Ács Károly Művelődési
Központ, Skarica Máté Városi Könyvtár) alapító okiratainak módosításáról, amelyeket
az intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása indokol a 2020. évi XXXII. törvény alapján.
A képviselők hozzájárultak, hogy Ráckeve
Gólyafészek Bölcsőde bölcsődeorvost alkalmazhasson az intézmény 2020. évi költségvetésének a terhére.
A következő napirendnél úgy döntött a testület, hogy a 2020. gondozási év végétől
határozatlan időre biztosítja a folyamatos
bölcsődei ellátást a nyári és téli zárva tartás

idejére, igénybe véve a Regenbogen Német
Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde ellátását,
ezért feladatellátási szerződést kötnek Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületével.
A képviselő-testület megállapította, hogy
a „Ráckeve Város Önkormányzata VEKOP-6.2.2-15” című projekt keretében a
„Szegregációs utak – VEKOP-6.2.2-15”
című Kbt. 115. § szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás érvényes és a beérkezett 2
ajánlat közül a Vitép’95 Korlátolt Felelősségű
Társaság (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A.) legjobb ár-érték arányú ajánlatát fogadta el.
A testület döntése szerint díjmentesen kizárólagos használatába adja a Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesület „X. Ráckevei Gépjármű Kiállítás és Találkozó” rendezvényére az
önkormányzat tulajdonában lévő Szegedi Kis
István sétány és a Pauer Püspök sétány teljes
szakaszát, valamint a Skarica Máté sétánynak a
Pauer Püspök sétánytól számított első 100 méteres szakaszát, 2020. augusztus 22. 14.00 órától
2020. augusztus 23. 20.00 óráig.
A következő napirendnél úgy határozott a
testület, hogy EMMI által kiírt „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására”
című pályázaton nem vesz részt, majd pótelőirányzatot biztosítottak a Ráckevei Árpád
Múzeum részére a Patay László turisztikai
fókuszpont kialakítása Ráckevén c. nyertes
pályázat megvalósítása céljából 2020. évre.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
A képviselők úgy döntöttek, hogy elnapolják az
Árpád tér és Ráckeve HÉV állomás közötti kerékpárút létesítésére vonatkozó „Kerékpárút”
című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítását 2020. szeptember 12-ig.
A Vadkacsa strand vendéglátóegységek
fejlesztésére vonatkozó pályázat kiírását
elfogadták a képviselők, viszont a következő
napirendnél úgy látták jónak, hogy a Bocskai
utca, Nyár utca, valamint Sas köz és Árpád
utca – Kossuth L. utca és Eötvös utca közötti
szakaszának – forgalmi rend megváltoztatásához kikérik a rendőrkapitányság szakvéleményét, majd újból napirendre tűzik a
forgalommódosítási javaslatot.
Elfogadták a Ráckeve 0273/35 és 0273/118
közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatokat. Mivel az ún. Páskom tanyában találhatók a területek, ezért az egyik a Páskom
utca a másik a Páskom köz elnevezést kapta.
Ezután a testület felkérte a jegyzőt, hogy készítsen egy számokkal alátámasztható táblázatot,
melyet a Korax Gépgyár Kft. felé továbbít, hogy
a pontosított adatok ismeretében az intézmények napelemes rendszerének kiépítéséről
szóló tájékoztatót újból napirendre tűzhesse.
Döntöttek a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének módosításáról, valamint
a Vénusz Színház Színitanoda támogatási
kérelmének is elviekben helyt adtak, de úgy
határoztak, hogy a járványügyi készültségi
időszakra való tekintettel egy későbbi időpontban tűzik napirendre.
A képviselők felkérték a polgármestert, hogy a
VEKOP pályázaton belül Homokbánya területén lévő hulladék elszállítására beérkezett
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árajánlatok elbírálásáról, a pályázat keretén
belül rendelkezésre álló 11 millió forint erejéig.
valamint a szükséges feladatok végrehajtásáról számoljon be. Felhatalmazást adtak a
Központi Orvosi Ügyelet működtetése érdekében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra
Vereckei Zoltán polgármester részére, és szintén kérték, hogy a felhatalmazásban szereplő
döntésekről és feladatok ellátásáról is számoljon be a soron következő ülésen.
Hozzájárultak a képviselők, hogy a Vadkacsa
Szabadstrand területén a Magyar Versenyagár Egyesület 2020. szeptember 11. 13.00 órától 2020. szeptember 12. 19.00 óráig 300 m2es területet és a Vasvári Pál utca felöli parkoló
területét bérleti díj ellenében használhassa.
A nyílt ülés utolsó napirendjében a képviselő-testület tudomásul vette a Tudományos és Technológiai Park címpályázatra vonatkozó tájékoztatót és az abban meghatározott célt támogatta
azzal, hogy a beszerzési szabályzatnak megfelelően a polgármester kérjen be további ajánlatokat,
majd abból a legkedvezőbb ajánlatot válassza és
erről tájékoztassa a képviselő-testületet.
A testület zárt ülésen fogadta el a lejárt
határidejű, zárt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A képviselő testület ezen az ülésen hozott
20/2020. (VII. 16.) – 24/2020. (VII. 17.) számú rendeleteit a hivatal hirdetőtábláján és a
www.rackeve.hu oldalon olvashatják teljes
terjedelmükben.
A képviselő-testület soron következő ülését
2020. szeptember 10-én tartja.
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

Eladó ingatlan
Szent István tér 3. III/27. számú lakás
Ráckeve Város Önkormányzata pályázatot
ír ki a Ráckeve, Szent István tér 3. III/27.
szám alatt található társasházi lakásra. Az
ingatlan per és igénymentes.
Az ingatlan irányára: bruttó 16.500.000 Ft
A lakás 48 m2 alapterületű.
Az ingatlan előzetes egyeztetés után
megtekinthető.
Az ingatlan tulajdonjogára pályázni
500.000 Ft biztosíték ellenében lehet.
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Ráckeve Város jegyzője részére, Ráckevei
Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent
István tér 4. szám I. emelet.
Az ajánlatok benyújthatók személyesen
vagy postai úton.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10., 12.00 óra (a postai
úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
A nyilvános bontás ideje, helye: 2020. augusztus 10. 14.00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme.
A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Molnár Józsefné
műszaki irodavezető: muszak@rackeve.hu,
tel: 06-24-523-345
A teljes pályázati kiírás Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján (www.
rackeve.hu), közösségi oldalán olvasható.
Ráckeve Város Önkormányzata

Tudományos és Technológiai Park Ráckevén
Mi is ez a TTP? Az az ipari park, mely elsődlegesen tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére jött létre vagy ilyenként
működik.
Ráckeve város jelenlegi vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja kidolgozni a Tudományos és Technológiai Park létrehozásának feltételeit, megszerzi a minősítést,
és olyan nemzetközi ipari vérkeringésbe
csatlakoztatja a vállalkozásokat és magát
a várost, hogy az innovációs és fejlesztési
tervek meg tudjanak valósulni, s minden
lehetséges hazai és EU-s pénzügyi pályázati
forrás könnyebben elérhetővé váljon azoknak, akik ebbe a projektbe bekapcsolódnak.

A pályázatok értékelése alapján a szakminiszter dönt a Tudományos és Technológiai
Park cím odaítéléséről. Joggal merülhet fel,
hogy miben más ez, mint az Ipari Park?

van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült
vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenységben.

Abban, hogy nem kényszeríti a cégeket,
hogy egy területen telepedjenek le, csak
annyit ír elő, hogy összesen 10 hektár területnek rendelkezésre kell állnia. Az induláshoz elegendő öt vállalkozás és összesen 75
fő munkavállaló.
Öt év után azonban el kell érni, hogy a vállalkozások száma legalább 10 legyen és a
munkavállalói létszám duplázódjon. Tudományos és Technológiai Park címre pályázhat az a konglomerátum, amelynek fennálló
együttműködési vagy kutatási szerződése

Az IPE (Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és
Technológiai Parkok Egyesület) elnökségével a személyes egyeztetéseket megkezdtük,
azonban szeretnénk, hogy minél több helyi
vállalkozásnak legyen lehetősége részt venni a projektben. A szeptemberre tervezett
helyi vállalkozói fórumra mindenkit várunk
szeretettel, illetve érdeklődni a hivatalban
lehet, nálam, az alpolgamester@rackeve.hu
email-címen.
Varga Viktória alpolgármester
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Időközi önkormányzati választás
Ráckeve Helyi Választási Bizottsága a
10/2020. (VI. 29.) számú határozatával, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 302. § bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Ráckeve 5. számú és 6. számú egyéni választókerületében az időközi
települési önkormányzati képviselő választást 2020. szeptember 20. napjára tűzte ki.
Ráckeve 5. számú és 6. számú egyéni választókerületében az időközi települési önkormányzati képviselő választás alkalmával Ráckeve,
Ifjúság u. 2. sz. (Óvoda) – 5. evk –, Ráckeve,
Iskola u. 48. sz (Óvoda) – 6. evk – alatt lévő
szavazóhelyiségben szavazni 2020. szeptember 20. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Az időközi önkormányzati választáson az a
választópolgár vehet részt, aki az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezik.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2020.
július 15-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a válasz-

tópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2020. július 31-ig kell megküldeni.
Azt a választópolgárt, aki 2020. július 15-ét
követően kerül a település névjegyzékébe,
a helyi választási iroda értesítő átadásával
vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2020. július 16-tól lehet benyújtani.
Mozgóurna iránti kérelem benyújtása
A kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik naptól, 2020. szeptember 20. napján 12.00
óráig lehet benyújtani, az alábbi módon:
A.) Helyi Választási Irodához kell benyújtani:
legkésőbb 2020. szeptember 16-án 16.00
óráig levélben vagy elektronikus azonosítás
nélkül elektronikus úton,
2020. szeptember 16. 16.00 órától 2020.
szeptember 18. 16.00 óráig személyesen vagy
elektronikus azonosítással elektronikus úton,
2020. szeptember 18. 16.00 órától 2020.
szeptember 20. 12.00 óráig elektronikus
azonosítással elektronikus úton

B.) Szavazatszámláló bizottsághoz lehet
benyújtani:
2020. szeptember 20-án legkésőbb 12.00
óráig meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítéssel nyújtható be.
A benyújtandó kérelmek a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (https://www.valasztas.hu) találhatók.
Választással kapcsolatos bővebb információ: http://www.rackeve.hu/idokozi-onkormanyzati-valasztas-2020.html.
Ráckeve Helyi Választási Iroda

Tájékoztatás politikai reklámokról
A Ráckevei Újság „Választási Etikai Kódexe”
A Ráckevei Újság szerkesztési elveit, „etikai
kódexét” a 2020-as Időközi Önkormányzati
Választási időszakban a következők szerint
határozzuk meg:
Alapelv:
A Ráckevei Újság – mint ahogy korábban, úgy
a kampányidőszakban kifejezetten – nem kötelezheti, így nem is kötelezi el magát párt,
politikai ideológia, politizáló szervezet vagy
politikus személy irányában. Ezért az önkormányzati választások kampányidőszakában
is a Ráckevei Újságban politikai megnyilvánulások kizárólag fizetet választási hirdetésként
jelenhetnek meg, az alábbi feltételek szerint.
Közzététel:
A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő
magyarázatot fűzni tilos, valamint a politikai
hirdetést vagy reklámot az egyéb cikkektől jól
elkülönítve kell közzétenni, ezért a Ráckevei
Újságban a kampányidőszakban a politikai
hirdetések „Fizetett Választási Hirdetés” felcímmel, a kenyérszöveg betűtípusától eltérő
betűtípussal szedve, léniával elválasztva vagy

keretben (színezett háttérrel) jelenik meg. (Az
„arculat” kialakítása a megrendelő kívánsága
szerint történik.)
A hirdetéseket és a politikai hirdetés megrendelőjét elektronikus formában, e-mailen, a következő e-mail címekre várjuk:
rujsag@invitel.hu vagy jreka2026@gmail.com.
A hirdetés színes lehet.
Az egyszeri hirdetés terjedelme maximum 1
oldal lehet.
A hirdetések az újság második felében helyezkedhetnek el.
A hirdetési árak megegyeznek a honlapon található általános hirdetési árakkal:
1/1 oldal (19x25,5 cm) színes nyomás 45.000 Ft+áfa
1/2 oldal (19x12,5 cm) színes nyomás 22.500 Ft+áfa
1/4 oldal (9,5x12,5cm) színes nyomás 11.250 Ft+áfa
1/8 oldal (9,5x6,25cm)színes nyomás 5.625 Ft+áfa
Apróhirdetés: 27 Ft/szó+áfa; legfeljebb 30
szóig, folyamatos szövegként, 2 kiemelt szóval.
Fizetés: átutalással vagy postai csekken történik a megjelenés után.

Abban az esetben, ha két vagy több hirdető
egyugyanazon oldalhelyen kíván hirdetni, az
a hirdetmény jelenik meg a kérdéses helyen,
amelynek hirdetője (elsősorban a párt) neve/elnevezése az ABC betűi szerint előrébb található.
A Ráckevei Újság tervezett megjelenése:
Szeptember 1.
Lapzárta: Augusztus 21. 12.00 óra
Nem lehet közzétenni az előbb említett szeptemberi számban burkolt vagy tudatosan
nem észlelhető reklámot tartalmazó cikket,
riportot, ezért nem jelenhet meg az újságban
aktív politikussal készített interjú vagy riport,
kizárólag az általa megszerkesztett bemutatkozó, illetve kampányszöveg, valamint rendezvényhirdetés az előzőekben részletezett
feltételek szerint. E kérdésben a felelős szerkesztő döntése a meghatározó.
A felelős szerkesztő, a felelős kiadó a közérdekű közlemény, a jótékonysági felhívás és
a politikai hirdetés tartalmáért nem tartozik
felelősséggel.
Jáki Réka
A Ráckevei Újság felelős szerkesztője
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Változott a parkolási rendelet!
A nyári szezonban is ingyenes marad a parkolás a Vadkacsa szabadstrand előtt
A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 25/2018. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet 2018 végén lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban néhány módosítás vált szükségessé, melyet Ráckeve Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020.
július 16-án megtartott rendes testületi ülésén
az alábbiak szerint módosított.

Díjtalan a 4. zóna, a Vadkacsa Szabadstrand parkolója
A parkolási zónákban változás történt annyiban, hogy folyamatossá tették a számozást
1-4-ig, így megszűnt az. 5. parkolási zóna, helyette bevezetésre került a 4. parkolási zóna,

mely a Dömsödi út Vadkacsa Szabadstrand
előtti parkolót jelöli ezentúl. Ebben a zónában
a rendelet hatálybalépésétől ingyenessé vált a
parkolás a strandszezon idején is.
A 4. zóna ingyenessé tétele abból a megfontolásból született meg, hogy a környező utcákban történő parkolást – melyek nem kijelölt
parkolási zónák – kiváltsák, és az ott lakók nyugalmát feleslegesen ne zavarják, valamint a
játszótérre érkezők részére ne kelljen parkolási
díjat fizetni nyári időszakban sem. A 4. parkolási zónában továbbra sem megengedett a 3,5
tonnánál nehezebb gépkocsik parkolása.
Lakossági igény alapján bevezették a zöld
rendszámos autókra vonatkozó ingyenes
parkolást, kizárólag a 2. parkolási zónában.
A rendelet ezentúl tartalmazza a díjfizetésre
vonatkozó többféle lehetőséget, valamint a
parkolási idő lejárta után 10 perces türelmi
idő áll rendelkezésre a parkoló elhagyására,
illetve ismételt parkolójegy megváltására.
A parkolási díj fizetése alóli mentességek és a
kedvezmények között pontosították a Ráckevén székhellyel rendelkező állami és önkormányzati szervek dolgozói, képviselői, külsős
bizottsági tagok, díjmentes, illetve kedvezményes bérleteinek szabályozását. Továbbá
az önkormányzat érdekkörében meghívásra
érkező vendégeket mentesítették a parkolási

díj megfizetése alól, a meghívásban szereplő
időtartamra (a gépkocsik rendszámát a hivatal titkársága jelzi a Kft. számára).
A város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek, valamint a város
közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások tulajdonában
álló gépjárművek parkolása a város valamennyi
fizetős parkoló zónájában napi 60 perc időtartamra, napi egy alkalomra és egy helyszínen – az
éves gépjármű adó megfizetéséről szóló igazolás
ellenében – továbbra is ingyenes.
Ennek egyszeri regisztrációs díja 500 Ft-ról
1000 Ft-ra emelkedett, melyet évente egyszer szükséges megváltani, minden év január 31-ig a RÁVÜSZ Kft-nél.
Tehát a regisztráció egy naptári évre érvényes,
nem pedig egyszeri regisztrációval határozatlan ideig. A 60 perces ingyenes parkolás lejárta után 10 perces türelmi idő áll rendelkezésre
parkolási jegy megváltására. A 60 perces ingyenes parkolási időt mérő órát a gépjárműben jól
látható helyen kell elhelyezni annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen. A parkoló órán
a parkolási idő kezdetét pontosan kell beállítani. A türelmi idő letelte után pótdíj fizetési kötelezettség keletkezik. A rendelet módosítása
2020. július 18-án lépett hatályba.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Segítség a szennyvízhálózatra csatlakozáshoz
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 16-án megtartott képviselő-testületi ülésén módosította
a 14/2018. (VI.25.) számú talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályozásról szóló
rendeletet.
A módosítás értelmében a következő mentességi feltétellel bővült a rendelet idevonatkozó része:
„Az RSD Partisáv Önkormányzati Társulás
által a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 számú
projekt keretében lebonyolított szennyvízberuházással érintett ingatlanok esetében azok
a kibocsátók, akik a szennyvízhálózatra 2019.
december 31-ig nem csatlakoztak rá, és igazolják, hogy az RSD Viziközmű Társulat felé
tartozásuk nem áll fenn, vagy a részletfizetési
kötelezettségüknek eleget tettek és önhibájukon kívül nem kötöttek rá a csatornahálózatra,

mentesülnek a 2019. évre számított a talajterhelési díj megfizetése alól.”
Amennyiben az ön érintett ingatlanán sem
önnek, sem a társulatnak fel nem róható
okokból még nem történt meg az ingatlan
hálózatra kötése és tartozással nem rendelkezik a társulat felé, ezen feltételek fennállásáról a társulat elnöke igazolást állít ki,
melyet a 2019. évi talajterhelési díjról szóló
bevallással együtt kell a Polgármesteri Hivatal Adóirodájának eljuttatni.
A rendelkezés célja, hogy a lakosság a csatornára minél előbb, minél nagyobb arányban rá tudjon kötni. A talajterhelési díj
családonként több tíz-, akár több százezer
forintos nagyságrendű is lehetett volna,
mely összeg családi kasszán belül maradásával a csatornára történő rákötés megvalósítását kívántuk elősegíteni.

Az ellátott területen élőknek
törvény által előírt kötelezettsége
az ingatlanokat a víziközművekre
– a vezetékes ivóvíz- és szennyvízhálózatra – rákötni. Amennyiben
a rákötést az ingatlan tulajdonosa nem végzi el, a Pest Megyei
Kormányhivatal Ráckevei Járási
Hivatala kötelezési eljárást indít.
Ennek értelmében tisztelettel kérjük az
érintetteket, hogy a közcsatornára történő rákötést az elengedett talajterhelési díj
ilyen irányú felhasználásával minél előbb
valósítsák meg.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóiroda
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Szociális lakásra pályázhatnak a szegregátumban élők
Városrehabilitációs projekt
Ráckeve Város Önkormányzata 2016. november 27-én támogatási szerződést kötött
a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció című projekt kapcsán.

A projekt keretében pályázat
útján a szegregátum területén élő családok költözhetnek a
megépítésre kerülő 3 szociális
lakásba.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 191/2020. (VII. 16.) számú határozat értelmében elfogadta a költözés feltételéül szolgáló kitöltendő Pályázati adatlapot.
Pályázat feltétele:
a VEKOP-6-2-2-15-2016-00004 számú program keretében együttműködött a Kontakt
Alapítvánnyal és egyéni fejlesztési tervben
részt vett az igénylő családtag.

A pályázható szociális bérlakás a Mészáros Lajos utcában
A pályázatra kiírt lakás címe:
1. 2300 Ráckeve, Mészáros Lajos utca 3/a. B
lakás.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. szeptember 15.
A pályázatok, az adatlapok, a nyilatkozatok
beszerzésének lehetőségei: www.rackeve.hu,

FOTÓ: HEGYI GERGELY

Iskola úti óvoda, és a Kontakt Alapítványnál.
További információk: Horváth Sándor
projektmenedzser 06-70-433-1718
Ráckeve Város Önkormányzata

Felhívás partnerségi véleményezésre
Módosul a hatályos helyi építési szabályzat
Ráckeve Város képviselő-testületének
a „Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól” alkotott 6/2017. (III.24. 6.
§. 3. bekezdés) önkormányzati rendelete
alapján Ráckeve Város Képviselő-testülete
a 357/2018. (XI. 22.) számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos helyi
építési szabályzat módosításának szükségességéről.
Ezúton is tájékoztatjuk a partnerségi egyeztetésben résztvevőket arról, hogy a változásra kijelölt területet (Ráckeve 0469/140
hrsz-ú ingatlant) kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította a testület a fejlesztés megvalósítása érdekében, ahol a tulajdonos 1 MW-os
naperőmű telepítését tervezi. A rendezési
terv módosításával járó szándékok összhangban vannak a város településfejlesztési
koncepciójában foglaltakkal.
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési kon-

cepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos
eljárással történik, tekintettel arra, hogy a
módosítások a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területek.
A rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső
szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel
a 29/A.§ szerint.
Az elkészült dokumentumok megtekinthetők elektronikusan a www.rackeve.hu
honlapon vagy papíralapú dokumentum
formátumban a Polgármesteri Hivatalban.
Személyes megtekintés esetén előzetes időpontegyeztetés telefonon: 06-30-848-2354,

vagy emailben foepitesz@rackeve.hu elérhetőségen.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a helyi
építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a rackeve@rackeve.hu és
a foepitesz@rackeve.hu e-mail címekre, vagy
írásos észrevétellel a Ráckevei Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldéssel, vagy
az írásos észrevétel személyes leadásával a
polgármesteri hivatal titkárságán.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja:
2020. augusztus 20.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők
körét, hogy 2020. augusztus 12-én (szerdán) 12 órakor lakossági fórumot tartunk
(helye: Ráckeve, Szent István tér 4. Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.
Karaba Tamás főépítész
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A Ráckevei Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
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

Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás
szünetel!

Személyes ügyintézés továbbra
is kizárólag maszk vagy szájat
és orrot takaró textil ruhadarab viselésében és a kihelyezett
kézfertőtlenítőszerek használatával, vagy kesztyű viselésével
folytatható.
A beadványok benyújtására továbbra is lehetőségként szolgál a postai küldemény
vagy elektronikus ügyintézés lehetősége,
illetve személyesen a polgármesteri hivatal

főbejáratánál elhelyezett „postaláda” használata.
Elérhetőségeink a következőek:
Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu
Elektronikus ügyintézéshez használható
cím:
Rövid név: RKEVEONK
KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi
ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk:
Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét szíveskedjenek betartani!
dr. Jambrik Anna
Ráckeve Város Jegyzője

Tájékoztatás igazgatási szünet elrendeléséről
A Ráckevei Polgármesteri
Hivatal 2020. augusztus 3–7.
között igazgatási szünet miatt
zárva tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
Hivatalban halaszthatatlan anyakönyvi
ügyben (haláleset anyakönyvezése) az

Kormányablak nyitvatartás

ügyfélfogadás ügyeleti rendszerben az
alábbi napokon történik:
2020. augusztus 3-án (hétfőn) 8.00 órától
12.00 óráig, illetve 2020. augusztus 5-én
(szerdán) 8.00 órától 12.00 óráig. Telefonos
elérhetőség: 06-70-476-8081.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Helyi
Választási Iroda hétköznapokon 8-tól 16
óráig az alábbi telefonszámon érhető el:
06-70-477-9723.
dr. Jambrik Anna
Ráckeve Város Jegyzője

Városi intézmények 2020. évi nyári zárvatartása
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a ráckevei önkormányzati intézmények
2020. évi nyári zárva tartásáról:

Ráckevén a Szent István tér 4. szám alatti
kormányablak 2020. július 6-tól az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:
Hétfő 8.00 – 18.00; Kedd 8.00 – 16.00;
Szerda 11.00 – 19.00; Csütörtök 8.00 – 16.00
Péntek 8.00 – 14.00.

•
•
•
•
•
•
•

Ács Károly Művelődési Központ nem tart zárást
Árpád Múzeum nem tart zárást
Patay László Városi Képtár és Keve Galéria nem tart zárást
Skarica Máté Városi Könyvtár 2020. augusztus 17. - 2020. augusztus 24. között zárva tart
Gólyafészek Bölcsőde nem tart zárást
Szivárvány Óvoda és tagintézményei nem tartás zárást
Városi Intézményi Gazdasági Iroda nem tart zárást
Ráckeve Város Önkormányzata

Önkormányzat
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Csónakkölcsönzés a Vadkacsa strandon
Új szolgáltatások a fürdőzők és a vizes sportok szerelmeseinek
Sokan örömmel – és már türelmetlenül – várják a ráckevei strand legújabb élménylehetőségét, a kenu-, kajak- és SUP kölcsönzést.
Ami eddig megvalósult:
• elkészült a csónakok tárolására alkalmas
épület;
• most alakítjuk ki a mentőmellények,
evezők megfelelő tárolásának módját – ehhez kivittünk egy faházat,
hogy legalább méret szerint tudjuk
kiadni, visszavenni és tárolni ezeket az
eszközöket;
• megkaptuk a megfelelő tájékoztatást a
szakszerű üzemeltetést, karbantartást
illetően;
• megteremtettük a kölcsönzéshez szükséges NAV online számlázás feltételeket;
• a bérleti díjak meghatározásakor elsősorban az RSD-re jellemző árakat, illetve
a hasonló tevékenységben jártas vállalkozók véleményét, tanácsait vettük figyelembe;
• kialakítottuk a kölcsönzési feltételeket, elkészültek a kölcsönzési szerződések, illetve
felelősségvállalási nyilatkozatok nyomtatványai – természetesen a megfelelő adatvédelmi szabályzattal, kiegészítéssel;

Gál Csaba Alexandrovics a Rávüsz Kft. ügyvezetője az új csónaktároló előtt
• a kölcsönzési feladatokra nyári munka
keretében egy diákot alkalmazunk.
Az alábbi eszközöket lehet kölcsönözni:
Túrakenu 4 személyes, túrakajak 2 személyes, túrakajak 1 személyes, SUP kezdő és
SUP haladó.
Információs telefonszám: 06-70-610- 8783.
Ami még megoldásra vár:
A csónakok szabályos vízre helyezése még
nem teljesen működik, ehhez szükség len-

FOTÓ: JÁKI RÉKA

ne a csónaktárolóval szembeni partszakasz rendezésére, úszó stég kihelyezésére.
A partrendezéshez azonban a Közép-Dunai Vízügyi Hatóság engedélye szükséges.
Addig a strand melletti partrészen tudjuk
majd vízre tenni az eszközöket, remélem, az
eszközök sérülése nélkül.
Tanácsaival és tapasztalataival segítette a
munkánkat Schenk József képviselő úr és
Varga Gábor a Likeside Holding Kft-től.
Gál Csaba Alexandrovics, Rávüsz Kft.

Büfé létesítésére lehet pályázni
200 m2 nagyságú terület bérelhető
Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján a következő
pályázati felhívást teszi közzé:
Önkormányzati ingatlan hasznosítása bérbeadására, azaz Ráckeve, belterület 5114 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett strandfürdő,
udvar megnevezésű, természetben 2300
Ráckeve, Dömsödi út 4. szám alatt található
ingatlan, 200 m² nagyságú bérelhető földrészletén történő vendéglátóegység (büfé) létesítésére és üzemeltetésére terasszal együtt.
A pályázat nyílt, egyfordulós.
Az ingatlanrész bérleti díja:
• minimum összeg: 180.000 Ft/hónap
strandszezon időszaka alatt;
• strandszezonon kívül eső időszakban
minimum összeg: 50.000 Ft/hónap.

Az ingatlanbérlet kezdő időpontja: 2021.
január 1. napja.
Ingatlan bérbeadásának ideje: 10 év határozott idő.
Az ingatlan előzetes egyeztetés után
(Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája:
24/523-343) megtekinthető.
A teljes pályázatot Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az
önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu),
közösségi oldalán találhatják és további információkat Karaba Tamás főépítésztől kaphatnak: foepitesz@rackeve.hu.
Az ajánlatok benyújthatók személyesen
vagy postai úton (Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Szent István tér 4. szám I.
emelet címre).
Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani 2020. augusztus 31. 12.00

óráig (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) egy
példányban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő
szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati
ajánlat bérelhető területrészen történő vendéglátóegység (büfé) létesítésére és üzemeltetésére” A boríték semmilyen utalást ne
tartalmazzon az ajánlattevő személyére
vonatkozóan!
A nyilvános bontás ideje, helye: 2020.
augusztus 31. 14.00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A
bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által
meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen
lehetnek.
Ráckeve Város Önkormányzata
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Turizmus

Nyári programok Ráckevén és környékén
Evezős és kerékpáros túrák a Tourinform Ráckeve ajánlásával
Mindenhonnan azt halljuk, hogy az elmúlt
időszak járványveszélye miatt inkább részesítsük előnyben a hazai nyaralóhelyeinket, a Balatont, a Tisza-tót és még számos
fürdésre alkalmas „vizeinket”. Nekünk, akik
itt élünk, szerencsénk van mert a Dömsödi út mentén található Vadkacsa Szabadstrand a „4 torony” páratlan panorámájával
várja a hűsölni, felfrissülni vagy sportolni
vágyó ráckeveieket és az idelátogató vendégeket is. Pihenés, kikapcsolódás, játék,
vízisportok, röplabda, játszótér és kültéri
kondipark, egyre szélesebb kínálatot nyújt
a nyaralóknak a szabadstrand.
Aki nem csak csobbanni szeretne a
Kis-Duna hűs hullámaiban (a víz minősége, a múlt számban is feltüntettük, jelenleg fürdésre alkalmas) és süttetni magát
a napon (óvatosan!) a szabadstrandon
lehetősége van kajak, kenu vagy SUP bérlésére.

Ragadj lapátot, pattanj kerékpárra
és fedezd fel a ráckevei Kis-Duna
szépségeit, állat- és növényvilágát, a
szigeteket, a lagúnák titkait, a környék természeti szépségeit, műemlékeit és látnivalóit!
Mindkettőre számos lehetőség kínálkozik,
amelyekről a Tourinform iroda hírleveleiben,
a város és a turisztikával foglalkozók közösségi felületein, honlapjain is tájékozódhatnak
az érdeklődők, de most az újság hasábjain egy
összefoglalóval segítünk a nyaralók, kirándulók számára minél szélesebb választékot
kínálni, hogy élményekben gazdagon tölthessék el szabadidejüket Ráckevén és környékén.

Evezős túrák
Aki szívesen vízre szállna, de szervezett formában, a Kis-Dunát ismerő jártas vezetővel
az a Kis-Duna Kenu Túra team (www.kisdunakenutura.hu) vezetésével kajakkal, kenuval, esetleg motorcsónakkal is megteheti.
Rendszeres az Angyali-sziget kerülés elnevezésű kenutúrájuk, legközelebb szeptember 13-án indulnak!

Elégedett evezősök a szigetkerülés után

FOTÓ: SCHENK JÓZSEF

Angyali-sziget kerülés

állat- és növényvilággal) és a Kerekzátony sziget mellett. A Kerekzátony szigetet megkerülve (hossza 1,3 km) a szigetek
másik oldalán, felfelé haladva, eljutnak az
Árpád-hídig.

A Vadkacsa Szabadstrandról indulva rögtön átkelnek az Árpád-híd alatt és kb. 300
m után elérik a fűzfák által bújtatott Balabán-lagúna bejáratát.
A lagúna gazdag növény- és állatvilágát nem
megbolygatva átkelnek az 1,2 km hosszú,
hidakkal keresztezett csatornán. A kiságból
kijutva, a déli irányba nézve, a túlparton található a Malom-öböl, amely valaha Mátyás
király dunai flottájának volt a kikötőhelye.
Északi irányba, a sziget jobb oldalán körbeevezik az Angyali-szigetet, amely Ráckeve
legnagyobb szigete. A sziget északi területe
még szinte érintetlen vadon, belső tavacskái
költő- és ívóhelyek. A kiskunlacházi strandot
elhagyva megtalálják a szigetet kettészelő,
csendes, kis lagúna (nehezen felfedezhető)
bejáratát, amelyet elhagyva, a sziget másik
oldalát követve, a főágon egyenesen lecsorgnak a ráckevei Vadkacsa Szabadstrandra,
vagy tetszés szerint visszafelé is újra keresztül haladhatnak a Balabán-lagúnán.

Ökotúra
a ráckevei vízivilágban
A túrát a Vadkacsa Szabadstrandról déli
irányba kezdik és eleveznek a Senki-sziget
(amely természetvédelmi terület gazdag

Áthaladnak az Árpád-híd alatt és 300 méter múlva elérik a Balabán lagúna bejáratát.
A 3-4 m széles, fákkal benőtt vadregényes
helyen végighaladva (1,2 km) napsütéses
időben találkozhatnak teknősökkel, hatytyúkkal, jégmadarakkal, hidak alatt bujkálnak, majd visszajutnak a Ráckevei-Soroksári-Duna főágába.
A lagúnából kiérve az Árpád-híd felé veszik
az irányt és visszaérkeznek a Vadkacsa Szabadstrandra.
Mindkét túra besorolása a könnyű kategóriába tartozik, hiszen 4-6 óra alatt meg
lehet tenni a 7-15 km-es távot, miközben
számos látnivaló is előbukkan a vízről: Savoyai-kastély, Szerb (Nagyboldogasszony)
templom, Ráckevei Hajómalom, Régi Városháza – Tűztorony Kilátó, Keresztelő
Szent János Római Katolikus templom, Református templom.
Aki bátrabb és saját maga is szívesen járja
be a Kis-Dunát és környékét barátaival, családjával, a közelben több bérlési lehetőséget is talál.

2020. augusztus

Kajak, kenu, SUP, motorcsónak bérlés
Vadkacsa Szabadstrand
2300 Ráckeve, Dömsödi út 2.
06-70-610-8783
Csónak- és kenukölcsönző (Schenk József)
2300 Ráckeve Keszeg sor 7.
06-20-324-4055
info@kisdunakenutura.hu
www.kisdunakenutura.hu
Motorcsónak és kenu kölcsönzés (Sári István)
2300 Ráckeve, 06-20-946-3877
pityu666@gmail.com
www.olcsosetahajo.hupont.hu
Kajak-kenu kölcsönzés
Szigetcsépi Szabadstrand
06-30-592-8951
Motorcsónakázás (Stingray) (Keleti Krisztina)
2300 Ráckeve, 06-30-585-0649
motorcsonakazasadunan@gmail.com
www.motorcsonakazasadunan.hu
Kis-Duna Hajókölcsönző-Motorcsónak
kölcsönzés
2300 Ráckeve Bajcsy-Zs. 054/43. HRSZ.
06-30-670-7717
kisdunahajokolcsonzo@gmail.com
www.kisdunahajokolcsonzo.hu

Turizmus

Kiskunlacházi DSE-Kenu kölcsönzés
(Nagy Ferenc)
2340 Kiskunlacháza, Kiskun sétány
06-70-333 9584
Kenu kölcsönzés (Mészáros Edit)
2321 Szigetbecse, Horgásztanya
06-70-374-2940
smicike@vipmail.hu
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Útvonal: Ráckeve – Lórév– Makád– Királyréti Dunasor – Szigetbecse, Napospart sor
– Ráckeve központ.

Kerékpáros túrák

Külső „déli” kör
Táv: kb. 39 km
Útvonal: Ráckeve – Dömsöd (Somlyó-sziget)
– Dömsöd – Tassi zsilip – Makád Parkerdő –
Királyréti Dunasor – Szigetbecse– Ráckeve
központ.

Aki viszont a kerékpározás szerelmese és inkább a szárazföldön tekintené meg Ráckeve nevezetességeit és a környék szépségeit,
annak több túra is kínálkozik:

Nagy-Dunától a Kis-Dunáig
Táv: 21.5 km
Útvonal: Tököl Hév – Gát – Szigetújfalu –
Szigetszentmárton – Ráckeve központ

Csepeltől Tökölig
Táv: 19,2 km
Útvonal: Csepeli Strandfürdő (Budapest Hollandi út) – Szigetszentmiklós Üdülő sor – Rév
sor – Ádám Jenő sétány – Duna-part Úszóláp
tanösvény – Szigethalom Duna sor – Szabadkai út – Nefelejcs út – Szigethalom Emese park
(Rákóczi F. u. 147.) és/vagy Családi Vadaspark
(Rákóczi F. u. 159.) – Kinizsi utca – Szabadkai
út – Mű út – Tököl HÉV állomás.

Kerékpárt bérelni szintén a Kis Duna Kenu-túra teamnél lehet:
Schenk József
Mobil: 06-20-324-4055
e-mail: info@kisdunakenutura.hu
Postacím: Ráckeve, 2300 Kossuth L. u. 11.
Telephely cím: Ráckeve, 2300 Keszeg sor 7.

Belső „déli” kör
Táv: 29 km

Akinek kedve támad a Csepel-szigeten nagyobb távokat is megtenni kerékpárral,
többféle túrát is megtehet, amelyet a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre Kerékpáros Szakosztálya és az SZTK-Riders állított össze.
Részletes információ a Tourinform Ráckeve
munkatársaitól kérhető, ahol a Kis-Duna
víziútvonalait és kerékpáros utakat feltüntető térképpel is segítik a tájékozódást.
Tourinform Ráckeve
2300 Ráckeve, Eötvös utca 1.
Tel/fax: 06-24-429-747
E-mail: rackeve@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.rackeve.hu
Ezek a nyári programok akkor biztosítanak
teljes kikapcsolódást, ha nem csak 1-1 szabad órát tudunk beiktatni, hanem egy picivel több időt szánunk rájuk, akkor biztosan
kiszakadunk a szürke hétköznapokból és
feltöltődünk, élményeket szerzünk! Használják ki a nyarat, élvezzék a vizes és szárazföldi élményeket, Ráckeve és a környék
vendégszeretetét!

Tombol a nyár a Vadkacsa Szabadstrandon

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Összeállította: Jáki Réka
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Kultúra

Júliusban ismét megteltek a termek
Az Ács Károly Művelődési Központ júliusi beszámolója
A rendszeres nyári foglalkozásaink: Nippon
zengo, Gymstick, Társastánc, Néptánc, Kangoo
hétköznaponként ismét várják az érdeklődőket. A Praxisközösség által szervezett gyógy-,
testsúlyrendező tornákat megtartják és még
lehet újra jelentkezni náluk.
Júliusban is folytatódtak a benti felújítási munkálatok, a Rávüsz Kft. segítségével elkészült a
8-as termünkben a tároló helyiség kialakítása,
így egy teljesen új nagyobb terem várja majd a
látogatókat. Megkezdődött a színháztermünk
feletti padlástér raktárrá alakítása is.
Megszépült a művelődési központ oldalán lévő
két mészkő emléktábla, egyiken Ács Károly
író élete, másikon pedig Arany János 1877-ben
íródott Ráckevéről szóló Népdala olvasható
a mesteremberek áldozatos munkájának köszönhetően.
Részt veszünk az önkormányzati napközis tábor
programjainak színesítésében, ebben a hónapban ellátogathattak a Tűztorony kilátóba, két alkalommal mozizhattak és háromszor játszhattak
itt nálunk a gyermekek drámajátékokat.
Július 25-én délelőtt megtartottuk a „Csónakos
piac fejlesztése” pályázat ünnepélyes zárórendezvényét a PEK színpadon.
Az Ács Károly Művelődési Központ és a Tourinform Ráckeve júniusban indított közös #maradjotthon Ráckeve kvíz játéksorozatára ismét
sok játékos jelentkezett, akik helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Júniusi nyertesünk
Kalocsay Éva, akinek ez úton is gratulálunk!

Felújítják a művelődési központ tábláinak feliratát
Nyereményként ajándékcsomagot vehetett át.
MAGVARÁZS c. felhívásunkra, ami kifejezetten
a gyermekeknek szól, képeket készíthetnek termésekből, magokból, szeptember 4-ig várjuk
az alkotásokat.
A „Legszebb balkon, legszebb kert” versenyünkre több, mint 50 csodálatos fotó érkezett
hozzánk. Mindet feltöltöttük az ÁKMK facebook oldalára, ahol Önök szavazhatnak augusztus 1-ig.
Szeptemberben az Ászok Fesztivál keretein
belül kiállítást készítünk a két felhívás alkotásaiból, kertészeti ajándékokkal kedveskedünk
a nyerteseknek.

FOTÓ: ÁKMK

Trianon2020 „Nyitott szívvel” rajzpályázatunkra is folyamatosan érkezhetnek, leadhatóak a
pályaművek.
Folyamatosan zajlik az augusztus 17-22-ig tartó Kis-Duna Vízi Fesztivál szervezése.
Megújult weboldalunkon és az ÁKMK facebook oldalán minden információt megtalálnak
a programjainkról, elolvashatják az esemény
beszámolóinkat és a youtube csatornánkon az
általunk készített videókat is megnézhetik.
Várunk szeretettel mindenkit a művelődési
központban és minden eseményünkön!
Szabó Gertrúd igazgató
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Szigetzugi Duna Napok
Országos régészeti találkozó Szigetújfaluban
A ráckevei Árpád Múzeum közreműködésével sikeresen zajlott le a Régészeti Közösségek I. Országos Találkozója Szigetújfaluban,
amely a Nemzetközi Duna Nap alkalmával
évek óta megrendezett Szigetzugi Duna Napok fő eseménye volt július 4-én.
A Szigetzugi Duna Napokat 2019-2020 telén
kezdtük előkészíteni, fő partnereink Ráckeve,
Szigetújfalu, Szigetbecse és Makád önkormányzatai mellett a Kortárs Építészeti Központ és az Argonauta Kutatócsoport voltak. A
kora tavasszal kialakult járványhelyzet miatt
a többnaposra tervezett, változatos kulturális
programokkal kiegészített, minden résztvevő
önkormányzat területére kiterjedő program
szervezése bizonytalanná vált, ezért május elején úgy döntöttünk, hogy kizárólag a Régészeti
Közösségek Találkozójára koncentrálunk, a
tervezett tömegrendezvényt később szervezzük meg.
A közösségi régészet a hagyományos régészettudomány kiegészítő területe. Célja, hogy

séggel a kapcsolatfelvételt, de ebbe a körbe tartozik a régészeti turizmus is).
A feszített tempójú szervezésbe felkértük a
Közösségi Régészeti Egyesületet, a Szádvárért
Baráti Kört is, így sikerült kilenc közösséget
bevonnunk, valamint Szigetújfalu önkormányzata is szervezett kapcsolódó látványosságokat (kőfaragó, íjászat, keramikus).
Szervezőként és támogatóként csatlakozott a
térségünkben már ismert DANUrB+ európai
uniós projekt, valamint Pest Megye Önkormányzata. Az eseményről tudósított az MTV
Híradó és az RTL Fókusz mellett a Magyar
Nemzet hétvégi melléklete is.
A programban tábortüzes sütés-főzés, előadások, fémkeresős játékok, íjászat, élmény
szonározás is szerepeltek, de még egy vonósnégyes koncertet is kaptunk ajándékba a
Monarchia Szimfonikus Zenekar jóvoltából. A
több mint száz látogató a vírushelyzet árnyékában is mutatja a vállalkozás életképességét,
hiszen megtöltötték a Duna-parti területet. A

Pánczél Károly országgyűlési képviselő köszönti a régészeti találkozó résztvevőit

bevonja a nagyközönséget a régészet világába.
A gyakorlatban ez magában foglalja a múzeumbarát fémkeresősök tevékenységét, a várak
kutatásában, helyreállításában tevékenykedő
önkéntesek munkáját, a régészeti korok hagyományőrzőit, a régészeti korú technológiák
újrateremtésével (pl. eszközök, ételek, ruhák)
foglalkozó kísérleti régészetet, illetve bármit,
ami egy kicsit is kapcsolódik a régészethez, és
civilek, lehetőség szerint közösség keretében
végzik (terveztük a drónos, robotépítő közös-

FOTÓ: JÁKI RÉKA

megnyitón beszédet mondott Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, illetve jelen volt Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő mellett Szigetújfalu és Ráckeve polgármestere is.
Miért is lehet érdekes, tanulságos szinte mindenki számára a régészet? Ez a tudomány az
emberi tevékenység nyomait (tárgyak, jelenségek) kutatja. Tekintettel arra, hogy az
utóbbi 8000 évben, amióta a földművelő és
állattenyésztő társadalmak megjelentek és

elterjedtek Európában, az emberek mást sem
tettek, mint fizikai nyomokat hagytak maguk
után, így lényegében minden, ami az elmúlt
világokhoz kapcsolódik, az régészeti módszerekkel vizsgálható. Mindennek van régészete, a kereskedelemnek, a betegségeknek, a
klímaváltozásnak, de még a nemeknek is. Ez
a tudomány határtalan, folyamatosan megújuló, ultramodern eszközöket használó (és
fejlesztő), inspiráló (akár a számítógépes játékok, vagy a filmek tekintetében is), tehát bárki
„megtalálhatja benne a számítását”.
A hazánkban úttörő közösségi találkozónk
azért is fontos, mivel a kulturális örökség védelme és kutatása (benne a régészet) minimális anyagi és politikai támogatásban részesül.
Ennek fontos oka a társadalmi kapcsolatok leépülése. A mostanihoz hasonló rendezvények
segítenek a támogatók, szövetségesek toborzásában, amelynek segítségével alakíthatjuk a
nagyközönség hozzáállását, befolyásolhatjuk a
döntéshozókat, akik a társadalmi súly növekedésével nagyobb figyelmet szentelnek a terület
érdekeinek. Napjainkban több jelét is láthatjuk,
hogy a fejlett, rendkívül összetett, tudományra
épülő civilizációnkban a tudomány és a társadalom között törés tapasztalható. Terjednek a
téveszmék, ön- és közveszélyes magatartások.
Valós kapcsolat, megértés nélkül a tudomány
varázslattá válik, és alapkérdések válhatnak
hit, meggyőződés tárgyává.
Égető szükség van hidakra a tudomány és a
társadalom közé, hogy a tudományos módszerek, gondolkodás alapjainak ismerete, gyakorlása ne érjen véget az iskolai évekkel, hanem
valóban megvalósuljon az életen át tartó tanulás-fejlődés.
Ráckeve és térsége számára azért fontos a kapcsolat a régészettel, mivel ez a térség alkalmas
a természeti és kulturális örökségen alapuló
turizmus fejlesztésére, ráadásul a tömegturizmussal szemben a biztonságosabb célzott
turizmus is fejleszthető. Ehhez természetesen
még sok helyi értéket kell beazonosítani, kutatni, dokumentálni és bemutatni.
Jövőre ismét megrendezzük a Szigetzugi Duna
Napokat és benne a Régészeti Közösségek Találkozóját, reméljük gazdagabb programkínálattal, még nagyobb közönség számára!
Dr. Tóth János Attila
régész, Árpád Múzeum
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Nyári táborok a Skarica Máté Városi Könyvtárban
Az évek alatt megszokott nyári könyvtári táborokat a járványhelyzet szerencsés alakulása miatt idén is megszervezhettük. Az eddigi évekhez
képest 4 helyett 5 tábort hirdettünk meg.

Erre épült a Színvarázs I. (kezdő, 8-12 éveseknek) ill. a Színvarázs II. (haladó, 13-16
éveseknek), ekkor már a színek világával
ismerkedtek a gyerekek. A jobb agyfélte-

Júliusban az egész napos kézműves táborral
(6-12 éves korig) és a Kézműves délelőttel
(5-8 éves korig) folytatódtak a táborok, ahol
a gyerekek egész héten Szabó Ibolya vezetésével Mesebirodalomban kalandoztak.
Természetes anyagokból (parafa, kavics,
magvak) készítettek különböző alkotásokat, mellette népdalokat énekeltek.
Párkányi Éva segítségével színdarabokat tanultak meg és adtak elő a tábor végén.
Idén is önkéntes segítőként velünk volt
Szamosvári Istvánné, aki nagy türelmével, tapasztalatával segítette a táborok
lebonyolítását.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult, ahhoz, hogy a
táborok megvalósulhattak, a gyerekek a
hosszú bezártság után újra közösségben
új barátokat, élményeket szerezhettek.

Készülnek az alkotások a kézműves táborban

A három rajztáborunkból júniusban indult a
Grafitvarázs jobb agyféltekés táborunk, melyre
a kezdő szinten álló, rajzolni vágyó 8-16 év közötti gyerekeket vártuk. Itt még csak grafitceruzát és satírrudat használhattak a résztvevők.

FOTÓ: VÉGH ANNA
kés rajztechnikák a tanulási képességet és a
személyiséget is fejlesztik. A rajztáborokat
Szöllősi Erika vezette, aki már több mint 10
éve szeretteti meg a gyerekekkel a rajzolást
ezzel a módszerrel.

Ebben az évben hagyományunktól eltérően
a járványhelyzetre való tekintettel a táborok
zárása a szülők, nagyszülők nélkül zajlott le.
Remélhetőleg jövőre minden visszatérhet
majd a megszokott kerékvágásba.
Végh Anna
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Erzsébet tábor itthon
Ismét pályázati támogatásból nyaralhattak a ráckevei diákok
A nyári táborozás mindig izgalmas egy
gyermek számára. Ennek tudatában több
éven keresztül pályázott iskolánk Erzsébet-táboros nyaralásra. Ezt a hagyományt

írásokat és egészségügyi javaslatokat, ajánlásokat ismertette.
Emellett dr. Füzi Rita egészségnevelő, a
Praxisközösség előadója igen érdekes inter-

tettünk, plakátot terveztünk, interaktív játékok segítségével ismerkedtünk a víz tulajdonságaival, készítettünk mézes, citromos
limonádét.
Mivel víz mellett élünk, különösen szükségesnek láttuk a balesetmegelőzést és a
vízi élet szabályainak megismerését. Ehhez
kaptunk segítséget a vízirendészet rendőreitől. A biztonságos fürdőzésről, a vízi közlekedésről tartottak előadást és beszélgetést
a Duna-parton. Tanulóink kis ajándékcsomagot is kaptak a rendőr néniktől és a rendőr bácsitól.
A Fővárosi Állatkertben tett látogatásunk is
nagy élményt nyújtott a gyereknek, főként
azoknak, akik most voltak először.
Az uzsonna és szabad játék mellé még befért
egy-egy finomság is. Müzli szelet, jégkása,
gyümölcs. Ebben a kedves szülők is segítségünkre voltak, amit nagyon köszönünk.

Kirándulásunk a Fővárosi Állatkertben

folytatva, az idén is megszerveztük a tábort,
de az eddigiektől eltérő napközis formában.
Reggel 8 és 17 óra között tölthették el szabadidejüket a gyerekek felügyeletünk alatt.
Az otthon alvás a kisebbeknek kedvezett,
hiszen ők még nehezen töltik az éjszakákat
szüleik nélkül, idegen helyen.

aktív viselkedési útmutató foglalkozást tartott a gyerekeknek a személyes higiénéről, a
vírusfertőzés elkerüléséről, a fürdőzésről és
a helyes táplálkozásról. Rendkívül érdekes
és tartalmas délelőttöt töltöttünk el a doktornővel.

A tábor helyszíne az Árpád Fejedelem Általános Iskola volt. A nagy zöld területet
kihasználva változatos programokat találtunk ki nekik.

A napokat reggeli tornával,
önismereti, csoportfejlesztő játékokkal kezdtük. A délelőtti
tematikus foglalkozások a környezetvédelemről, a környezettudatosságról szóltak: vízvédelem, vízminőség mérés, vizes
kísérletek, túlfogyasztás, takarékosság.

A tervezésbe beépítettük a kötelező programelemeket:
• Sport, egészségtudatos életmód
• Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés
• Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, kézművesség
• Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés
• Kirándulás
A napköziben higiéniai oktatást is tartani
kellett. Ennek megvalósítását az Alapítvány egy gyerekek számára készített oktatóvideóval segítette, a táboroztatóknak pedig
szintén egy filmen keresztül tartott felkészítést, amelyben az érvényes járványügyi elő-

A finom ebédek után relaxálni tanultak a
gyerekek. A pihenő időben szabad játékhoz,
olvasáshoz biztosítottunk társasjátékokat,
sakkot, kártyát és izgalmas ismeretterjesztő
könyveket.
A délutáni programok a délelőtt szerzett
ismereteket erősítették meg. Kavicsot fes-

Önfeledt délutáni játék

FOTÓ: GYETKÓ KATALIN

Tartalmas hetet zártunk az első napközis
Erzsébet-táborban, reméljük mindenki jól
érezte magát.
Köszönettel tartozunk a Ráckevei Rendőrkapitányságnak, a Ráckevei Járási Praxisközösségnek, az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület Ráckevei Tagszervezetének és a
támogató szülőknek.
Gyetkó Katalin,
Hegedüsné Gyetkó Zsuzsanna
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„Jelképünk volt és lehetne”
Folytatjuk a 10 éves Hajómalom legfontontosabb eseményeinek felidézését
A Ráckevei Hajómalom turisztikai vonzerőt
jelent nemcsak saját maga számára, hanem
egész városunknak, hiszen az ide látogatók
nemcsak a malomra kíváncsiak, hanem meglátogatják Ráckeve egyéb nevezetességeit, sőt
örömmel látogatják éttermeinket, vendéglátó
helyeinket. Ez a hatás kölcsönös, hiszen, ha
már Ráckevére látogatnak, benéznek a malomba is. Nem elhanyagolható, hogy több, mint
64 országból látogattak már el a malmunkba.
Az év során két fő rendezvényünk van, melyek
a nagyközönség számára érthető és élvezetes
módon mutatják be Ráckeve vízimolnár hagyományait. Minden augusztusban megrendezzük testvérvárosaink búza összeöntését.

Immár 8 település (Lukanénye,
Gyergyócsomafalva, Calden, Beregsom, Dány, Baktalórántháza,
Székelykeve és Ráckeve) hozza el
a hajómalomba gabonáját, hogy
megőrölve azt, az új lisztből a kenyér
ünnepére, és Szent István király,
illetve az államalapítás ünnepére
megsüthessék az új kenyerüket.

Az összeöntött új búzából készült lisztben egy
kicsit minden testvértelepülés ott van, így jelképesen egy kicsit minden település ünnepén
ott vannak a testvérvárosok is. Az idén 2020.
augusztus 14-én 17:00 órakor tartjuk a
búza összeöntést.
Minden október 16-án megemlékezünk a
Kenyér Világnapjáról. A 16-át érintő héten a
helyi általános iskolások ellátogatnak a hajómalomba és rajzokkal, versekkel és mesékkel
„mondják el” azt, hogy mi jut eszükbe a molnárokról, búzáról, lisztről, kenyérről.
Azon a héten vasárnap, ami az utolsó nyitvatartási napunk is egyben, ingyenes malom látogatással és finomságokkal vendégül látjuk
a gyerekeket és szüleiket, illetve a helyieket és
ide látogató turistákat.
Az idegenek sokszor furcsán néznek, hogy hol
is van a turpisság az ingyen malomlátogatásban és vendéglátásban. Csodálkoznak, hogy
van még pénz vagy egyéb érdek nélkül is valami ingyen, csak úgy, szeretettel. Reméljük
ezzel is jó hírünket viszik a nagyvilágban.

Viski József molnármester rendezgeti a testvérvárosok összeöntött liszteszsákjait
FOTÓ: LUKÁCSNÉ ÜRÖGI VERONIKA

A nyitás óta minden évben részt veszünk az
Őszi Ászok Fesztiválon, és jelenlétünkkel támogatjuk a Nemzetiségi Találkozót és a Veterán Gépjárműtalálkozót.

A Hajómalom facebook oldalára még több
képet teszünk fel az újság megjelenésével egy
időben!
Lukácsné Ürögi Veronika

Köszönet a támogatásért
Az elmúlt évtizedben a malom építését és működését segítők
Németh István
POWER CONTOL Kft.
Niklauzic István és neje
dr. Novák Gábor
Opre László
Orbán Vilmos
Orbán Kft.
Orbánné
Orosz Ede
Orosz Károly
Osztoics Péterné
özv. Osztoics Jánosné
Parti Ernő
Ifj. Pap Sándor
Papp Sándorné
Papdi Tamás
Papdiné Riemer Veronika
Pásztor István és neje
Pázler Károly

Tököl
Ráckeve
Makád
Gyergyócsomafalva
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Szigetcsép
Ráckeve
Ráckeve
Budapest
Makád
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve
Ráckeve

Petre Béla és családja
Ráckeve
Petre Mihály családja
Ráckeve
Piróth Tibor
Ráckeve
MOBIL TRANS
Pongrácz József
Ráckeve
Pongrácz és Társa Kft.
Pongrácz Józsefné
Ráckeve
Pongrácz és Társa Kft.
Rakszegi Antal
Dömsöd
RÁCKEVE VÁROSÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1% SZJA
Ráckeve Város Önkormányzata
Ráckeve - Újhegy Polgárőrség
Raskovicz Jubica
Ráckeve
Rátkai Antal
Ráckeve
Rátkai László
Ráckeve
ifj. Rátkai László
Ráckeve
Rátkai Zoltán
Ráckeve
Református Egyház
Ráckeve
RENIVO Kft.
Érd

Rovért Kft.
Békés
Répás Károly
Ráckeve
Riemer Márton
Ráckeve
Riemer Mártonné
Ráckeve
Riemer Teréz
Ráckeve
Rímer Mária
Ráckeve
Ropoli Ferenc és Ropoli Ferencné Ráckeve
Ropotis Ferencné
Ráckeve
Római Katolikus Egyház
Ráckeve
Sabján Tibor
Szentendre
Szentendrei Skanzen
Sallai Imre
Ráckeve
özv. Sáfár Istvánné
Ráckeve
Sári György
Ráckeve
Sári Keve Bt.
Sári Lajos
Ráckeve
Sári József
Ráckeve,Mátyástér
lakatos
Folytatjuk
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Élő zene Ráckevén
Indul az új kultzenei ajánló rovatunk
Varga Livius, a Quimby együttes tagja, ismert
és népszerű kiváló magyar zenészünk, aki
nagy szerencsénkre Ráckevén talált otthonra,
keresett meg egy ötlettel, hogy havonta öszszegyűjtené a Ráckevén és környékén fellelhető különböző zenei programokat és azokat
szívesen közzétenné a Ráckevei Újságban, de
a környékbeli települések nyomtatott sajtójában, és különböző közösségi oldalakon, online felületeken is, így könnyebben választhatunk a színes zenei palettáról.
Megkérdeztem tőle, hogyan és miért is jutott
eszébe ez a kiváló ötlet és egy rá oly jellemző
őszinte vallomással szembesültem rögtön:

- Fogadóképesnek, lelkesnek találtad a különböző együtteseket, zenészeket?
- Zenészekkel hasonló a helyzet, de mindenki
nagyon örült, ők is hosszútávon gondolkodnak és elmentettük egymás elérhetőségét

nél szélesebb körben és felületeken hírt adni
a zenei eseményekről, mert a zene boldogít,
gyógyít, életkedvet ad és vígasztal… Mikor
mire van szükségünk, mindig elér a szívünkhöz, ezt érezzük, tudjuk mindannyian.

- Mióta az eszemet tudom élő zene-, tánc-,
vers- és prózaelőadásokat nézek áhítattal és
adok elő szívvel-lélekkel. Minden érdekel e
műfajokból. Szívem nagy vágya, hogy itt, választott otthonomban, Ráckevén is művészetek lengjék be a levegőt. Úgy, mint eddig és
még jobban.
Varga Livius élőzenél éppen...

Az életem oda érkezett, hogy megvalósíthatom végre azt, hogy városomért társadalmi munkát végezzek.
Ha lehet, abban, amihez értek. Szeretnék az lenni, akiről így beszélnek:
... szólj a Livius-nak ő képben van a
ráckevei kultélettel, simán elintézi
vagy összeköt az illetékessel. Nyugodtan hívd, örülni fog!
Hát így... Persze fellépnék magam is, tettem is már, de nem ez az elsődleges célom,
hanem, hogy együtt dolgozhassak azokkal,
akik már eleve ezen munkálkodnak. Csatlakozni szeretnék a már aktívan operáló kultközösséghez. Szeretem a munkámat és szeretek itthon lenni.
- Nehéz volt összeszedni az augusztusi
ajánlót?
- Sajnos, hamar ment, mert halmozottan
nehéz jelenleg a vírushelyzet miatt bármilyen rendezvényt álmodni. A munkát
elkezdtem. Sokan csupán augusztusban
inaktívak. Beszéltem a művelődési központtal, a könyvtárral, a Cadrannal, a Becsei
Vendéglővel, a Kaptárral, a Minden jót!-tal,
a jövőben mind terveznek kisebb-nagyobb
élőzenés programot.

a továbbiakra. Ezúton is bátorítok minden
helyet, zenekart és eseményt, hogy keressen
bátran az alább megadott elérhetőségen, ha
élőzenei eseményről tud.
- Minden zenei műfajt szeretnél összegyűjteni vagy csak a könnyű-illetve popzenei kínálatból válogatsz?
- Barokk muzsika, hip-hop, pop, punk-rock zúzda, ringó sramli egyaránt fontos nekem. A zene
minden formában kimeríthetetlen örömforrás.
- Szeretnéd esetleg a környékbeli zenei eseményeket is ajánlani? Hogyan lehet Neked
ezeket tudomásodra juttatni?
- Igen, ez kistérségi kezdeményezés: Makád,
Lórév, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Kiskunlacháza, Dömsöd, Ráckeve.
Ez mind egy zenei kiruccanás célja lehet a többi település zenehallgatóinak.
A vargaliviuscsaba@gmail.com e-mail címemre
várom szeretettel minden élőzenei esemény
hírét, hogy adhassuk és vihessük a hírt továbba
nyomtatott és az elektronikus médiában.
Én is csak biztatni szeretnék minden zenét
szerető embert, zenészeket, együtteseket,
amatőröket, fiatal és „öreg Bandákat”, hogy
aki bármilyen eseményről tud, írja meg Liviusnak, hogy minden hónapban tudjunk mi-
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Nagyon köszönjük ezt a kezdeményezést Liviusnak és akkor induljon az augusztusi élőzenei ajánló!
2020. augusztus 1. – Gerendás Péter – Világzene – Stég színpad
2020. augusztus 14. – Fekete Jenő/Molnár
Márk – Akusztik blues koncert – Stég színpad
2020. augusztus 17. 19:00 – Monarchia
Szimfonikus Zenekar Opera-Operett Gála
vezényel Medveczky Ádám – Ács Károly Művelődési Központ Szabadtéri színpad
2020. augusztus 28. – Lohr capelle sváb zenés est – Horgásztanya Vendéglő
2020. augusztus 18. 20:00 – Bara Zenekar
– Néptáncgála – Ács Károly Művelődési Központ Szabadtéri színpad
2020. augusztus 19. 20:00 – Blues Brothers
koncert – Ács Károly Művelődési Központ
Szabadtéri színpad
2020. augusztus 20. 10:00 – Republik Quartet és Egri László operaénekes ünnepi műsora – Szent István tér
2020. augusztus 21. 18:30 – Monarchia kamarazenekar ünnepi koncert – Keresztelő
Szent János Katolikus Templom
2020. augusztus 22. – Bujdosó János, az Európa Kiadó gitárosának szólóestje – Stég színpad
Jáki Réka
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„Bontsa a vonalat”
Újraindult a rendőrség bűnmegelőzési kampánya az unokázós csalók visszaszorítására
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, valamint a megye 13
rendőrkapitányságának munkatársai a közel másfél éve zajló programsorozat offenzív
újraindítását kezdték meg egyidőben 2020.
július 6-án. A kampány célja nem változott,
minél több potenciális sértettel megismertetni a csalási módszert és tanácsokkal segíteni az időskorú korosztály tagjait.

A hadjárat legfontosabb üzenete a
Bontsa a vonalat – nevű felhívás
terjesztése prevenciós előadás-sorozattal, szórólapokkal, videókkal az
idősek áldozattá válásának megelőzése
érdekében. Legfontosabb célkitűzése,
hogy a leginkább veszélyeztetett idős
korosztály minél több tagjával megismertessék és felismertessék az unokázós
csalási módszert.
A Pest megyei rendőrök által megálmodott
és megvalósított programhoz a Ráckevei
Rendőrkapitányság is csatlakozott és bűnmegelőzési kortárssegítő konferenciát rendezett Szigetszentmártonban július 6-án a
Művelődési Központban.

Bojtok György rendőr őrnagy, bűnügyi
osztályvezető tájékoztatót tart
Dr. Öveges Kristóf, a Ráckeve Rendőrség kapitánya köszöntötte először a szép számmal
megjelent érdeklődő nyugdíjasokat és hang-

Egy szigetújfalusi szépkorú saját tapasztalatát mondja el
súlyozta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint
Pest megye illetékességi területén az unokázós legendával elkövetett csalások tekintetében – köszönhetően az eddig végzett tevékeny és hatékony bűnmegelőzési munkának
is – csökkenő tendencia figyelhető meg. A változás a kísérleti szakban rekedt csalások vonatkozásában a legszembetűnőbb. Az idősek
együttérzésére, jóérzésű hiszékenységére alapozó próbálkozások továbbra is előfordulnak,
azonban egyre több kísérletezés hiúsul meg a
vonal bontásával sértetti oldalról.
Ezután Bojtok György rendőr őrnagy, a
Ráckevei rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője előadásában tájékoztatta a
résztvevőket a trükkös lopások leggyakoribb elkövetési módszereiről és a megelőzés
lehetőségeiről. Kérte a szépkorúakat, hogy
legyenek egészségesen bizalmatlanok és ne
dőljenek be unokájuk, gyermekük közlekedési balesetére hivatkozva pénzért könyörgő
ismeretleneknek, akik leggyakrabban közlekedési balesetre, sérülésre, az állítólagos kár
megfizetésére hivatkozva – sokszor síró hangot imitálva – igyekeznek az elkövetők pénzt,
vagy más értéket kicsalni szépkorú áldozatuktól. A bűnmegelőzési szakember hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, hogy minél
hamarabb győződjenek meg arról, hogy hozzátartozójuk egészséges, és ne hagyják, hogy
az időt húzzák a telefonálók, mert az a legfontosabb jellemzőjük, hogy akár egy órán át
is kérik, ne tegyék le a telefont, de csak azért,
hogy ne tudjanak utána érdeklődni gyermeküknél, unokájuknál, jól vannak-e.

FOTÓK: JÁKI RÉKA

Javasolta, hogy tegyenek fel olyan kérdéseket,
vagy utaljanak olyan jellemző apróságra, amit
csak unokájuk tudhat, így hamar le lehet leplezni a csalót.
Ezután még aktuális bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal látta el Bojtok György
rendőr őrnagy a település idős lakosait.
Miután a teremben volt két olyan szépkorú
hölgy is, akikkel már előfordult ilyen telefonhívás, őket és a tapasztalataikat hallgathatták
meg a jelenlévők. Szerencsére mindketten rájöttek menetközben arra, hogy az általuk már
újságban olvasott, médiában hallott, látott
„unokázós csaló”-val van dolguk, ezért nem estek ezeknek a lelketlen bűnözőknek áldozatául.
A jelenlévők együtt megnézték a rendőrség
által Fodor Zsóka színművésznő közreműködésével készített bűnmegelőzési videót, és
egy olyan rövidfilmet, amely azt mutatta be,
hogyan is készülnek fel ezekre a csalásokra
a bűnözők. A rendezvény végén a rendőrség
munkatársai szórólapokkal látták el a jelenlévőket és megköszönték a helyi önkormányzatoknak és nyugdíjas szervezeteknek,
hogy a rendőrséggel együttműködve ők is
jelentős erőfeszítéseket tesznek szépkorú
családtagjaink védelméért.
Ezután a településen meglátogattak több
olyan nyugdíjast, aki nem tudott eljönni az
előadásra és nekik is tájékoztatót nyújtottak, szórólapot ajándékoztak.
Jáki Réka
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Goldi Kupa a pandémia árnyékában
Éledező amatőr foci
Bizony nagy örömmel fogadtuk a Goldi Kupáról érkezett híreket, hiszen a címben leírt
világjárvány után/közben ki voltunk éhezve az amatőr foci nyújtotta szépségekre. A
Ráckeve idejekorán elkezdte a felkészülést
a most már hagyományosnak mondható kupa küzdelmeire, és eközben már két
jegyzett gyakorló mérkőzést is lejátszott.
Először a későbbi kupa ellenfelünkkel, az
Akasztóval találkoztunk.

után Kenesei Krisztián talált be, majd
egyenlíteni tudott a Halásztelek. Néhány
másodperc elteltével Ogi M. a félpályáról
szerzett gólt (gyönyörű találat volt). Kimaradt lehetőségeket követően egyenlített a
szívós vendégcsapat. A Keve fokozta a nyomást, és egy hatalmas kimaradt helyzetet
követően a győzelmet is kicsikarta. Márkus
Zs. pazar szólója után Török Cs. talált be
(3:2). A Ráckeve ezzel a győzelemmel már
döntős volt, és egyben visszavágott a tavalyi döntőbeli vereségéért melyet büntetőrúgások után abszolvált a Halásztelek. A
másik ágon az Akasztó a RAFC együttesével
mérkőzött, 2:1-re megnyerte a csatát, és így
ő lett a Keve ellenfele a döntőben.
A harmadik helyért vívott küzdelemben a
rendes játékidőben 1:1 volt az eredmény.
Büntető rúgások után a Halásztelek 6:5-re
nyert, és így ő lett a kupa 3. helyezettje.
A döntőben, mint azt már említettük az
Akasztó csapatát várta a Ráckeve.
Ráckeve – Akasztó 4:1 (1:1)
Ráckeve: Zelei T., Agócs G., Dudu, Gyurcsányi P., Kalmár S., Huszárik Zs., Kiss K., Tóth
D., Ogi Markovics, Kenesei K., Morris.

pattanó labdát követően, tulajdonképen öngóllal vezetést szerzett a vendégcsapat (0:1).
Kimaradt kevei lehetőségek következtek,
majd Kenesei K. forintos labdáját Kiss K. értékesítette (1:1). Nem sokkal később Kenesei
K. pazar szabadrúgását nagy bravúrral hárította a vendégek kapusa. A 47. percben már
vezethettünk volna, de Kenesei K. helyzeténél üggyel-bajjal mentettek a védők. Az 54.
percben Kiss K. közelről fölé emelt. Néhány
perc elteltével Kenesei K-t szabálytalanul
szerelték a kaputól 25 méterre. A szabadrúgást a sértett végezte el, és remek lövéssel
vezetéshez juttatta a Ráckevét (2:1). A 61.
percben egy kiállítást követően megfogyatkozott a vendégcsapat. A Ráckeve fokozta a
tempót, és Mayor, valamint Kenesei K. pazar
góljával le is zárta a mérkőzést (4:1). A Ráckeve a szinte fickándozó Kenesei K. vezérletével biztosan győzte le a megye I-es ellenfelét, és nyerte el a kupát. A nagyvonalúan és
bőkezűen megrendezett Goldi Kupát Kovács
Ferenc tulajdonos, elnök adta át a boldog hazaiaknak. A nyitóceremóniát a Ráckeve U11es, és U13-as játékosai tették teljessé, hiszen
ők kísérték be a mérkőzésekre a résztvevő
csapatokat. Tájékoztatásul közöljük, hogy a

Kenesei Krisztián immár a RVAFC mezében
Ráckeve – Akasztó 4:3
Góllövők: Török Cs. 2, Tóth D., Tóth J.
Az Akasztó megyei I osztályú csapat.
Másodszor a szintén megye I-es Harta csapatát fogadtuk.
Ráckeve – Harta 3:3
Góllövők: Morris, Ola Tunde, Huszárik Zs.
Változatos, jó mérkőzést játszott a két
együttes.
A következő megmérettetés már a jelzett
Goldi Kupa küzdelmein történt, ahol is a
tavalyi győztes Halásztelek volt az ellenfél.
Ráckeve – Halásztelek 3:2 (2:1)
Ráckeve: Matus T., Agócs G., Dudu, Gyurcsányi P., Kalmár S., Tóth D., Huszárik Zs.,
Kiss K., Ogi Markovics, Török Cs. Kenesei K.
Csere: Márkus Zs., Földi R., Tóth J., Morris,
Kalmár D., Balogh R.
Góllövők: Kenesei K., Ogi M., Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor
Remek, pörgős, változatos mérkőzésen
nyert a Ráckeve. Először pazar támadás

A védők még mindig gondban, ha Keneseinél van a labda
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Csere: Márkus Zs., Földi R., Balogh R., Kalmár D., Kelemen G., Mayor, Matus T. (k).
Góllövők: Kenesei K. 2, Kiss K., Mayor.
Edző: Szanyó Tibor

Kenesei Krisztiánnal készített riportot a Ráckeve Újság következő számában olvashatja a
tisztelt nagyérdemű. Ugyan ez a riport elérhető a Kör TV youtube felületén is.

Igen szép számú közönség előtt, remek hangulatban került sor a kupa döntőjére. Óvatos
kezdés után (teljesen váratlanul) egy meg-

Változatlanul Hajrá Keve!
Losits János
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Szolgáltatás

Tisztelt Lakosság!
Az új koronavírus által okozott
világjárvány mindenki számára
új élethelyzeteket produkál, nem
kivétel ez alól a Fővárosi Vízművek sem. Vállalatunk a veszélyhelyzetre reagálva felfüggesztette
a védterületekre szóló engedélyek
kiadását, továbbá a korábban kibocsájtott belépési engedéllyel
rendelkezők belépési lehetőségét
is átmeneti ideig felfüggesztette.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni,
hogy a vízbázisokra bevezetett
belépési tilalmat Társaságunk a
kijárási korlátozás visszavonása
és a veszélyhelyzeti rendelkezések
feloldása esetén is átmenetileg
üzem- és szolgáltatásbiztonsági
okokból fenntartja. Az enyhítések
ellenére ezen területekre továbbra is csak és kizárólag munkavégzési céllal a munkatársaink, illetve Társaságunk által megbízott
szakemberek, valamint gazdasági tevékenységet végzők kaphatnak belépési jogosultságot.
Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönjük.

Hulladékszállítási tájékoztató
A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hírei

Ügyfélszolgálat
nyitvatartása
Ügyfélszolgálataink és ügyfélkapcsolati pontjaink 2020. június 2-től eltérő nyitvatartással
állnak rendelkezésre!
Kérjük, fokozott figyelemmel
tájékozódjanak a helyszínek és
nyitva tartások tekintetében,
mert eltérhetnek a korábban
megszokottaktól!
Cím: Ráckeve, Kossuth Lajos
utca 51. (Ács Károly Műv. Központ)
Péntek: 8.00–12.00
Szombat: 8.00–12.00

Telefon: 06-53-500-152 vagy
06-53-500-153
E-mail:
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy 2020. június 2-től ismét
igényelhető a házhoz menő
lomtalanítás!
A lomtalanítást évente (január-december között) ingatlanonként, beleértve az üdülő ingatlanokat is, KÉT alkalommal
(3 m3/alkalom mennyiségben)
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely a 06-53/500-

Fővárosi Vízművek Zrt.

Szúnyoggyérítés
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság térségünkben
folyamatosan 2 hetente ellátja
a szúnyoggyérítési tevékenységet. Ráckevén a BM OKF először
június 15-én, majd július 1-jén és
július 13-án végzett gyérítést. Tekintettel arra, hogy az Angyali és
Kerekzátony-sziget gépjárművel
nem megközelíthető, a gyérítést
helyi szinten kellett megoldani, ezért a város önkormányzata a két szigetre vonatkozóan
külön vállalkozási szerződést
kötött. Ezeken a helyeken június 15-17-én és július 1-2-án már
megtörtént a gyérítés. Újhegyre
– külterület lévén – a BM OKF tevékenysége nem terjed ki, ezért
oda is szúnyoggyérítést rendelt
meg az önkormányzat, amely július 10-én megtörtént.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

zsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű,
emblémás) adnak.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: augusztus 25.
Üdülőterület: augusztus 10.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül,
a megadott napon, az összegyűjtött
csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető
bármely átlátszó zsákban, illetve a
kommunális hulladék gyűjtésére
használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű,
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési
alkalommal is megvalósul az
összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítása.
Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges
hely, valamint a kihelyezésükhöz
szükséges zsákok mennyiségét!

Új időpontokban a csomagolási és zöldhulladék szállítása
A fertőzés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézés során:
• javasoljuk az arcvédő maszk
használatát
• ügyeljen a biztonságos ‒ 1,5
méter ‒ távolságra
• az ügyféltérben egyszerre
egy ügyfél tartózkodjon.
Ügyintézésre továbbra is az
elektronikus vagy telefonos
elérhetőségeinket részesítsék
előnyben!
Központi ügyfélszolgálat:
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben)
igényelhető.

Szelektív hulladék
szállítása
Felhívjuk figyelmüket, hogy
2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő
szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 2 db csere-

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: augusztus 18.
Üdülőterület: augusztus 3., 31.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
A többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott
helyszíneken szerezhetőek be.
DTkH Nonprofit Kft.
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Sütő-főző sarok
Augusztusi gondolatok – Gyümölcsös étkek
Egy-egy klasszikus étel elkészítése
több időt vesz igénybe, de lehet
gyorsan is az asztalra varázsolni
pl. halászlét, hallét stb., ha a család
vagy barátok épp ezt ennének.

Halászlé afrikai
harcsával, gyufatésztával gyors
változatban
Hozzávalók: 500 gr afrikai harcsa, fél liter saját készítésű halászlé sűrítmény, 2-3 halászlé
kocka, só, pirospaprika, kiskanálnyi fokhagymapor, csípőskrém,
gyufatészta.
A harcsafilét csíkokra vagy kockára vágom, sózom, félreteszem.
Kb. 2 liter vizet forralok, beleteszem a sűrítményemet, halászlékockákat, forralom picit, majd a
halat és készre főzöm kb. 15 percig, közben ízesítem.
A gyufatésztát kifőzöm és a halászlével tálalom.
Készítettem már úgy is, hogy fél
kg afrikai harcsa és fél kg filézett
ponty került bele, így még finomabb.
Természetesen bográcsban elkészítve más!

Savanyú halászlé
Hozzávalók: 500 gr afrikai harcsafilé, 2 szál sárgarépa vékony
csíkokra vágva, 1 fehérrépa és 1
szelet zeller szintén, 1 vöröshagyma felkockázva.
1 tojással, liszttel galuskát készítünk, 1 tejföllel, liszttel habarást.
Hozzávalók még: házi vegeta, bors,
citromlé, tárkony, metélőhagyma.
A harcsát kockázom, sózom, félreteszem.
Kevés olajon megfuttatom a hagymát, majd hozzáadom a zöldségeket, ezt is párolom picit, majd felöntöm kb. 2 liter vízzel és ízesítem.
Főzöm amíg puhul, majd a halat
is beleteszem, főzöm pár percet.

Galuskát is beleszaggatom. Behabarom, tárkonnyal, metélővel
megszórom, citrommal meglocsolom, hogy pikáns íze legyen.
Lehet csípőssel is ízesíteni.
Ezt is lehet bográcsban készíteni.

Lángosom – kérésre
Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 tojás, 5 dl
tej, 2 dl tejföl, élesztő, só, pötty cukor.
Én porélesztővel készítem, akkor
2 db kell.
A lisztet az élesztővel, sóval, pötty
cukorral vegyítem, majd a többi
összetevővel jól összedolgozom.
Olajozott nylonzacskóba teszem,
így a hűtőben sokáig eláll.
Amikor sütöm olajos kézzel húzogatom, forró olajban kisütöm.
Az olaj kb. 180-200 fokos, majd
papírtörlőre szedem.
Készítek fokhagymás olajat, reszelt sajtot, tejfölt és lekvárt. Mindenki kedve szerint ízesíti.

Kefires, szilvás
bögrés süti
Hozzávalók: 1 üveg szilvabefőtt
leszűrve, 2 bögre liszt, 1 kefir, fél
bögre cukor, 3/4 bögre olaj, 2 tojás, 2 teás sütöpor, 2 vaníliás cukor, teáskanálnyi fahéj.
Egy tálban a tojást a cukorral, vaníliával habosítom, hozzáadom a kefirt,
olajat, majd a sütőporos, fahéjas
lisztet és mindezt összedolgozom.
Sütőpapírral bélelt tortaformába
öntöm, tetejére rendezem a lecsöpögött szilvát. Előmelegített
sütőben 180 fokon kb. félórát sütöm, aztán jön a tűpróba!
Porcukorral megszórom. Tejszínhabbal vagy fagyival fogyasztjuk.
Vigyázzunk magunkra, egészségünkre, egymásra!!
Jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/MARI

Kefires, szilvás bögrés süti

Tormás alma
Tisztított és reszelt almát elkeverek ízesített, sűrű tartárral, és kevés ecetes tormával.
Főtt húsok, virsli mellé kiváló
köret.

Gyümölcsös joghurt
Kockára vágunk mindenféle gyümölcsöt (dinnye, málna, eper, barack, alma, banán stb). A levével és
2 ek porcukorral együtt elkeverjük
2 dl joghurttal. Mindig hidegen
tálaljuk, akár előételként, akár salátaként vagy desszertként.

Hideg gyümölcsös
tejleves
1 liter tejet, 40 dkg vegyes gyümölccsel (eper, málna, kimagozott cseresznye) és 5 dkg porcukorral habverő segítségével jól
eldolgozunk.
Néhány órai hűtés után darabokra
tördelt piskótára szedve tálaljuk.

Erdélyi almás sült
Sertéslapocka a legjobb ennek
az ételnek. A húst besózzuk, kevés szegfűszeggel megszórjuk, jól
beledörzsöljük. Kevés zsiradékon
sütőben félig megsütjük. Közben
almát tisztítunk, a magházat kivágjuk, negyedekre vágjuk, pici
fahéjjal megszórjuk. A félig sült
húst felszeleteljük, visszatesszük

a zsírjába, melléhelyezzük az almákat, 1 dl fehér bort öntünk rá,
készre sütjük. Bármilyen körettel
tálalhatjuk, amit szeretünk.

Tiramisu
gyümölcsökkel
4 tojásnak a sárgáját habosra keverem 10 dkg porcukorral. Kanalanként hozzáadok 25 dkg mascarpone sajtot, sűrűre kavarom.
Belelöttyintek 3 evőkanálnyi citromlikőrt (gyerekeknek csak aromát) és óvatosan hozzáadok 1,5 dl
kemény habbá vert tejszínt.
Következik a rétegezés. Egy szép
jénai tál alját kirakom babapiskótával, melyet citromlével, citromhéjjal, cukorral ízesített szirupba
mártogattam. Egy réteg piskóta,
egy réteg krém. Megszórom bőven
gyümölccsel, majd ismét piskóta
stb., amíg a hozzávalók elfogynak.
Tetejére krém kerül. Pár órára beteszem a hűtőbe, tálalás előtt citromhéjat reszelek rá, megszórom
friss gyümölccsel. A tojással vigyázzunk, kizárólag friss, biztonságos helyről származó tojást
használjunk. Ha valaki nagyon
ódzkodik tőle, készítse tojás nélkül, tegyen helyette tejfölt.
A meleg, nyári napokon biztosan
ízleni fognak ezek a finom gyümölcsös ételek, ajánlom figyelmükbe.
Jó étvágyat kívánok!
Szász Veronika
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AZ ÖN TALPA EGÉSZSÉGES ?
EZT MEGTUDHATJA, HA ELJÖN HOZZÁNK!
Önnek csak annyi a teendője, hogy mezitláb egy üveglapra áll, a többi
a számítógép és a mi dolgunk.
Javasoljuk a vizsgálatot, mert az emberek túlnyomó többségének van
lábproblémája, és a panaszok hátterében legtöbbször a láb valamilyen statikai zavara áll (lúdtalp, haránt és hosszanti boltozat süllyedés, bütyök, kalapácsujj).
Számos lábbetegség megelőzhető a megfelelő talpbetéttel.
A PODIART EGYEDI TALPBETÉT:
• Teljesen az Ön talpára készül.
• Optimálisan biztosítja a láb alátámasztását.
• Korrigálja a statikai elváltozásokat.
• Eredményesen használható a bőrkeményedések, a sarokcsontkinövés, az öregujjbütyök, a kalapácsujj kezelésében és megelőzésében
• Kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének, a fáradt láb megpihen
rajta, természetes és bőrbarát anyagokból készül.
• Könnyű, hajlékony, szinte bármilyen lábbeliben elhelyezhető.
• Tartós használatával megszabadulhat láb, térd és derékpanaszaitól.

BABABOLT 2300 Ráckeve, Posta köz 1.

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2020. SZEPTEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. augusztus 21., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta
pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért felelősséget nem vállalunk!

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

Ráckevei Újság
• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu, rackeve@rackeve.hu
• jreka2026@gmail.com
• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
•Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom
•Eng. sz.: III/PHF/149P/1989 • ISSN0864-9502
•Megjelenik: havonta
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Folytatja munkáját a
Praxisközösség
A Ráckevei Járási Praxisközösség szolgáltatásai július 1-től
újra elindultak.

dó egészségügyi szakemberekből
áll, mint például gyógytornász,
védőnő, dietetikus, egészségfejlesztő, egészségfelelősök, mentálhigiénikus. A Praxisközösség
tevékenységének célja, a lakosság
egészségi állapotának felmérése
és egészségi állapotának javítása.
Kezdje a programot állapotfelméréssel vagy, ha már járt nálunk,
folytassa egészségvédő kúráját.

Az elmaradt foglalkozásokat
pótoljuk és munkatársaink tovább folytatják egészségmegőrző tevékenységüket.
A Ráckevei Járási Praxisközösség
alapvetően az Önök háziorvosaiból, asszisztenseiből és kapcsoló-

Vegye igénybe Ön is a gyógytorna foglalkozás, étrendi tanácsadás, szorongásoldó vagy
dohányzás leszokás támogató
szolgáltatásainkat. Az időpontokért és további szolgáltatásokért
érdeklődjön Háziorvosánál!
Ráckevei Járási Praxisközösség
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