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Érettségi, ballagás, búcsú
Gál-Ködöböcz Zsuzsanna osztályfőnök búcsúbeszéde a 12. C osztályhoz

Az idei végzősök 
március közepe óta 
már nem készülhettek 
osztálytermi körül-
mények között a nagy 
megmérettetésre. Nem 
adatott meg számuk-
ra az a lehetőség sem, 
hogy szóbeli vizsgán is 
számot adjanak meg-
szerzett tudásukról…

A címbeli sorrend nem tévedés! 
Idén a járványügyi intézkedé-
sek miatt valóban így követték 
egymást az események.  

A vizsgák előtt nem kerülhetett sor 
a hagyományos búcsúünnepségre 
sem, ahol a maturandusok elkö-
szönhettek az alsóbb évfolyam ta-
nulóitól, köszönetet mondhattak 
tanáraiknak. Szívmelengető gesz-
tus volt a 11. évfolyam kezdeménye-
zésére született meglepetésfi lm, 
amelyben a diákok mellett a tanári 
kar is elbúcsúzott a ballagóktól.

A „szemünk fénye évfolyam” bizton-
sága érdekében rengeteg munkát 
végeztek a gimnázium vezetői az 
érettségik lebonyolítása terén: az 
érkeztetés, az ültetés, a fertőtlení-
tő és védelmi eszközök biztosítása 
– mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a rendkívüli helyzetben is nyu-
godt, támogató, sőt mondhatom 
derűs körülmények között zajlott 
mind a vizsgáztatás, mind a dol-
gozatok megtekintése. 

Trianon 100 
megemlékezés
Ráckeve Város Önkormányzata és 
az Ács Károly Művelődési Központ 
koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést szervezett a trianoni 
békediktátum aláírásának 100. 
évfordulóján az Összetartozás 
Emlékparkban.

Folytatás a 12. oldalon

Strandnyitás

A Vadkacsa Szabadstrand július 
1-től  megnyitotta kapuit a für-
dőzők és a nyári szórakozásra 
vágyók számára. Az idei évben 
egyre bővülő szolgáltatásokkal 
és kiváló vízminőségű strand-
dal várják mindennap 10-17 óra 
között a látogatókat.

Cikkünk a 11. oldalon

Átadták a Vadkacsa Szabad-
strand legújabb fejlesztését, a 
kültéri sport- és kondiparkot.

Cikkünk a 9. oldalon

A technikai dolgozóknak is renge-
teg munkát jelentett vizsgahelyszí-
nek takarítása, folyamatos fertőtle-
nítése. Köszönjük mindenkinek!

Hálával tartozunk azért is, hogy 
a bizonyítványok átadása előtt 
mégiscsak elballaghattunk… per-
sze rendkívüli módon: mindegyik 
osztály más-más napon. Feldíszí-
tett termek és aula várt a végző-
sökre. 

A hagyományoknak megfelelően 
tanáraik jelenlétében Ady End-
re szobra előtt írták be neveiket 
a gimnázium emlékkönyvébe, 
tehát ünnepélyes körülmények 
között vehették át érettségi bizo-
nyítványaikat, dicsérő oklevelei-
ket, alapítványi díjaikat. 

Folytatás a 17. oldalon

2020. július Ára: 200 FtXXXII. évfolyam 7. szám

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS – KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM
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Vissza a jövőbe 
Elfogadta a testület a gazdasági programot - Csökkentjük a tervezett hitelkeretet - Megújult a Ráckevei Újság

Július elején járunk, hivatalosan 
már benne vagyunk a nyárban. 
Benne vagyunk, még ha so-
kat nem is élvezhettünk ebből: 
korlátozott minket a sok eső, 
valamint visszafogott a veszély-
helyzet, amit június 18-án, há-
rom hónappal bejelentése után 
feloldott a kormány. Itt az ideje 
hát újrarendezni a sorokat, visz-
szatérni abba a helyzetbe, ami-
kor ismét hosszú távú terveket 
szövünk, s nem a napi nehézsé-
gekkel küzdünk. Vissza a jövőbe, 
ahogyan Robert Zemeckis 1985-
ös fi lmjének címe fogalmaz. A 
sci-fi  komédiát sokan tekintet-
ték meg nemrég a ráckevei hét 
végi autósmoziban, amit sike-
resen indítottunk újra a nehéz 
napokban, remélhetőleg ezzel is 
örömet okozva a város lakóinak. 

A kormánydöntést követően 
számos, a helyi életet befolyáso-
ló lépést tettünk, amelyekről a 
következő oldalon olvashatnak. 
Minderről rendkívüli ülésen ha-
tároztak a képviselők, már a ve-
szélyhelyzet feloldásának napján. 

Gazdasági program
A testület elfogadta a ciklusra 
vonatkozó gazdasági program-
ját is (a város weboldalán ol-
vasható), amely már tekintetbe 
vette a COVID-19 következté-
ben beállt kedvezőtlen gazdasá-
gi hatásokat. Ezek, a számítások 
szerint, már eddig is mintegy 
70 millió forint kiesést okoztak 
Ráckevének, s további negatív 
pénzügyi következményei is le-
hetnek. Fegyvertényként köny-
velhetjük el ugyanakkor, hogy 
az önkormányzati kötelező 
feladatok ellátását mindvégig 
biztosítani tudtuk – miközben 
számos más, a rendkívüli hely-
zetből adódó kötelezettséget is 
el kellett végeznünk –, továbbá 
minden munkahelyet és a fi ze-
tések szintjét is sikerült megtar-
tanunk.  

A program nagyobb alfejezetei 
a közlekedés, úthálózat, idegen-
forgalom, gazdaságfejlesztés, 
ingatlangazdálkodás témaköreit 
érintik, de külön tárgyaljuk a hul-
ladékhelyzetet is, illetve számos 
más részcélt határozunk meg.

Ingyenes WiFi
Uniós pályázatot adtunk be free 
WiFi hálózat kiépítésére Ráckevén. 
Pozitív elbírálás esetén a városban 
10 helyen lehet majd ingyen WiFi-
hez hozzáférni, ami turisztikai 
szempontból is jelentős előrelépés 
lesz. Közben szabad WiFi lehető-
séget építettünk ki a Vadkacsa Sza-
badstrandon, amihez a kemping 
vendégei férhetnek majd hozzá, 
valamint egy korszerű számlázó 
rendszert. A kondiparkon kívül el-
készült a hajótároló is, amelyből 
kajakokat, kenukat és SUP-okat 
lehet kölcsönözni, mint erről a 
25 000 napi olvasót számon tartó 
országos, internetes hírportál, a 
Turizmus.com is beszámolt. 

Hitelkeret
A testület döntött a korábbi ciklus-
ban igényelt hitelkeret átcsoporto-
sításáról is, jelentősen csökkentve 
annak végösszegét, a korábbi 478 
millió forintról 245 millió forintra. 
A módosításhoz szükséges, több 
hónapos eljárást igénylő kormány-
engedély megszerzését követően, 
ennek a keretnek a terhére újulhat 
meg – többek között – a Kék-Duna 
sétány katasztrofális, nemzetközi 
kerékpárúttal is érintett, 1,2 kilo-
méteres szakasza, a Selyem utca. 
Ebből valósulhat meg az ÁNTSZ 
által kötelezően előírt Ifjúság ut-
cai óvoda konyhájának bővítése 
és felújítása. Ugyancsak itt képez-
tünk 70 millió forintos önrészt az 
MHSZ-épület esetleges pályázati 
felújításához, illetve az Eötvös utca 
(befelé a jobb oldali) járda felújítá-
sához, amelyre szintén pályázatot 
adunk be napokon belül. Egyben 
tárgyalásokat folytatunk az ivó-

víz-minőségjavító pályázat kivite-
lezőjével, hogy a munkálatok során 
részlegesen felbontott másik oldali, 
már így is agyonfoltozott, esztéti-
kailag is elfogadhatatlan járdasza-
kasz eredeti állapotú helyreállítása 
helyett közös erővel fektessünk le 
teljesen új burkolatot. 

Itt kell megjegyeznem, hogy a 
kötelező önkormányzati felada-
tok ellátását támogató pályázat 
keretében a képviselők elsődleges 
célja a nagy forgalmú Kossuth La-
jos utcai járda felújítása lett volna, 
de a projekt előkészítése közben 
kiderítettük, hogy az állami tulaj-
donban van, s a pályázaton csak 
önkormányzati tulajdonban lévő 
járdák felújítására lehet indulni. 

Felújítás
Végre megújult az Ács Károly Mű-
velődési Központ Sas közi, omla-
dozó, lyukas tetejű raktárépülete 
is, amely a Rávüsz Kft. munkatár-
sainak munkáját dicséri. 

A közvilágítás is teljesen elkészül, 
így a már nagyrészt megújult Vad-
kacsa Szabadstranddal szemközti 
oldal is még vonzóbb célpont lehet 
a sétára, pihenésre vágyó ráckevei 
lakosok és a turisták számára. 

Illegális hulladék
Feldolgoztuk és eltüntetjük a ko-
rábbi években az ipari parkban 
felhalmozott rengeteg zöldhulla-
dékot is, valamint számos helyen 

felszámoltunk illegális hulladék-
lerakatokat, amelyek egy részét 
gyalázatos módon már újratöltik 
lelkiismeretlen emberek, éves szin-
ten akár több millió forintos ki-
adást okozva a városnak, amit akár 
az utakra is költhetnénk helyette. 
Kérem ezért a lakosságot, hogy 
mindannyian közösen fi gyeljünk 
és tegyünk a szemetelés ellen! 

Végezetül szeretném itt is meg-
köszönni minden jogkövető 
polgárnak, hogy fegyelmezetten 
viselték a nehéz időszakot. 

Közösen együtt a városért!

Vereckei Zoltán
polgármester

Július végére pedig – 
a tervezettnél ugyan 
a veszélyhelyzet miatt 
később – elkészül 
végre a piacsétány: a 
helyükre kerülnek az 
új illemhelyek.

S minderről – mint azt rá-
nézésre tapasztalhatták 
– már egy küllemében és 
tartalmában is megújuló 
Ráckevei Újság hasábjain 
olvashatnak. Formailag 
szellősebb, könnyebben 
áttekinthető, határozot-
tabban strukturált lapot 
tartanak a kezükben, 
mint eddig, amelyben – 
talán feltűnt sokaknak – 
már egy ideje egyre több 
önkormányzati, közér-
dekű hírt olvashatnak. 
Ezzel együtt rövideb-
bek, olvasmányosabbak 
lesznek az anyagok is. 
Nyomdát és tördelőt is 
váltottunk, amivel jelen-
tős anyagi megtakarítást 
értünk el. Remélem, el-
nyerik tetszésüket a vál-
tozások!
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Megszűnt a veszélyhelyzet!
Újabb változások léptek életbe

Ezúton tájékoztatjuk önöket, 
hogy 2020. június 18-ával a kor-
mány a 282/2020.(VI.17.) számú 
rendeletével megszűntette a ve-
szélyhelyzet, ugyanakkor a ki-
hirdette a járványügyi készültség 
bevezetését. Az erről szóló kor-
mányrendeletek a Magyar Köz-
lönyben megtalálhatóak.

A járványügyi készültség beve-
zetését a kormány szükségesnek 
tartja, mert a járványnak nincs 
vége, a fertőzés még szigetszerű-
en felütheti a fejét. A járványügyi 
készültséget a kormány most hat 
hónapra hirdette ki, fenntartásá-
nak szükségességét három ha-
vonta felülvizsgálja.

2020. június 18-tól az alábbi 
változások léptek életbe:
• az idősek vásárlási idősávja 

eltörlésre került;

• a tömegközlekedési eszkö-
zökön, valamint az üzletben 
történő vásárlás során min-
denki köteles a száját és az or-
rot eltakaró eszközt (például 
orvosi maszk, sál, kendő stb.) 
viselni;

• a vendéglátóhelyek belső 
(zárt) részében az ott dolgo-
zók – a vendégek által látogat-
ható területen – kötelesek a 
szájat és az orrot eltakaró esz-
közt (például orvosi maszk, 
sál, kendő stb.) viselni;

• fenti esetekben a hatodik éle-
tévet be nem töltött kiskorú-
nak nem kell a szájat és az or-
rot eltakaró eszközt (például 
orvosi maszk, sál, kendő,stb.) 
viselni;

• zenés, táncos rendezvény ki-
zárólag 500 fő alatt tartható 
meg (beleértve az ott foglal-
koztatott személyeket is);

• a 70. életévüket betöltött sze-
mélyek az önkormányzat ál-
tal és a családsegítő központ 
útján otthontartózkodás okán 
biztosított ellátási kötelezett-
sége megszűnt;

• A „csónakos piacon” is meg-
szűnt az idősáv, illetve a 
maszkviselési kötelezettség. 

Az égetési tilalom átmeneti fel-
oldásáról Ráckeve Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
18/2020.(VI.18.) számú rendele-

tével akként rendelkezett, hogy 
2020. június 19-től 2020. július 
3-ig terjedő időszak alatti pén-
teki napokon a kerti hulladék és 
avar égetése 12/2001.(IX.24.) he-
lyi rendelet betartásával megen-
gedett, azt követően 2020. szep-
tember 1. és 2020. december 15. 
között lehet ismét avart égetni. 

A Ráckevei Operatív Törzs a jár-
ványügyi készültség alatt is mű-
ködik.

Ráckeve Város Önkormányzat 
nevében minden jogkövető pol-
gárnak köszönöm a nehézségek 
fegyelmezett viselését.

Közösen együtt a városért és 
egészségünkért!

Ráckevei Polgármesteri 
Hivatal

2020. július 1-től a 
parkolási rend is visz-
szaáll, tehát a par-
kolási zónákban újra 
fi zetni kell.

Ügyintézés a Ráckevei Polgármesteri Hivatalban
A veszélyhelyzet megszünteté-
sére és  a járványügyi készültség 
bevezetésére tekintettel, mind-
annyiunk egészsége megóvása 
érdekében ügyfélfogadásunkat 
2020. június 22. napjával az aláb-
biak szerint látjuk el.

Ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen is fogadjuk ügyfeleinket. 
A személyes ügyfélfogadás  to-
vábbra is a védőüveggel ellátott, 
kihelyezett ügyféltérben történik. 
Személyes ügyintézés kizárólag 
maszk vagy szájat és orrot takaró 
textil ruhadarab viselésében és a 
kihelyezett kézfertőtlenítőszerek 
használatával, vagy kesztyű vise-
lésével folytatható.

Ügyfélfogadás

Polgármester:
Minden hónap páros hét szerda: 
8.00 órától 12.00 óráig

Jegyző:
Hétfő:  13.00 órától 16.00 óráig
Polgármesteri Hivatal:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Anyakönyvvezető:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 
Közterület-felügyelő:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 
Péntek: 8.00-12.00

A beadványok benyújtására to-
vábbra is lehetőségként szolgál a 
postai küldemény vagy elektroni-
kus ügyintézés módja, illetve sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal 
főbejáratánál elhelyezett „posta-
láda” használata.

Elérhetőségek

Telefonos és e-mail elérhetőség:
Titkárság: 06-24/523-333

E-mail: rackeve@rackeve.hu
Elektronikus ügyintézéshez 
hasz nálható 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 együttműkö-
désüket köszönjük!
Fenti intézkedés visszavonásig 
érvényes.

dr. Jambrik Anna
jegyző

Ráckevei Polgármesteri Hivatal                                         FOTÓ: JÁKI RÉKA



Lehet-e avart égetni Ráckevén?
A kerti égetést már évek óta országos rendelet tiltja, amely viszont lehetőséget ad az ön-
kormányzatoknak, hogy ettől eltérő helyi rendeletet alkossanak. Ráckeve városa ezzel élve 
június 19-i rendkívüli testületi ülésén átmenetileg feloldotta a környezetvédelem részleges 
helyi szabályozásáról szóló 12/2001.(IX.24.) számú rendeletének június 1-től augusztus 31-ig 
terjedő tűzgyújtási tilalmát.
Eszerint az elkövetkező három hét péntekén, tehát a június 19. és július 3. közötti időszak-
ban engedélyezi a kerti hulladék égetését, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet idejére 
hozott intézkedése miatt az egyébként engedélyezett időszakban sem lehetett élni ezzel 
a lehetőséggel. Ugyanakkor felkéri a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség szerint továbbra is 
próbálja másként megoldani a zöldhulladék kezelését, mivel az égetés során levegőbe kerülő 
anyagok egészségkárosításra alkalmas vegyületeket is tartalmaznak.

Ráckeve Város Önkormányzata

Hazánkban széles körben elterjedt „népbeteg-
ség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Ke-
vesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire 
káros a környezetre és az emberi egészségre. Az 
értékes szervesanyagból az égetés során hamu 
keletkezik, mely csak korlátozott mennyiség-
ben alkalmas talajerő-utánpótlásra.
Ezzel szemben komposztáláskor maradékta-
lanul elbomlanak a növényi részek és hasznos 
humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, mely-
ben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és 
gallyakat, óriási légszennyezést okoz. A nagy 
szennyezést elsősorban a rossz légellátás, az 
alacsony égéshőmérséklet, magas nedvesség-
tartalom okozza. Például a növényi részekben 
lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és 
szén-dioxid helyett szén-monoxid keletkezik, 
amely kis mennyiségben is mérgező. 

Mit tesznek az 
önkormányzatok?

Budapest területén rendeletileg tiltott az avar 
és a kerti hulladék égetése. Pest megyében 17 
településen egész évben tilos az égetés, míg 
további pár településen csak  meghatározott 
napokon lehet kerti hulladékot égetni.

Mit tesznek a civilek?
A Levegő Munkacsoport egy átfogó progra-
mot dolgozott ki a lakossági eredetű légszeny-
nyezés mérséklése érdekében.
A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata ki-
adványt adott ki az avarégetésről.
Tagszervezetei 15 éve ingyenesen segí-
tik a lakosságot a panaszok megoldásában, 
illetve feldolgozta 200 önkormányzat ren-
deletét, és javaslatai hatására több önkor-
mányzat is csatlakozott a teljes tiltást el-
rendelők közé.

A megoldás ‒ komposztálás

Valamennyi kerti hulladék és avar komposz-
tálható. A folyamat során az elhalt növényi 
részeket mikroorganizmusok bontják le és 
alakítják át a szárazföldi élet nélkülözhetet-
len anyagává, humusszá. A humusz hosszú 
távon tárolja és a növények számára könnyen 
felvehető formában adagolja azokat az ásvá-
nyi anyagokat, melyek a növekedéshez szük-
ségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a 
tömegének sokszorosát kitevő víz megköté-
sére, tárolására képes. A komposztálás során 
elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes 
humuszhoz, növényi trágyához jutunk. Kom-
posztálni mindenki tud. A Ráckevei Újság jú-
niusi számában már egy részletes képes, szö-
veges útmutatót találhattak az érdeklődők.

És a kártevők?

Valóban, sokan félnek, hogy a növényi kárte-
vők nem pusztulnak el a komposztálás során. 
A helyzet azonban sokkal jobb, mint hinnénk. 
A lebontó, kórokozó szervezetek ugyanis ál-
talában a növény egy adott életciklusában 
fertőzőképesek, sőt kimondottan ellenségei 
egymásnak. Tehát egész más szervezetek ká-
rosítanak egy élő növényt, mint amelyek a 
lebontást végzik a komposztban. A jó kom-
poszt, ha kellő mennyiségben (néhány köb-
méter) áll rendelkezésre, komoly hőtermelés-
re képes, mely a legmakacsabb kártevőket is 
elpusztítja.

Lenkei Péter
Levegő Munkacsoport
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Mi történik, ha valaki begyújtja a kerti „füstgyárat”?
A kerti hulladék égetésének veszélyeiről

Egy átlagos kupac elégetése 
során általában az alábbi káros 
anyagok kerülnek a levegőbe:  
szén-monoxid, 10 mikromé-
ternél kisebb levegőben lebegő 
részecskék (PM10), szénhid-
rogének, nitrogén-oxidok, 
metil-etil-ekton, etil-benzol, 
sztirén, fenol. 

Rákkeltő anyagok is tömegével kerülnek a levegőbe
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Szúnyoggyérítés
Az eddiginél több teher hárul a helyi önkormányzatokra

Hazánkban több mint 50 csípőszúnyog faj 
honos. A csípőszúnyogok csak egy kis cso-
portja kedveli az emberi vért. A nőstény 
szúnyogok jelentősen több tojást tudnak 
lerakni, ha vért szívnak. A nyári hőmérsék-
let mellett akár egy hét alatt kifejlődhetnek 
a szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben 
több száz szúnyog fejlődhet.  

Az állami központi szúnyoggyérítést a BM 
Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központja látja el. A koráb-
bi években légi kezeléseket is alkalmaztak, 
azonban a légi kijuttatásra engedélyezett szú-
nyogirtó készítmények engedélye lejárt, így a 
továbbiakban ezt a technológiát csak járvá-
nyügyi veszélyhelyzet esetén lehet használni. 
Az előírások szerint a szúnyoggyérítést alap-
vetően kétféle technológiával végzik, ott ahol 
azt a szakértő a szúnyogok egyedszám-növe-
kedése miatt javasolja:

Biológiai lárvagyérítés (földi vagy légi ki-
juttatással): A biológiai gyérítés során egy 
baktérium által termelt fehérjetartalmú ké-
szítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző-

helyeire a vízbe. A környezetbarát szer a 
szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan 
minden más élőlényre. Ez a módszer a ki-
fejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem 
alkalmazható. 

Kémiai szúnyoggyérítés földi kijuttatás-
sal: A kémiai szúnyoggyérítés során egy pi-
retroid hatóanyagú irtószert permeteznek 
a szakemberek földi úton, azaz platós gép-
járművön rögzített berendezések segítségé-
vel. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben 
emberekre, melegvérű állatokra, növényekre 
ártalmatlan, az csak többezerszeres dózis-
ban fejtene ki negatív hatást. A kezeléseket 
napnyugta után kezdik, így a méhekre, és 
más nappal aktív rovarokra nem jelent ve-
szélyt. Elővigyázatosságból a méhészek elő-
zetesen értesítésre kerülnek.

A központi szúnyoggyérítés mellett minden 
önkormányzatnak lehetősége van saját költ-
ségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztet-
ni. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
szervezésében Ráckeve Város több környe-
ző településsel együtt kötött megbízási 

szerződést szúnyoggyérítési feladatok el-
látására. Amennyiben a központi gyérítés 
nem elég eredményes, mint kiegészítő lehe-
tőség áll rendelkezésre. Az irtás a szúnyogok 
egyedszám növekedése miatt szakértő javas-
latára történik. Tekintettel arra, hogy az An-
gyali és Kerekzátony-sziget gépjárművel 
nem megközelíthető, a gyérítést helyi szin-
ten kellet megoldani, ezért a város Önkor-
mányzata a két szigetre vonatkozóan külön 
vállalkozási szerződést kötött. A szigeteknél 
motorcsónakról végzik a permetezést.

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy az 
ingatlanukon, otthonukban saját érde-
kük és kötelességük a kis vízfelületeken 
fejlődő szúnyogok elleni hatékony véde-
kezés. A használaton kívüli medence, dísz-
kút, vizes hordó vagy virágtartók megtartják 
az esővizet és tenyésző hellyé alakulhatnak. 
Ezek megszüntetése megoldást nyújthat a 
fejlődő szúnyogfajok ellen. Ez különösebb 
anyagi ráfordítást és vegyszerhasználatot 
nem igényel, a környezetre nézve nem káros.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Tudnivalók a parlagfű elleni védekezésről
A parlagfű elleni védekezés fő célja a parlagfű 
virágzásának és magképzésének megakadá-
lyozása, ugyanis a növény pollenje allergiás 
megbetegedést okozhat. A gyom irtása, a 
földterületek parlagfű-mentesítése ezért is 
törvényileg előírt kötelezettség.

A földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani. A kötelezettség 
egész évre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy 
a termelők és a földtulajdonosok egész évben 
kötelesek védekezni földterületükön a károsí-
tó gyomnövények ellen és ez nemcsak a par-
lagfűre, hanem az egyéb károsító gyomnövé-
nyekre is vonatkozik. 
A mentesítési kötelezettség mindenkire vo-
natkozik külterületi és belterületi ingatlanok 
vonatkozásában, illetve mezőgazdasági nö-
vényekkel hasznosított termőföldekre, utak 

menti területekre, belterületi kiskertekre, köz-
területekre, építési területekre.

A kötelezettség betartását a vegetációs időszak 
befejezéséig külterületen a kormányhivatalok 
szakemberei, belterületen az önkormányzatok 
és a kormányhivatalok munkatársai ellenőrzik. 
Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget 
parlagfű-mentesítési és védekezési kötelezett-
ségének, akkor közérdekű védekezést szüksé-
ges elrendelni, melynek költségeit az ingatlan 
tulajdonosának vagy földhasználójának kell 
megfi zetnie. Emellett minden esetben növény-
védelmi bírság kerül kiszabásra, melynek mér-
téke függ a fertőzött terület nagyságától és a 
parlagfű felületi borítottságától. A parlagfüves 
területek felderítése, valamint a lakossági beje-
lentések kezelésének megkönnyítése érdekében 
már évek óta működik az ún. Parlagfű Bejelentő 
Rendszer (PBR). A rendszer célja a hatósági eljá-
rásban közreműködő szervezetek és a lakosság 
közötti információáramlás hatékonyabbá tétele. 

A rendszer különlegessége, hogy a megtett beje-
lentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult il-
letékes hatóságokhoz jussanak el.

Ráckeve város belterületén az önkormányza-
ti ingatlanokat érintően ezt a feladatot a RÁ-
VÜSZ Kft. munkatársai ütemezetten végzik. 
Nagyon fontos, hogy az ingatlanok, földterü-
letek tiszta, parlagfű-mentes állapotát a vege-
tációs időszak végéig meg kell őrizni.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

A parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, és 
eredményt csak összefogással, 
illetve közös felelősségvállalás-
sal érhetünk el.
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Változik a kútbejelentési kötelezettség
Tájékoztató talajvízkutak jegyző előtti vízjogi engedélyezési eljárásáról

A már meglévő kutak vízjogi engedélyezé-
sével összefüggésben a korábbi jogszabályi 
előírás szerint valamennyi kutat engedé-
lyeztetni kellett, a vízjogi bírság elkerülé-
se miatt legkésőbb 2020. december 31-ig. 
2020. május 19-én elfogadta az Országgyű-
lés az egyes törvényeknek a polgárok biz-
tonságát erősítő módosításáról szóló 2020. 
évi XXXI. törvényt, mely 2020. július 1-jén 
lép hatályba. 

Az új módosítások bevezetésével mente-
sül a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól, aki az engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített vagy üzemeltett 
felszín alatti vízkivételt biztosító víziléte-
sítmény (kút) vízjogi fennmaradási enge-
délyezési eljárását 2023. december 31-ig 
kérelmezi. 

A jegyző engedélye szükséges olyan kút 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennma-
radásához és megszüntetéséhez, amely a 
következő feltételeket együttesen teljesí-
ti: a kormányrendelet szerinti védőterü-

let, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevételt meg nem haladóan ki-
zárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű 
vízkészlet felhasználásával üzemel, épület-

tel vagy annak építésére jogosító hatósági 
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendel-
kező ingatlanon van, és magánszemélyek 
részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és nem gaz-
dasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek közül bár-
melyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, 
hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság az 
eljáró szerv!

2023. december 31-ig jelenthetjük be kútjainkat

Fontos, hogy a fennmaradási engedélye-
zési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az 
ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden 
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási en-
gedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül 

létesítettek.  A 101/2007. (XII. 23.) KvVM 
rendelet alapján a jegyzői engedélyhez kö-
tött fúrt kút esetében, elég, ha a dokumen-
tumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező 
szakember aláírja. Az engedélyezési eljárás 
illetékmentes. 
A fentiekkel kapcsolatosan friss informá-
ciókat Ráckeve Város honlapján tesszük 
közzé.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

A korábbi jogszabályi határidőt 
(2020. december 31.) három 
évvel meghosszabbították, így 
a bírság megelőzése érdekében 
az engedélyeztetésre 2023. 
december 31-ig van mód.

Nyári zárvartások
A ráckevei intézmények 2020. nyári zárvatartása

Intézmény Nyári zárvatartás
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.

Gólyafészek Bölcsőde nem tart zárást

Szivárvány Óvoda és tagintézményei nem tart zárást

Városi Intézményi Gazdasági Iroda nem tart zárást

Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ (Családsegítő) nem tart zárást
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Az adóiroda felhívása
Halasztható a helyi iparűzési adóbevallás benyújtási és adóbefizetési határideje

A 2020. április 21-én kihirdetett Gazda-
ságvédelmi Akcióterv keretében a ko-
ronavírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet), melynek 1.§ (4) bekezdése sze-
rint egyéni és társas vállalkozások a helyi 
iparűzési adókötelezettségeket 2020. szep-
tember 30-ig teljesíthetik. 

Az adózók természetesen dönthetnek úgy 
is, hogy az érintett bevallásukat annak 
„eredeti” határidejéig (2020. június 2.) 
nyújtják be, és nem élnek a meghosszab-
bított számviteli és adózási határidő lehe-
tőségével.

Az iparűzési adóbevallásra és fi zetésre vo-
natkozó szabályozás a kihirdetését követő 
napon lépett hatályba. 2020. április 22-től 
egészségvédelmi és likviditási könnyítések 
miatt az adózóknak (társas és egyéni vállal-
kozásoknak) elegendő lesz a helyi iparűzési 
adóbevallásokat (egyéb szervezeteknek a 
nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig el-
küldeni az önkormányzati adóhatóság ré-

szére. Az adót (adókülönbözetet) megfi zet-
ni is eddig az időpontig kell.

Fontos kiemelni, hogy azon adózók eseté-
ben, amelyek a bevallási kötelezettségüknek 
2020. április 22-e előtt eleget tettek, ám az 
adófi zetési kötelezettségüknek nem, de az 
adófi zetési kötelezettség eredeti esedékessé-
ge a 2020. április 22. és szeptember 30. napja 
közé esik (mint például 2020. június 2-a), 
a Korm. rendelet szabályai alapján 2020. 
szeptember 30-ig teljesíthetik az adófi zetési 
kötelezettségüket. Ehhez hasonlóan, a 2020. 
szeptember 30-i éves adófi zetési határidő 
vonatkozik azokra az adózókra is, akik a be-
vallásukat az eredeti esedékességet követő-
en, de még 2020. szeptember 30-át megelő-
zően nyújtják be.

Azok az adózók, akiknek rendelkezés-
re állnak az adózási adatok, az iparűzé-
si adóbevallást bármikor elkészthetik és 
benyújthatják. Számukra adóhatóságunk 
javasolja is a szeptember 30. előtt történő 
beküldést, amennyiben annak elkészítésé-
ben és beküldésében közreműködő nincs 
akadályoztatva.

Az adózó az Elektronikus Önkormányzati 
Portálról tudja az iparűzési adóbevallást be-
nyújtás megtételét indítani az önkormányza-
tunk felé: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. 

Felhívjuk a fi gyelmet itt is arra, hogy az Elekt-
ronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órá-
jában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és 
benyújtott adóbevallások pontos és részletes 
lekérdezését, adók, illetékek befi zetését. 

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden 
kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és 
családtagjainak egyaránt!

Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóiroda

A végleges adófi zetésre él a szep-
tember 30-i halasztás lehetősége, 
ám az adóelőleg fi zetés változat-
lan határidőben 2020. szeptem-
ber 15-től lesz esedékes, függet-
lenül attól, hogy az adóbevallást 
szeptember 15-e előtt vagy után 
teljesítik.

Eladó ingatlan
Szent István tér 3. III. emelet 27. számú lakás

Ráckeve Város Önkormányzata az önkor-
mányzati vagyonról és a vagyongazdálko-
dás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkor-
mányzati rendelete alapján pályázatot ír ki 
a Ráckeve, belterület 444/1/A/30 helyrajzi 
számú társasházi lakásra, amely Ráckeve, 
Szent István tér 3. III/27. szám alatt találha-
tó. Az ingatlan per és igénymentes.

Az ingatlan irányára: bruttó 16.500.000 Ft

Az ingatlan Ráckeve központjában helyez-
kedik el a Szent István tér 3. száma alatt, 
a társasház 3. emeletén. A lakás összesen 
48 m2 alapterületű. Helyiségei: közlekedő, 
konyha-étkező, kamra, wc, fürdőszoba, 
nappali, hálószoba. Külső nyílászárói fa 
szerkezetűek, hagyományos üvegezéssel. 
A lakás belső műszaki állapota felújítan-
dó, energetikailag korszerűtlen. A fűtést 

házközponti gázkazán biztosítja, radiáto-
ros hőleadókkal, lakásonként egyedi mé-
rőórákkal. A melegvíz szintén távvezetéken 
keresztül érkezik a lakásba. Az ingatlan a te-
lepülésen belül frekventált elhelyezkedésű, 
tájolásának köszönhetően világos.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után 
(Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája: 
24/523-343) 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. július 13., hétfő 12.00 óra (a postai 
úton feladott pályázatoknak ezen időpon-
tig be kell érkezniük).
A nyilvános bontás ideje, helye: 2020. júli-
us. 13. 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 honlap-
ján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán 
olvasható.

Ráckeve Város Önkormányzata
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Az önkormányzat biztosítja a szünidei gyermekfelügyeletet
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Napközis táborok

Ráckeve Város Önkormányzata 
a nyári szünidő idejére jogsza-
bályi kötelezettségének eleget 
téve biztosítani kívánja a város 
általános iskolás korú gyerme-
keinek napközbeni ellátását.

A jelentkezési lap, a tájékoztató 
és a szülői nyilatkozat letölthe-
tő a www.rackeve.hu honlapról

Az étkezési csekk átvehető: 
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.

Jelentkezési laphoz csatolandóak: 
• annak igazolása, hogy az étke-

zés esetén kedvezményre jogo-
sult (a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosító 
határozat vagy családi pótlék 
igazolásával lehetséges),

• étkezés befi zetéséről szóló 
igazolás (csekk, átutalás iga-
zolása).

Étkezési ellátás

Felhívjuk a szülők/törvényes kép-
viselők fi gyelmét, hogy a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján Ráckeve Város 
Önkormányzata a nyári szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a 
déli meleg főétkezést az alábbiak 
szerint biztosítja.

A 2019/2020-as tanév nyári 
szünetében (2020. június 16-a 

és 2020. augusztus 28-a között) 
munkanapokon az arra jogo-
sult ingyenesen igénybe veheti 
a déli meleg főétkezést az étel 
elvitelével.

A szülő/törvényes képviselő, 
vagy akadályoztatásuk eseté-
ben az általuk megbízott sze-
mély, írásbeli meghatalma-
zás alapján munkanapokon 
11:30-13:00 óra között viheti el 
az ételt a Ráckevei Árpád Feje-
delem Általános Iskola tálaló 
konyhájából (bejárat az Ifjúság 
utcai lakótelep parkolója felőli 
kapun).
Az ingyenes szünidei gyerme-
kétkeztetés igénybevételére az a 
gyermek jogosult:
• akinek intézménye, melyben 

jogviszonya fennáll, a szünet 
miatt zárva tart, és

• lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik a 

tartózkodási hely szerint ille-
tékes jegyzői gyámhatóság a 
hátrányos, halmozottan hát-
rányos helyzetét határozat-
ban megállapította.

A szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételéhez a szülő/tör-
vényes képviselő által történő 
nyilatkozat kitöltése szük-
séges, mely elérhető a www.
rackeve.hu oldalon a Tájékoz-
tató a gyermekétkeztetésről 
című bejegyzésben.

A kitöltött nyomtatvány be-
nyújtásának módja: gyerme-
kenként szükséges kitölteni, és 
beküldeni a rackeve@rackeve.hu 
e-mail címre vagy a Ráckevei 
Polgármesteri Hivatal főbejára-
tánál kihelyezett postaládába 
elhelyezni.

Ráckevei Polgármesteri 
Hivatal

A nyári napközis tá-
bor 2020. június 29. 
és 2020. augusztus 
19. között heti tur-
nusokban fogadja a 
gyermekeket. 

Változatos programok vakáció alatt

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában színjátszótábort 
szerveztek a Vénusz Színház 
közreműködésével, Kósa Dénes 
igazgató vezetésével 2 turnus-
ban is, amelyek igazán népsze-
rűek voltak.
Az I. turnus: 2020. június 15-
19-ig tartott 26 gyerek részvé-
telével, a II. turnus 2020. júni-

us 22-26. között 18 gyerekkel 
6-18 éves korig 18.000 Ft/fő/5 
napon át. 
 
Az állandó tanárok Kósa Dénes, 
Bor Viktor és  Gergelyfy Zsófi a 
voltak és mindkét táborban 
vendégművészek is színesítet-
ték a hetet.

A gyerekek eltöltöttek egy na-
pot a Kerekzátony-szigeten 
Schenk József vezetésével, és 
az Aqualandben is élvezték a 
strandolást.

A tábor zárókon kis előadások-
kal mutatták meg szüleiknek, 
hozzátartozóiknak, mit is ta-
nultak egy héten át. 

Kósa Dénes a Kör Televíziónak 
azt nyilatkozta, hogy nem az a 

cél, hogy színészeket nevelje-
nek ezekben a táborokban, ha-
nem a gátlásaikat igyekezzenek 
oldani, szokják egymást, jó kör-
nyezetben, vidám társaságban 
érezzék magukat és találkozza-
nak számukra a televízióból is 
ismert híres emberekkel. 

Egy teljesen más típusú táborba 
várják a gyerekeket Fakó Fal-
vára (Újhegy), Suplicz Anna és 
Gazsó Dániel augusztus 10-15. 
között 40.000 Ft/fő/5 napra egy 
nomád táborba, ahol elsősor-
ban nem a lovaglás tanítása a 
cél, hanem hogy ezek a gyerekek 
elszakadjanak napjaink digitá-
lis világától és közelebb kerül-
jenek a tanyasi életformához, 
a természethez, növényekhez, 
állatokhoz, hogy kicsit kisza-
kadjanak a komfortzónájukból, 

beszélgessenek, ismerkedjek és 
barátkozzanak egymással.

Az AquaAnett Úszóiskola  8 tur-
nusban úszótábort hirdetett július 
végéig és még kettőt augusztusban 
az Aqualand Termálfürdő terüle-
tén, ahol az úszótáborban elsősor-
ban nyilván az úszásoktatás a fő cél 
5-7 éves kor között és nagyobb kor-
csoportban is 8-tól 4-ig 31.000 Ft/
fő/5 napon át, mint ha az iskolában 
lennének. Közben játszanak, csúsz-
dáznak és jól érzik magukat.

Egyéb szakirányú táborokról 
az újságban, a város honlap-
ján, az intézmények, egyhá-
zak, sport- és civil szervezetek 
facebook oldalain, honlapjain 
tájékozódhatnak.

Jáki Réka

Miután megszűnt az or-
szágot hetekig, hónapo-
kig szabályozó járványos 
veszélyhelyzet és lehető-
ség nyílt a gyermekek 
számára táborozni és 
nagyon sok szülő öröm-
mel élt a lehetőségekkel.
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Kültéri kondipark nyílt a szabadstrandon
Új szolgáltatásokkal bővült a Vadkacsa Szabadstrand

A ráckevei emberek számára 
mindig is közkedvelt volt a sza-
badstrand, hiszen évtizedek óta 
hűsítik itt magukat a vízben 
vagy árnyas fák alatt a nyári 
hőségben. Az utóbbi években 
egyre nagyobb gondot fordított 
Ráckeve Város Önkormányzata, 
hogy a kor igényeihez igazítsa a 
füves-fás területet részben saját 
forrásból, részben a Közép-Duna 
vízi turizmusának komplex fej-
lesztése című pályázat keretében 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
támogatásával.

Június 17-én ünnepélyes kere-
tek között került sor egy kültéri 
kondipark átadására, amelyet 
már néhány napja birtokba is 
vettek a sportolni és erősödni 
vágyó ráckevei fi atalok és az idő-
sebb korosztály is. Talán nem is 
véletlen népszerűsége ‒ hiszen 
ahogyan már júniusi számunk-
ban is olvashatták ‒ az általá-
ban megszokott aerob gépek és 
az egyre kedveltebb, saját sú-
lyos szerkezetek mellett ugyan-
is a klasszikus, súlyzós gépek is 
megtalálhatók a parkban, ami-
nek köszönhetően szinte min-
den korosztály, kezdők és hala-

dók is megtalálják a számukra 
megfelelő edzőeszközt.

Vereckei Zoltán polgármester 
az átadó ünnepségen köszöne-
tét fejezte a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetségnek, hogy értékes 
támogatásukból nagyot fejlő-
dött a Vadkacsa Szabadstrand, 
hiszen nem csak a kondiparkot 
tudta a város létrehozni, ha-
nem a strandolók kényelmét 
szolgáló bútorokat is megvásá-
rolhatták, megépülhetett az új 
csónakkölcsönző, ahol szintén 
a támogatásból megvásárolt 
kajakokat, kenukat és SUP-
okat is bérelhetik a vízisportok 
szerelmesei és felfedezhetik a 
Kis-Duna romantikus lagúnáit, 
védett és ritka vízimadár és nö-
vényvilágát. Hiányt betöltően 
pedig egy új kemping is lassan 
megnyitja kapuit.

Schmidt Gábor a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség elnöke kö-
szöntőjében elmondta, hogy 
örömmel látja, hogy az utóbbi 
években a ráckevei Kis-Duna 
vize ismét „megélénkült” a vízi 
sportok terén, hiszen az elmúlt 
években rendszeresen szervez-
tek ide térségi, országos kajak- 

és kenuversenyeket, sőt még 
világverseny válogatót is. Véle-
ménye szerint évről évre látvá-
nyos fejlődésen megy keresztül 
ez a vízi-szabadidős központ, 
amely közös cél volt az önkor-
mányzattal, mert felismerték, 
hogy mekkora érték rejlik ebben 
a gyönyörű városban. 

Az elnök hangsúlyozta, hogy 
fontosnak tartja azt is, hogy 
akik itt élnek, azok is észre ve-
gyék és értékeljék városuk kü-
lönleges adottságait, és az or-
szág más népszerű helyszínei 
mellé Ráckeve is felsorakozzon.  

A szövetség elnöke örömét 
fejezte ki, hogy Ráckevén két 
klubban is edzhetnek a ka-
jak-kenu sportot űző gyere-
kek, amely véleménye szerint 
a két kiváló edző irányításával 
nagyon nagy lehetőséget kínál 
számukra. 

Végezetül Schmidt Gábor kö-
szönetét fejezte ki az önkor-
mányzat és a fejlesztésben köz-
reműködők felé, ígérve, hogy 
egyre több sporteseményt ren-
dez majd a szövetség ezen a 
kiváló vízen, ebben az igényes, 
szép környezetben.

A köszöntők után Mester Csa-
ba képviselő felkonferálta Kócs 
Sándort és barátait, akik a Street 
Workout szabadtéri testedzés 
lelkes hívei és bravúrjaikkal be-
mutatták, hogyan is lehet ebben 
a szabadtéri „edzőteremben” sú-
lyok nélkül erősíteni.

A fi atalok bemutatója után szin-
te rögtön kitört a nyári zápor, 
de a jelenlévő vendégek ennek 
ellenére „sportosan” megtekin-
tették még az új csónaktárolót is.

Jáki Réka

Birtokba vették a fi atalok az erősítő eszközöket                      FOTÓ: JÁKI RÉKA

Évről évre egyre több 
„szolgáltatással” bővül 
a strand, amely ma már 
felveszi a versenyt bár-
mely kiemelt nyaraló-
hely strandjával: a majd 
két hektáros területen 
már játszótér, korszerű 
szociális blokk, büfé, új 
padok, szaletlik, szeme-
tesedények és röplabda-
pálya is rendelkezésére 
áll a szabadidejüket itt 
eltöltőknek.

Schmidt Gábor ki-
emelte, hogy az elmúlt 
időszak nehéz helyzete 
csak megerősítheti a 
sportolókat abban, hogy 
mennyire fontosak a 
szabadtéri sportágak, 
akár a vízi sportok, de a 
most megnyíló kültéri 
„konditerem” is ezt az 
irányt képviseli.
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Immár két pályán röppen a labda 
Végéhez közeledik a Vadkacsa Strandröplabdapálya fejlesztése

A Friends Cup Sportszervezés immáron har-
madik éve szervez amatőr strandröplabda 
tornákat Ráckevén. Az első évben a Kis-Duna 
Vízi Fesztivál keretében kétnapos versenyen 
vehettek részt a strandröplabda szerelmesei. 
Idén nagy fába vágtuk fejszénket.

Kezdeményezésemre 2020-ban a Vadkacsa 
Szabadstrand homokos sportpálya fejlesz-
tése valósult meg.

A koncepció terv elkészítése során fontos 
szempont volt, hogy egy olyan multifunk-
cionálás sportpálya kerüljön kialakítás-
ra, melyet a röplabdán kívül több strand 
sportág is tud használni. Másrészt a ho-
mokos felület átalakításával, sportszak-
mai és turisztikai fejlődés lehetőségét is 
szem előtt tartottuk. A megvalósult át-
alakításokkal bővült a strand által kínált 
sportolási lehetőségek száma, az amatőr 
tornákon kívül már szakszövetségek által 
jegyzett pontszerző versenyek is megren-
dezésre kerülhetnek a Vadkacsa Szabad-
strandon.

A Friends Cup Sportszervezés vállalta, hogy 
a tervezési és kivitelezési munkálatokat 
társadalmi munka keretei között valósítja 
meg. Ráckeve Város Önkormányzata öröm-

mel fogadta koncepcióterveinket. Ráckeve 
város strandfejlesztési elképzeléseibe bele-
illett az általunk vázolt fejlesztés terv, így 
zöld utat kapott a projekt.

A pálya fejlesztéséhez szükséges alapanya-
gokat Ráckeve Város Önkormányzata és 
vállalkozók segítségével tudtuk megvásá-
rolni. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani, Vereckei Zoltán polgármester úrnak, 
Varga Viktória alpolgármester asszonynak, 
Szanyó Tibor képviselő úrnak, Szanyó At-
tilának (Elite GYM), a RÁVÜSZ Kft.-nek, a 
CsöMe Kft.-nek és a Works4TT-nek. 

Szeretnénk köszönetet mondani a társadal-
mi munka kereteiben segédkező szakem-

Júniusi bemelegítés a pályaavató Summer Friends strandröplabda kupasorozat első hétvégéjén                             FOTÓK: CSEPERKÁLÓ BÁLINT

A Summer Friends Beach 
Volley Cup további ráckevei 
programja:
július 11-12.
július 25-26.
augusztus 15-16.
szeptember 12-13. 

bereknek. Oszlányi Simonnak (ipari termék 
és formatervező mérnök – látványtervek) 
Lehoczky Norbertnek (kőműves ‒ kivitele-
zés), Orova Lászlónak (lakatos ‒ kivitelezés), 
Gyurka Bertalannak (szakmérnök – kivitele-
zés) és a sok sport- és röplabda szerető em-
bernek, akik szabadidejüket nem sajnálva 
segédkeztek az építési munkálatok során.
Az idei nyár sem maradhat sport nélkül, így 
várunk minden kedves érdeklődőt a megú-
jult strandsportágak pályáján, a Vadkacsa 
Szabadstrandon! 

A részletes versenyfelhívás a 24. oldalon ta-
lálható.

Cseperkáló Bálint

A pályák látványterve, háttérben az egy-
kori MHSZ épülettel
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Ügyfélszolgálat
nyitvatartása

Ügyfélszolgálataink és ügyfél-
kapcsolati pontjaink 2020. jú-
nius 2-től eltérő nyitvatartással 
állnak rendelkezésre!

Kérjük, fokozott fi gyelemmel 
tájékozódjanak a helyszínek és 
nyitva tartások tekintetében, 
mert eltérhetnek a korábban 
megszokottaktól!

Cím: Ráckeve, Kossuth Lajos 
utca 51. (Ács Károly Műv. Köz-
pont)
Péntek: 8.00–12.00
Szombat: 8.00–12.00

A fertőzés elleni védekezés érde-
kében, az ügyfélszolgálati irodá-
ban 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 Nonprofi t Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5.

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 (janu-
ár-december között) ingatla-
nonként, beleértve az üdülő in-
gatlanokat is, KÉT alkalommal 
(3 m3/alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel vé-
gezzük el, mely a 06-53/500-

152 (2. menüpont) telefonszá-
mon (ügyfélfogadási időben) 
igényelhető.

Szelektív hulladék 
szállítása

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy 
2020. május 1-től a csomagolá-
si és zöldhulladék házhoz menő 
szelektív gyűjtésének gyakorisá-
ga havi 1 alkalomra módosul.
A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink szállí-
tási alkalmanként 2 db csere-

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

Szállítási gyakoriságtól függet-
lenül, a megadott napon, az ösz-
szegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban, illetve a kommuná-
lis hulladék gyűjtésére használt 
edényzettől eltérő, jól látható mó-
don megjelölt (sárga színű, vagy 
tetejű, felirattal ellátott) szabvá-
nyos edényzetben is.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési 
alkalommal is megvalósul az 
összegyűjtött csomagolási hul-
ladékok elszállítása.

Kérjük, fokozott gondossággal 
járjanak el a hulladékok tömöríté-
sével kapcsolatban, ezzel is csök-
kentve a tároláshoz szükséges 
hely, valamint a kihelyezésükhöz 
szükséges zsákok mennyiségét!

A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink 2 db 
cserezsákot (zöldhulladék gyűj-
tésére szolgáló, zöld színű, emb-
lémás, lebomló) adnak.
A többlet zöldhulladék gyűjtésé-
re alkalmas zsákok a megszokott 
helyszíneken szerezhetőek be.

DTkH Nonprofi t Kft.

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

Júniustól újra kérhető a házhoz menő lomtalanítás

A csomagolási hulla-
dékok gyűjtésének idő-
pontjai:
Ráckeve: július 28.
Üdülőterület: július 13.

A zöldhulladék gyűjté-
sének időpontjai: 
Ráckeve: július 21.
Üdülőterület: július 6.

Ha végre itt a 
nyár...

Strandoljunk!

Örömmel tájékoztatjuk a stran-
dolni vágyókat, hogy Budapest 
Főváros Kormányhivatala Rác-
keve Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő és az általa 
üzemeltetett Vadkacsa Szabad-
strandot a természetes fürdővi-
zek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdő-
helyek kijelöléséről és üzemel-
tetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) 
Korm. rendelet alapján, a 2020. 
évben természetes fürdőhely-
ként jelölte ki és engedélyezte az 
alábbiak szerint.
A fürdési idény tartama a sze-
zonális jellegnek megfelelően 
2020. június 1-től 2020. au-
gusztus 31-ig tart.
A szezon időtartama alatt 3 da-
rab vízminta vétele szükséges. 
Az elvégzett vizsgálatok alap-
ján a víz minősége kitűnő.
A strand vízterület határait jel-
ző kibójázás megtörtént.

A strand nyitvatartása  2020. 
június 1-től 2020. augusz-
tus  31-ig, minden nap  10-17
óra között. 
Belépődíj ingyenes, a strand 
előtti parkolás július 1-je 
után továbbra is ingyenes.
Tisztálkodási lehetőség a 
strand területén lévő vizes 
blokkban lehetséges. 
A strand területére kutyát, 
háziállatot bevinni és dohá-
nyozni TILOS!
Gál Csaba Alekszandrovics

Rávüsz Kft.

A ráckevei önkormányzat ne-
vében szeretném megköszön-
ni Mikola Péternek, a Hiteles 
Kft. tulajdonosának a felaján-
lását, melyben kiépítette a rác-
kevei Vadkacsa Kemping WiFi 
hálózatát, és ezzel támogatta a 
szálláshely szolgáltatás szín-
vonalának minőségét. 

Schenk József 
turisztikai tanácsnok
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Folytatás az 1. oldalról

„Miféle ország az, amelyikben ott 
él egy másik ország is?                                                                         
Egy másik remegés, egy másik 
jajszó?” 

Csoóri Sándor Látomás, fényes nap-
pal című versének sorai hangoztak 
el a megemlékezés kezdetén.
2010. május 31-én az Országgyűlés 
a Nemzeti Összetartozás Napjává 
nyilvánította a trianoni békeszerző-
dés aláírásának napját, június 4-ét.
Az országgyűlés a törvény elfo-
gadásával kinyilvánította: „A több 
állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzet-
nek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi ön-
azonosságának meghatározó eleme”.
Vereckei Zoltán Ráckeve város 
polgármestere köszöntötte a meg-
emlékezőket.

Ezt követően Tihanyi Dániel, 
városunk egyik színművésze éne-
kelte el csodálatos szerzeményét 
„Szükségünk van rád” címmel. 

Molnár László, a Ráckevei Ady 
Endre Gimnázium igazgatója 
megemlékező beszédében rá-
világított Trianon előzményeire 
és napjainkra való hatására egy-
aránt.

A szónok beszédében történelmi 
hitelességgel tette fel talán a leg-
fontosabb kérdést: „Mitől ez a fé-
kevesztett indulat, arrogancia, a kol-
lektív és egyéni jogok lábbal tiprása, 
azon államok vezetői részéről, kiket 
győzelmük bíróvá tett irányunkba? 
Képtelenség a nemzet legnagyobb 
tragédiájának tekintett eseményt 
érzelmek nélkül szemlélni. Ezért azt 
gondolnánk, hogy a minket lelki-
ekben és fi zikálisan sokkoló történés 
mögött bosszú, elégtételvétel vélt vagy 
valós sérelmekért, de mindenképpen 
valamilyen szubjektív elem munkál… 
Határozottan állítom: nem. Hideg 
fővel, de a hosszú távú következmé-
nyekkel nem számoló döntés okozta 
a magyarság lelki traumáját, a Tria-
noni békediktátumot.”
Molnár László igyekezett a fel-
vetett kérdésekre választ találni 
és azokat hiteles és történelmi 
alaposággal körüljárni: a már oly 
sokszor felemlegetett előzmé-
nyeket és nagypolitikai érdeke-
ket, amelyek e csúfos békedik-
tátumhoz vezettek. És bátran 
állíthatom, hogy sajátos szem-
szögéből elemezve  a 100 év előtti 
eseményeket teljesen magával 
ragadta a hallgatóságát. 
Beszédének végén így összegez-
te Molnár László Trianon tra-
gédiáját: „Szolgáltatott-e bárki 
is elégtételt, igazságot, vagy jogot 
nekünk?! Mindenki eldöntheti 
magában, hogy az első és második 
bécsi döntésben 1938-ban,  illet-
ve 1940-ben a döntő többségében 
magyarok lakta Észak-Erdély és 
Felvidék megtérte az óhazához  
mennyiben volt jogszerű. Minden-
esetre ezt az elégtételt a második 
világháborút elvesztő tengelyha-
talmak jóvoltából kaphattuk meg, 
és már idéztem a vae visctis ‒ Jaj 
a legyőzöttnek!  igazságát:  a tör-
ténelmet mindig a győztesek ír-
ják. (…) Származott e bármilyen 
pozitívum Magyarországra nézve 
a békediktátum következtében? 
‒ hökkentett meg kérdésével nem 
olyan régen egy diákom!
Gondolkoznom kellett, s találtam 
egyet: a dokumentum arra kötelezte a 
független Ausztriát, hogy adja át ha-

zánknak azokat a tárgyakat, melyet 
a közös együttélés miatt, de Bécsben 
tároltak. Így került vissza pl. a sokak 
által II. Lajos gyermekkori páncéljá-
nak tartott műtárgy a Nemzeti Mú-
zeumba 1933-ban.
Ami Trianon utóéletét illeti, kétség-
telen, hogy történelmi szempontból 
egy lezárt eseménnyel van dolgunk. 
(...) A jó béke megoldja a háború 
előtti problémákat s nem bonyolítja 
tovább. ”

A beszéd után elhelyezésre ke-
rültek az emlékezés koszorúi a 
magyar nemzet összetartozását 
szimbolizáló Összetartozás em-
lékkőnél a Bokréta Néptáncegyüt-
tes tagjainak közreműködésével.    
             
Koszorút helyeztek el: 
Vereckei Zoltán polgármester úr 
és Varga Viktória alpolgármester 
asszony, Árpád Múzeum, Ács Ká-
roly Művelődési Központ, Gólya-
fészek Bölcsőde, Skarica Máté Vá-
rosi Könyvtár, Szivárvány Óvoda, 
a tankerület iskolái: Ráckevei Ady 
Endre Gimnázium, Ráckevei Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola, 

Ránki György Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola, KDNP Ráckeve, 
Ráckevei Fidesz Szervezet, Őszidő 
Nyugdíjas Klub, Duna Baráti Kör, 
Kovácsné Schmidt Mária.

Megemlékezésünk végén imát 
mondott nagytiszteletű Kál-
mán Béla református lelkész és 
Kótai Róbert püspöki biztos, 
plébános.

16 óra 30 perckor megszólaltak 
a harangok Ráckeve temploma-
iban és felharsant a hajókürt 
Búza Béla fedélzetmester közre-
működésével. 

Köszönjük mindazoknak, akik je-
lenlétükkel megtisztelték rendez-
vényünket és együtt emlékeztek 
velünk a Nemzeti Összetartozás 
Napján.

Az emlékműsor felvételét Cserna 
Gábor készítette, köszönjük szé-
pen a munkáját!

Szabó Gertrúd igazgató  

„A politika természetesen rángathatja Tri-
anont ide-oda, egy azonban tény: egyetlen 
kérdésben sincs Magyarországon olyan széles-
körű közmegegyezés, mint ebben a tekintetben 
a béke elítélésében.”

Molnár László beszédet mond

Trianon emlékmű az Összetartozás emlékparkban   FOTÓK: JÁKI RÉKA

Trianon 100 ‒ közösen emlékeztünk
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Fellobbant az Összetartozásunk tüze Ráckevén is
Jékely Zoltán: A vér térképei

Nézem, nézem az új térképeket.
Égő pirossal hazánk s véreink
vannak a világ elé kifestve rajta;
ott élnek ők (még élnek) bitang határokon túl,
ott élnek ezekben a szörnyű napokban
és várnak, várnak, várnak.

Micsoda nappalaik és micsoda éjszakáik,
micsoda csókjaik s micsoda álmaik lehetnek!
Mint a végítélet napjain, várják a kürtjelet,
mely őket végleges világba váltsa –

Az a sok piros, tudd meg, az a sok égő piros:
csupa magyar, csupa vér, csupa testvér!

Vér, mint ahogy vér a vérem,
ahogy test a vérrel egy,
úgy egy velünk az a sok-sok piros vér,
az a sok vérszívott árva testvér
úgy egy velem és egy veled!

Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács 
Károly Művelődési Központ nagy tiszte-
lettel kapcsolódott az Összetartozás Tüze 
felhíváshoz, amelyet a Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség kezdeményezett. 
Célja, hogy mindenütt a világon, ahol ma-
gyarok élnek, gyúljon meg az Összetarto-
zás tüze június 4-én 20 óra 20 perckor. 
Délutáni megemlékezésünk után este is az 
Összetartozás Parkba hívtuk a város emléke-
zőit. Szabó Gertrúd az Ács Károly Művelődési 
Központ igazgatónője előadásában hallhat-

tuk Jékely Zoltán : A vér térképei című versét, 
majd Vereckei Zoltán városunk polgármes-
tere gyújtotta meg Összetartozásunk tüzét. 
Ezt követően Hetényi Milán és Soós András, 
Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt 
című versből átdolgozott énekét, válaszúti 
gyűjtésből ismerhettük meg. Majd Kakuk Pál 
énekelt I. világháborús katonadalokat.

Az őrtűz mellett a Kéve, a Bokréta és a 
Rőzse Néptáncegyüttesek tagjai tolmácso-
lásában kalotaszegi dallamok is felcsen-

A Rőzse néptáncegyüttes táncol az Összetartozás tüzénél       FOTÓK: JÁKI RÉKA

dültek. Végül Tihanyi Dániel saját szerze-
ményét énekelte el „Szükségünk van rád” 
címmel. 

Lelkiekben, szellemiekben erre az ese-
ményre készülve a tűz fellobbanásakor 
érezhettük a határainkon túl áthidaló ösz-
szetartozást. Megtisztelő és boldogság volt 
kapcsolódni a felhíváshoz, köszönet a kez-
deményezés elindítóinak.

Jáki Réka

Vereckei Zoltán meggyújtja az Összetartozás tüzét Hetényi Milán és Soós András hegedűvel kísért előadása
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Júniusban történt
Az Ács Károly Művelődési Központ júniusi beszámolója

Nagy örömmel szeretnénk értesíteni min-
den kedves látogatót, hogy június 18-tól 
újra megnyitottuk a művelődési központ 
ajtaját, minden kedves látogató, klub, cso-
port, együttes, egyesület előtt!

Júniusban is folytatódtak a benti felújítási 
munkálatok, a Rávüsz Kft. segítségével elké-
szült az új raktárhelyiségünk, megújult a Sas 
közi raktárunk is. A 3-as termünk kipakolása, 
felújítása, festése is megvalósult, így egy telje-
sen új, nagyobb terem várja majd a látogatókat.

Június 4-én délután megtartottuk a Trianoni 
ünnepséget, este az Összetartozásunk Tüze 
eseményt az Összetartozás Emlékparkban.
Június 17-én délután felavattuk a Vadkacsa 
Szabadstrandon a kondiparkot.

Az Ács Károly Művelődési Központ és a 
Tourinform Ráckeve májusban indított kö-
zös #maradjotthon Ráckeve kvíz játéksoro-

zatára ismét sok játékos jelentkezett, akik 
helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. 
Májusi nyertesünk Gajdor Endréné, aki-
nek ezúton is gratulálunk! Nyereményként 
ajándékcsomagot vehetett át.

Új felhívásunk a MAGVARÁZS címmel, kife-
jezetten a gyermekeknek szól, képeket ké-
szíthetnek termésekből, magokból.

Ismét felhívnánk fi gyelmüket a kertbará-
toknak és hobbykertészeknek meghirdetett 
„Legszebb balkon, legszebb kert” verse-
nyünkre. A verseny jelentkezési határidejét 
meghosszabbítottuk június 30-ig. Július 1-én 
felrakjuk az összes beérkezett képet az ÁKMK 
facebook oldalára, ahol Önök szavazhatnak 
majd. Várjuk továbbra is a képeket!

Szeptemberben az Ászok Fesztivál keretein 
belül kiállítást készítünk a két felhívás alko-
tásaiból.

Trianon2020 „Nyitott szívvel” rajzpályáza-
tunkra is folyamatosan érkezhetnek, lead-
hatóak a pályaművek.

Elkezdtük az augusztusban előreláthatólag 
5 napos Kis-Duna Vízi Fesztivál szervezé-
sét, esténként operett gála, néptánc gála, 
színházi előadás, koncert és természetesen 
augusztus 19-én a Lampionos Csónakfelvo-
nulás is megrendezésre kerül.

Megújult weboldalunkon és az ÁKMK face-
book oldalán minden információt megta-
lálnak a programjainkról, elolvashatják az 
esemény beszámolóinkat és a youtube csa-
tornánkon az általunk készített videókat is 
megnézhetik.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Mű-
velődési Központban és eseményeinken!

Szabó Gertrúd igazgató
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Június 16-án 8 órától könyvtárunk 
újraindította kölcsönzési szolgál-
tatását. Első lépésben a könyvtár 
udvarán felállított sátron keresz-
tül zajlott a könyvek visszavétele 
és kölcsönzése. A korábbi korlá-
tozások enyhítése nyomán június 
22-től elindíthattuk nyári gyer-
mektáborainkat is.

Az újranyitás második lépcső-
jeként június 30-tól olvasóink 
ismét beléphetnek a könyvtár 
épületébe is, az alábbi szabá-
lyok betartásával.
A gyermekkönyvtári könyvek 
kölcsönzése határozatlan ideig 
a felnőttkönyvtáron keresztül 
vehető igénybe.

A felnőtt könyvtár a Kossuth Lajos 
utcai főbejárat és az udvaron talál-

Fokozatos újranyitás
Június 16-tól ismét kölcsönözhetnek olvasóink

ható átrium felől közelíthető meg.
MASZK és a kihelyezett KÉZ-
FERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATA 
KÖTELEZŐ és kérjük a védőtá-
volság betartását is!

Helybenhasználati szolgálta-
tásaink maximum 30 percig 
vehetők igénybe (nyomtatás, 
számítógéphasználat, folyóiratol-
vasó, kézikönyvtár stb.).

Az olvasónként egyszerre ki-
kölcsönözhető könyvek számát 
átmenetileg 10 kötetre emeljük.

Június 30-tól könyvtárunk is-
mét a régen megszokott nyit-
vatartási időben, szombaton is 
használható.

Hegyi Gergely igazgató

Újra látogatható a múzeum és kiállítóhelyei!
Kiállításokkal, programokkal várjuk az érdeklődőket

A Kormány 2020. június 18-tól 
hatályon kívül helyezte a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III.11.) Korm. rendeletet.

Fokozott fi gyelmet szentelünk 
a mindenkor hatályos egész-
ségügyi és biztonsági előírások 
betartására. 

Látogatóink egészsége érde-
kében CSOPORTOKAT NEM 
FOGADUNK, illetve, ameny-
nyiben több kisebb létszámú 
érdeklődő egyszerre érkezik, 
akkor a LÁTOGATÓKAT EGY-
MÁSTÓL ELKÜLÖNÍTVE, az 
épület előtti várakozással en-
gedjük be! 

Természetesen, összetartozó-
kat, családot, akik egyébként is 
érintkeztek együtt, is beenge-
dünk, de ha látogatásuk alatt 
újabb vendég érkezik, őket 

Keve Galéria:
Hétfőn: ZÁRVA
Kedd-Vasárnap: 10.00-16.00.
Incze Mózes festőművész és 
Varga Melinda szobrászművész 
„Együttállás” című időszakos 
tárlata.

Jáki Réka igazgató

A kulturális intézmények 
a közönségforgalmi terü-
leteiket megnyithatják, 
ezért JÚNIUS 23-TÓL a 
ráckevei Árpád Múzeum 
és tagintézményei, a Pa-
tay László Városi Képtár 
és a Keve Galéria ismét 
szeretettel várja régi és új 
Kedves Látogatóit!

A maszk viselése és a 
kézfertőtlenítés kötelező.

szintén az épület előtti várako-
zással engedjük csak be! 
Megértésüket köszönjük!

Kiállítótereink 
nyitvatartása

Árpád Múzeum
Hétfőn: ZÁRVA
Kedd-Péntek:8.00-16.00
Szombat-Vasárnap: 9.00-17.00

Földszinten: „Valaki kell, hogy 
őrizzen” állandó kiállítás.
Emeleti időszakos kiállítótér: 
Trianon 100 emlékkiállítás

Patay László Városi Képtár:
Hétfőn: ZÁRVA
Kedd-Vasárnap: 10.00-16.00.

Állandó kiállítás: Patay László, 
tanítványai és kortársai termé-
szetelvű festészete.

Incze Mózes: Misszió
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Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Tanáraink!

Most önökhöz szeretnék szólni az évfolyam 
nevében!
Sokan, sok helyről érkeztünk. Volt már múl-
tunk, voltak barátaink, búcsúztunk iskolától, 
tanároktól, társaktól. Ám most, már hivatalo-
san is éretten, és mindenképpen a felnőttkor 
küszöbén, talán még mélyebben át tudjuk 
érezni ennek az eseménynek a fontosságát. 
Átérezzük, hiszen emlékeink már mélyebbek, 
és nem felejtődnek, mint ahogyan az óvodá-
sé vagy a kisiskolásé, aki csupán szülei szavai 
alapján tud visszaemlékezni.

A vetélkedőkre, a felejthetetlen kirándulá-
sokra, és persze a szalagavatóra nosztalgiával 
gondolunk majd vissza. Akadtak dolgozatok, 
amelyek bizony erőt és idegrendszert igénylő-
ek voltak, mégis erősek lettünk így együtt.
Úgy éltünk itt, mint egy nagy család. Reggel, 
mikor megérkeztünk, kicsit olyan volt, mintha 
hazaértünk volna: vártak bennünket ölelések, 
kézfogások… barátok, közös házi feladat írások.
Nehéz szavakba önteni és sorra venni, mi 
mindent adtak az itt töltött évek, persze a 
tudáson túl, melyek lehetővé tették, hogy ke-
zünkben tartsuk az érettségi bizonyítványt. 
Mindenekelőtt természetesen ezért tarto-
zunk hálával minden Adys pedagógusnak. 

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Tanáraink!

Önök tanítottak, neveltek bennünket fárad-
hatatlanul, áldozatos munkával és nagy oda-
adással próbálták belénk plántálni a tudást. 
Gyarapítottak szellemileg, formálták jelle-
münket. Ezért mi mindannyian örökre hálá-
sak leszünk. Még ha ezt eddig nem is hoztuk 
kedves tanáraink tudtára, ezennel ígérjük, 
hogy bárhová is sodorjon bennünket az élet, 

Tanárainktól búcsúzunk
Barócsy Anna 12. C. osztályos diák búcsúbeszéde tanáraikhoz

úgy fogunk cselekedni, ahogy itt e falak kö-
zött megtanultuk, mindig mindenkor helyt 
fogunk állni ADYS DIÁK-hoz méltóan. 
Köszönjük azt, hogy ha mi sokszor meg is tor-
pantunk, feladni készültünk – önök akkor sem 

hagytak minket cserben! Köszönjük, hogy 
mindig biztattak, bátorítottak és mindig ké-
pesnek tartottak bennünket a lehetetlenre is! 

Köszönjük, hogy elviseltek minket akkor is, 
amikor elviselhetetlenek voltunk, ami valljuk 
be, igencsak nehéz lehetett. Igaz, nem voltunk 
tökéletes évfolyam, nem voltunk tökéletes kö-
zösség: ha kellett, vitába szálltunk egymással, 
néha tanárainkkal is, de mindig megoldottuk! 
Sok mindennel megküzdöttünk, olyan dol-
gokkal is amire nem számított senki sem, de 
együtt sikerült!

Köszönjük, hogy tettek azért, hogy valameny-
nyien felismerjük, vannak értékeink ‒ úgy 
gondolom igazán remek munkát végeztek! 
Sidney Hook szavaival élve: „Mindenki, aki 
visszagondol a saját oktatására, tanárokra em-
lékszik, nem módszerekre vagy technikákra. A ta-
nár a szíve az oktatásnak.”  Nekem biztosan lesz 
kikre visszaemlékeznem!
És ahogy most itt körülnézek diáktársaimon, 
felszabadultan mondhatom: MEGCSINÁL-
TUK!  Kezünkben van az a bizonyítvány, ami 
kaput nyit az útra, mely céljaink felé vezet. 
Most már bárkivé válhatunk! Ezt nem csak 
magunknak, de tanárainknak is köszönhetjük! 
Most eljött a búcsú ideje, eljött ez a nap is, 

amit mindenki annyira várt, most mégis min-
denkiben vegyes érzések vannak: öröm, nosz-
talgia, félelem, bizonytalanság, hogy mi lesz 
ezután? Mi a következő lépcső, amit meg kell 
lépnünk ahhoz, hogy elérjük céljainkat? 

A szemünk fénye évfolyam nevében szeretnék kö-
szönetet mondani mindannyiuknak. Mindig 
hálával és szeretettel fogunk Önökre visszagon-
dolni, talán ez a legtöbb, amit adhatunk, hogy 
soha nem feledjük az itt eltöltött éveinket. 
Reméljük, hogy Önök is szívesen fognak visz-
szaemlékezni ránk, és kisebb-nagyobb csíny-
tevéseinket a feledés homálya fedi!

Kedves Igazgató Úr! Kedves Tanári kar! Kívá-
nunk mindannyiuknak jó egészséget, sok bol-
dogságot, jó és még jobb diákokat…  és a kü-
lönleges tanév végi események után egy szép 
és nyugodt nyarat! 

Mindent összegezve talán iskolánk névadója, 
Ady Endre volt az, aki a legjobban meg tudta 
fogalmazni a bennünk lévő érzéseket:  

Nagyon szép kis társaság volt.
Egyik léhább, mint a másik.
Átgondolok minden órát
A keserű búcsúzásig…

Nos, átgondoltunk minden órát és egyszóval: 
Köszönjük!

Mi már nem felejtünk. Szívünk 
mélyéig égtek az itt töltött évek, 
az iskolás napok. Voltak nehéz, 
fájó pillanatok, és sok vidám ne-
vetéstől hangos is, de a legtöbb 
talán a mélán hallgatás volt. 
Viszont, kinek nincs olyan emlé-
ke, amikor könnyesre nevethette 
magát egy-egy órán?

Ballagó végzős diákok                                      FOTÓ: RADYG
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Folytatás az 1. oldalról

Az utolsó napon pedig tanáraiktól is elkö-
szönhettek: Barócsy Anna (12. c) és Cseperká-
ló Kamilla (12. a) tolmácsolták a „legfi atalabb 
öregdiákok”  gondolatait Mihó Emese (12. a) 
hangulatos zongorajátéka és Liptai Melitta 
(12. a) megható éneke előtt.

Osztályfőnökként (és az osztályom nevében 
is) köszönöm kollégáimnak a lelkiismeretes, 
odaadó tanári munkát, az érettségire való fel-
készítést; a 11. évfolyamnak és osztályfőnöke-
iknek a kedves és kreatív ötleteket, szervezői 
munkát, amivel mégiscsak megteremtették 
a ballagás-élményt, a gimnázium vezetőinek 
a mindenre kiterjedő fi gyelmet, gördülékeny 
lebonyolítást. Molnár László köszönti a  12. C osztályt            FOTÓ: RADYG

Érettségi, ballagás, búcsú
Gál-Ködöböcz Zsuzsanna osztályfőnök búcsúbeszéde a 12. C osztályhoz

Kitűnő és jeles tanulók
A ráckevei iskolák kitűnő és jeles eredménnyel végző diákjai a 2019/2020-as tanévben

Ráckevei Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

1. a osztály:
Binger Fanni, Bőcze Kristóf László, Bukri 
Nóra, Csendes Máté, Deim Sára, Huszár 
Zalán Tibor, Kajlik Léna Viktória, Kirch-
ner Adél, Korsós Krisztina, Nyúl Máté Ta-
más
1. b osztály:
Gregus Noémi, Havasfalvi Adél, Kósa Krisz-
tián, Mendi Botond, Ronyecz Attila, Szücsi 
Attila, Petrási Dániel
1. c osztály:
Balik-Venczeli Tamás, Felde Gergő, Gabai 

László, Illavszky Hanna, Kosárkó Csenge, 
Molnár Bence, Molnár Csenge, Popovics 
Béla
2. a osztály:
Banók Tímea, Czár Bernadett, Czerny 
Nóra, Horváth Hanna, Iványos Sára, Kovács 
Zsófi a, Ragó Renáta, Sallai Ruben, Sarka-
di Lujza, Szabó Zselyke, Szeltner Viktória, 
Tóth Lívia, Varga Réka
2. b osztály:
Szakál Krisztián, Varga Eszter
3. a osztály:
Jakab Zsolt
3. b osztály:
Balogh Natália Liliána, Bezsenyi Noel Jó-
zsef, Deim Soma, Hegedüs Zsófi a, Imb-
rea-Forgács Bianka, Kovács Lili Szabina, 
Mester Csaba, Simsik Tamás, Surányi Ro-
land, Ujvárosi Benedek
4. a osztály:
Blényesi Réka, Czerny Anna Dóra, Hria-
zik-Nagy Veronika, Huszár Dóra, Mendi 
Réka, Mészáros Emma, Molnár Ádám, Sári 
Dominik, Siró Lili, Szabó Boróka Ágnes, 
Tóth Barnabás , Vígh Zsombor
4. b osztály:
Cinege Alexandra, Cinege Laura, Németh 
Péter, Ürögi Lili, Stenczel Vivien, Varga Sára 
Panka, Vigh Kitti

5. a osztály:
Bodor Johanna Frida, Jeszenszki Blanka, 
Mészáros Regő, Nyul Zsófi a, Rácz-Bere-
gi Réka, Szabó Lilien Szabina, Vásárhe-
lyi-Nagy Réka
5. b osztály: 
Németh Tímea Anita, Szabó Lilla Eszter, 
Szabó Máté Krisztián
6. a osztály:
Földi Péter, Jeges Nikolett, Méri Marcell, 
Pető Kevin
6. b osztály:
Mendi Bulcsú, Sallai Jázmin, Szabó Bíborka
7. b osztály: 
Szőnyi Csongor
7. c osztály:
Antal Ádám, Selmeczi Anna
8. b osztály:
Simsik János
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Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola

1. a osztály:
Asztalos Zina, Bácsi Nóra Krisztina, Baróci 
Dániel, Békés Nóra, Besenyei Zalán, Dudu 
Alex Daniel, Fa Ferenc Máté, Fülöp Viktor 
Balázs, Horváth Kristóf Bálint, Kemény 
Bence, Kirchner Zita, Kocsis Gábor, Kosz-
tolányi Milán Márk, Máthé Miksa László, 
Sándor Anna Száva, Schneider Szofi , Vad-
nai Lenke Borbála, Vászin Milica
1. b osztály:
Bogyay Bence, Hilla Viktória, Horvath Ildikó 
Boglárka, Illés Celesztina, Kovács Kálmán, 
Mike Lili, Papp Ágnes Angéla, Paunoch-Ta-
kács Dalma, Simon Lilla Bíborka, Skadra 
Eszter Lili, Soós András, Urbán Adrián Márk
2. a osztály:
Bali Léna Jázmin, Dudu Junior Benett, Fa-
zekas Barbara Márta, Rátonyi Lilla Petra, 
Schwarczenberger Barnabás, Szabó Máté, 
Szőgyényi László Zalán, Szőke Fábián, Vá-
szin Márk

2. b osztály:
Bécsi-Farooq Zamira, Domin Dávid, Fórizs 
Emma, Kelemen Dávid, Kunzer-Fodor Ale-
xandra, Rugina Patrik Ozor, Sári Adrienn, 
Schwarczenberger Bálint, Skadra Máté, 
Szendrényi Krisztina, Szpisják Márk
3. a osztály:
Borbély-Kovács Szonja, Bukri Laura, Fa 
Ádám Benedek, Fedor Olívia Dalma, Fó-
rizs Artúr, Fülöp Mirkó, Ginál Gréta, Kovács 
Regő, Németh Barna, Tódor Eszter Kinga, 
Várszegi Jázmin

3. b osztály:
Ambrus Emőke, Kapitány Réka, Sós Viktória 
Hanna
4. a osztály:
Baracskai Anna, Békés Balázs, Bezsenyi Ni-
kolett, Bodor Boglárka, Dulcz Lina, Fritz 
Hanga, Józsa Zsófi , Kemény Lili, Mágori 
Nóra, Novák Csenge, Rátonyi Anna Eszter, 
Szabad Miklós
4. b osztály:
Ferenc Anna Borka, Gerstenbrein Kira, 
Kurucz Keve Borisz, Németh Bence, Palotai 
Barbara, Puskás Lili, Takács Kata
5. a osztály:
Galambos Eszter, Kajlik-Horváth Áron Far-
kas, Mikola Péter, Novák Orsolya, Pusztai 
Miklós, Schreiner Márton, Tódor Berta, Vis-
ki Dániel
5. b osztály:
Berta Flóra, Haug Péter, Kausitz Máté, Kele-
men Balázs, Kelemen Máté, Vagács Benedek
6. a osztály:
Domin Edit Luca, Kovács Antal, Pásztor 
Boglárka, Tóth Teodor,
6. b osztály:
Agócs András, Kálmán Gergely, Viski Anna
7. a osztály:
Vanyúr Linda
8. b osztály:
Süle Nándor

Jelesek:
1. a osztály:
Baróci Áron, Mikola Edit
1. b osztály:
Czinki Lara, Csébi-Pogány Réka, Horváth 
Bence, Peske Nadin
2. a osztály:
Boros Márk, Mester Gergő, Szász Sza-
bolcs, Zombori Vince, Kálmán Pál, Kiss 
Korina
3. a osztály:
Mikola Margit Eszter, Varga-Molnár Zsófi a
3. b osztály:
Tar Luca Csenge
4. a osztály:
Borbély Hanna Rebeka, Bukri Vivien, Szőke 
Alina Viktória, Zombori Zita
4. b osztály:
Faragó Bence Ingo, Vagács Kitti
5. a osztály:
Kozelka Tamara, Samu Szellő, Takács József 
Dávid, Tóth Máté
5. b osztály:
Balog Tamás, Bánki-Ágh Laura, Gombás 
Lajos Levente, Molnár Liána, Nagy Esz-
ter
6. a osztály:
Csömöri Boglárka, Demeter Zoltán, Forgács 
Lili, Mágori Zsóka

6. b osztály:
Schwarczenberger Boldizsár
7. a osztály:
Boros-Uri Balázs
7. b osztály:
Czékmán Balázs, Mendöl Luca

Ady Endre Gimnázium
7. a osztály:
Bender Ádám, Fehér Anna Mónika, Kiss Lász-
ló Patrik, Krenkó József, Péter Hanna, Pónuzs 
Nelli, Pónuzs Noémi, Schneider Csepke
8. a osztály: 
Bálint Réka, Bencs Lilla, Mészáros Nikolett, 
Novák Réka
9. a osztály:
Baranyi Barnabás, Deffent Lilien Mercé-
desz, Hír Anna Mária, Pásztor Dorina, Rá-
kóczi Dorina
9. b osztály:
Galambos Laura
9. c osztály:
Földi Luca Petra, Tokodi Anett
10. a osztály:
Ádám Barnabás, Benda Viktória, Bors Kris-
tóf István, Majoros Ádám Viktor, Pahocsa 
Petra, Paulheim Zsófi a Regina
10. b osztály:
Simon Boglárka
10. d osztály:
Kunhegyesi Lili Nóra, Sipos Rita
11. a osztály:
Bán Daniella Orsolya, Bauer Boglárka, He-
gyes Zalán, Kovács János Koppány, Kovács 
Kalliszta Triniti, Kreisz Dorka, Mikola Réka, 
Modroczki Szandra, Novák Botond, Olasz 
Ferenc, Paulovits Kinga, Répás Emese, Spá-
tay Sára, Szász Beatrix Leila, Viski Gréta
11. b osztály:
Bakó Tamás, Nagy Hanna Réka, Ócsai Evelin
11. c osztály:
Bach Tímea
12. a osztály:
Cseperkáló Kamilla, Horváth Matilda Anna, 
Kosztyi Kata, Mertl Martin, Sánta István Álmos
12. c osztály:
Kovács Janka Laura

- -
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Újra gyerekkacagástól hangos az óvoda
Híradás a Szivárvány Óvoda elmúlt hónapjairól 

A koronavírus megjelenésével Magyaror-
szág Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett 
ki a 2020. március 11-én hatályba lépett 
40/2020. (III. 11.) számú rendeletével.

Ráckeve Város Polgármestere, a Ráckevei 
Szivárvány Óvoda minden tagintézményé-
ben rendkívüli szünet rendelt el március 
17-től, az intézményekben új munkarend 
lépett életbe. 

A szünet alatt a Vörösmarty utcai székhely 
óvoda biztosított ügyeletet ‒ kis létszámú 
csoportokban ‒ azoknak a gyermekeknek, 
akiknek szülei nem tudták megoldani gyer-
mekük felügyeletét. 

Mivel az ügyeletet csak nagyon kevés szü-
lő vette igénybe, a fenntartóval egyeztetve, 
a 2020. évre meghirdetett nyári zárva tar-
tási időszakot előhoztuk 2020. április 1-től 
április 30. napjáig, de természetesen a Vö-
rösmarty utcai óvodában a zárás ideje alatt 
továbbra is biztosítottuk az ügyeletet az 
igénylőknek.

Ezen időszak alatt a tagintézményekben zök-
kenőmentesen megkezdődhettek a tisztító 
festések, egyéb karbantartói munkálatok.

Május 1. napjától a rendkívüli szünet az 
ügyelet biztosításával továbbra is fennállt 
az intézményeinkben.

Technikai dolgozóink az intézmények 
teljes fertőtlenítése mellett az udvarren-
dezésben, játékok javításában, dekoráci-
ók- és egyéb eszközök készítésében vettek 
részt.

Az óvodapedagógus kollégák rendkívüli 
munkavégzés keretében – online módon 
segítették a családokat: a közösségi olda-
lon, zárt csoportokban videókat (mese- és 
bábjelenet, énekes játékok, mozgás-torna), 
szakmai anyagokat töltöttek fel, a gyerme-
kek érdeklődését és egyéni képességeiket 
ismerve olyan játékos tevékenységformá-
kat, élményszerzési lehetőségeket aján-
lottak, amelyeket a szülők gyermekükkel 
együtt otthonaikban is megvalósíthattak.
 
Fontosnak éreztük a családokkal, gyerekek-
kel való folyamatos kapcsolattartás során, 
hogy a szakmai ajánlások mellett lelki tá-
mogatást is nyújtsunk. 

A 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet értel-
mében 2020. május 25. napjától óvodáink 
újra megnyitottak, azóta a veszélyhelyzet 
előtti szokásos rendben működnek intéz-
ményeink.
Az egészségmegőrzés, illetve a járvány meg-
előzése céljából fokozottabban fi gyelünk a 
higiéniai előírások betartására, az alapos 
kézmosást és a rendszeres fertőtlenítést to-

vábbra is betartjuk és betartatjuk. Kértük a 
szülőket, hogy az intézményekben csak rö-
vid ideig tartózkodjanak, kerüljék a szülői 
csoportosulást, beszélgetést! 

Amennyiben a gyermeknél bármilyen be-
tegségre utaló tünetet tapasztalunk, a szülőt 
azonnal értesítjük és a gyermeket a lehető leg-
rövidebb időn belül el kell vinni az óvodából.

Az elmúlt időszak mindenki számára nagy 
kihívás jelentett, megterhelő volt szülő, 
gyermek és óvodai dolgozó számára. 

Szeretném megköszönni a Ráckevei Szivár-
vány Óvodában dolgozó összes kollégám-
nak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben 
maximálisan helyt állt, és nagyon köszö-
nöm minden kedves szülőnek, hogy az el-
múlt időszakban megértően, és együttmű-
ködve segítették munkánkat.

Bőcze Ferencné
intézményvezető

A veszélyhelyzetre tekintettel az 
óvodai beiratkozások rendhagyó 
módon történtek, az óvodakö-
teles gyermekek - akik 2020. 
augusztus 31-ig betöltik 3. életé-
vüket - automatikusan felvételre 
kerültek szeptembertől.

Végre együtt az óvodás csoport          FOTÓ: HOLNDONNER ENIKŐ

Június 1-től augusztus 31-ig a 
nyári működési rend és napirend 
szerint biztosítjuk a gyermekek 
ellátását, felügyeletét, a tevé-
kenységeket főként az udvaron 
szervezzük. 
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„Jelképünk volt és lehetne”
Folytatjuk a 10 éves Hajómalom legfontontosabb eseményeinek felidézését

2011. június 24-én a Ráckevei Hajómalom 
ipartörténeti emlékhely lett.

2012. május 19-én a Nemzetközi Molinoló-
giai Társaság rendhagyó elismerését kapta 
meg a Hajómalom. 

2012.  augusztus 26-án a Magyar Koro-
naőrök Egyesületével és az Árpád Múze-
ummal közös szerevezésben magasztos 
pillanatokat élhettünk át a ráckevei Cson-
tos István koronaőrre emlékezve, a tiszte-
letére rendezett szentmisén, a múzeum-
ban bemutatott kiállításon, ahol még a 
Szent Korona másolatát is megcsodálhat-
tuk, majd a Jókai utca 2. szám alatti emlék-
tábla avatásán. 

2012. november 21-én a Magyar Régésze-
ti és Művészettörténeti Társulat a Rácke-
ve határában talált középkori hajóroncs 
védelmében és dokumentációja terén 
végzett szervező munkáért és a hajó 
kutatásához nyújtott önzetlen anyagi 
támogatásáért HENSZLMANN IMRE díj-
jal tüntette ki. A díjat átvette Szőgyényi 
Gábor a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány 
elnöke.

2013-ban részt vettünk a Szent Korona 
hazatérésének 35. évfordulóján és a XI. 
Nemzetközi Molnártalálkozón Túrist-
vándiban.

2015-ben 5 éves volt a Hajómalom, melynek 
kapcsán Hajómalom Konferenciát tartottak 
szeptember 11-én.

2017. november 24-én „Év Pest Megye Ér-
téke” kitüntetés Pest Megye Önkormány-
zatától.

Pest Megye Önkormányzata 2015-ben lét-
rehozza az Év Pest Megyei Értéke Díjat. A 

díjjal azokat díjazza, amelyek már a me-
gyei értéktárba felvett értéket tudnak úgy 
bemutatni, hogy ezzel képesek az érték és 
a megye ismertségét még inkább növelni. 
Olyan újdonsággal képes kiegészíteni az 
érték ismertségét, ami addig nem, vagy ke-
vésbé volt ismert a nagyközönség számá-
ra. A díjat Szabó István, a közgyűlés elnöke 
és Török István, a Megyei Értéktár Bizott-
ság elnöke adta át Szőgyényi Gábornak és 
Ráckeve akkori polgármesterének, Szadai 
Józsefnek.

2017. december 16-án Ráckeve Város Kép-
viselő-testülete a karácsonyi koncerttel 
egybekötött városi ünnepség kereteiben 
Díszpolgári Cím kitüntetést adományo-

zott Szőgyényi Gábornak, a Ráckevei Mol-
nár Céh Alapítvány elnökének, és Ráckeve 
Kiváló Mestere Díjat Viski József főmol-
nárnak.
2018 októberében kulturális örökség meg-
óvásának és bemutatásának szakmai segí-
tése, erősítése céljából, valamint régészeti 
kutatások támogatása céljából együttmű-
ködési megállapodást kötöttünk az Árpád 
Múzeummal. 

2018. szeptember 16-án érkezett meg az 
50 000. látogató.

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

Lukácsné Ürögi Veronika

A Túristvándi találkozó résztvevői  2013-ban            FOTÓK: LUKÁCSNÉ ÜRÖGI VERONIKA

2020. június elsején, Pün-
kösd hétfőn, a járvány miatt 
2 hónap csúszással, nagy 
örömünkre és reméljük lá-
togatóink örömére is újra 
kinyitott a Hajómalom.

Szőgyényi Gábor a Díszpolgári cím és Vis-
ki József a Kiváló Mester cím átvételekor
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Köszönet a támogatásért
Az elmúlt évtizedben a malom építését és működését segítők

Kenessey György  Ráckeve 
szerszámkészítő
Koller András  Ráckeve
Koller József  Ráckeve
Kotora György  Budapest
Kotora Györgyné  Budapest
Komlósi Péter  Ráckeve
református esperes
Korsós Gábor   Kiskunlacháza
Korsós Péter  Dömsöd
Kovács István  Kiskunlacháza
Kovács Gyuláné  USA, Kalifornia
özv. Kovács Gyuláné  Ráckeve
id. Kovács István   Kiskunlacháza 
szemcseszóró
Kovács István  Kiskunlacháza 
szemcseszóró
Kovács János,  Ásinné Kovács Mária, Kovács 
János   Ráckeve
dr. Kovács József László Budaőrs
Kovácsné Paulovits Teréz Budaőrs
Kovács László  Ráckeve  
Serényi Bt.
Kovács László  Ráckeve 
Mézes-Krémes Cukrászda
Kovácsné Schmidt Mária Toronto
Kozma Józsefné  Ráckeve
Kozma Márton   Ráckeve
dr. Köcher János  Fulda, Németország 
Köcher GMBH  
Körmendi Lukács  Ráckeve  
Havária Kft.
Körtvélyes István  Ráckeve
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Budapest Wekerle Sándor Alapkezelő

Krepsz Imre  Ráckeve
Krepsz Imréné  Ráckeve
„Krisztina”   Kanada
Kristin Giesrche  Németország
Kunsági Jánosné  Ráckeve
Laki István  Ráckeve
Lepsényi Ákos  Ráckeve
Levendovszky Tihamér Ráckeve  
Ipari Park Kft., RÁVÜSZ Kft.
özv. Lipokatics Károlyné Ráckeve
Lukácsné Ürögi Veronika Ráckeve
Magyar Élelmiszer Tudományi Egyesület Ma-
lomipari Tagozata (MÉTE)  Budapest
Magyar Molinológiai Társaság (TIMS) 
   Budapest
Martity Predág  Ráckeve
Major József  Szigetbecse
asztalos
Mayer Ferenc  Ráckeve
asztalos
Mayer Katalin  USA, Kalifornia
Major Zsolt  Ráckeve  
Major Kft.
Majorné Kiss Vilma  Szigetbecse
Márkus János   Ráckeve
Márton László és felesége Gyergyócsomafalva
Mátrai Gábor  Ráckeve
asztalos
Meggyes Csaba  Kiskunlacháza
Méri Ferenc és családja Ráckeve
Mertl Ferenc  Ráckeve
Mihó József   Ráckeve
gépészeti vállalkozó
Mike Miller  Írország  
ír hajós

Mikola Péter  Ráckeve
KEVENET
Miskei Antal  Ráckeve
Miskei Antalné  Ráckeve
Mitró Tamás  Ráckeve
LARSSEN DEPO Kft.
Moharos László  Ráckeve
Mondrák Miháy  Ráckeve
ifj. Mondrák Mihály Ráckeve
lakatos
Mondrák Vendel  Ráckeve
Mucsi Károly  Dömsöd
Németh István   Kiskunlacháza 
MÜSZTEX Bt.  
Nagy István  Szigetújfalu
tekercselő
Nagy István  Ócsa
Nagy Lászlóné  Ráckeve
Nagy Ferenc   Ráckeve
Nagy Gábor és neje Ráckeve
özv. Nagy Gáborné  Ráckeve
Nagy Károly  Ráckeve
dr. Nagy Klára  Ráckeve
Nagy Lászlóné   Ráckeve
Nagy Dávid  Ráckeve
asztalos
Nagy Sándor   Ráckeve
asztalos
Nagy Sándorné  Ráckeve
NCA Nemzeti Civil Alap Budapest
NKA Nemzeti Kulturális Alap Budapest
Német Kisebbségi Önkormányzat Ráckeve
Nemes Ferenc  Szigetújfalu
fafaragó művész

Folytatjuk

FOTÓ: KŐHEGYI DÁNIEL
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Sütő-főző sarok
Nyári ételek, finomságok

Nehéz időszakon vagyunk túl, próbáljunk 
egy kicsit odafi gyelni étkezésünkre.

Narancsos, zsályás 
szűzérmék salátával

Hozzávalók: 1 db szűzérme, tisztítva, olasz 
fűszerkeverék

Mártás: 1 dl narancs leve, evőkanál mustár, 1 
teáskanál zsálya vagy 6-7 friss levél, 1 pötty 
cukor, chilidara, 1 vegyes saláta, pár szem 
olívabogyó, 1 minimozzarella, fehér bal-
zsamecet, só, bors, oregano.

A fűszerezett húst wokban kevés olajon, 
nagy lángon kérgesítem, majd sütőben fó-
lia nélkül 180 fokon 15 percet pirítom. Aztán 
félreteszem, kiveszem. A mártáshoz valót a 
wokba öntöm, befőzöm, ízesítem. Salátát 
összekeverem, ízesítem: só, bors, orega-
no, balzsamecet, mozzarella. A húst véko-
nyabbra szeletelem, leöntöm a mártással, 
ami sűrűbb egy kicsit és a fi nom vegyes sa-
látával tálalom.

Ha megnézzük, kalóriaértéke nem magas.

Brokkolis, sajtos 
krumpli sütve

Hozzávalók: 4 db krumpli, 1 brokkoli, 1 to-
jás, só, bors, pötty szerecsendió, 1-2 evőka-
nálnyi parmezán, 6-8 szelet ementáli sajt, 
zsemlemorzsa.

A krumplit, brokkolit sós vízben megfőzöm, 
leszűröm, hozzáadom a sót, borsot szere-
csendiót, tojást, parmezánt és összetöröm. 
Kivajazott jénaiba teszem, tetejére ementáli 
sajtot, parmezánt és zsemlemorzsát szórok.
Sütőben 180 fokon sütöm, míg a teteje meg-
pirul 20-25 perc alatt.

Nagyon fi nom köret, de önállóan fogyaszt-
va, főleg vegáknak is tökéletes.

Paradicsomos zöldbab
Hozzávalók: 500 gr friss vagy mirelit zöld-
bab egészben, 3 gerezd fokhagyma, 1 doboz 
szeletelt paradicsomkonzerv, bazsalikom, 
oregano, só, bors, pötty cukor.

A zöldbabot ropogósra párolom. Serpenyő-
ben olajat hevítek, rádobom a fokhagymát, 
picit sütöm, majd a paradicsomot, cukrot, 
sót, borsot, oreganot, bazsalikomot 20 
percig főzöm, amíg besűrűsödik, erre rá-
teszem a zöldbabot és rázogatom. Készen 
is van.
Szoktam még hozzáadni fekete olívabo-
gyót, aszalt paradicsomot, ami mennyei.

Magában is nagyon fi nom, de grillezésnél 
köretként kiváló. 

Kalóriaértéke alacsony.

Sült káposzta
Hozzávalók: 1 közepes fej új káposzta, olaj, 
só, bors, oregano, chilidara, fehér balzsam-
ecet, evőkanálnyi cukor.

Olajon karamellizálom a cukrot, ráteszem a 
laskára vágott káposztát, sózom. Nagy lán-
gon pirítom, majd fél pohár vizet öntök alá 
és tovább sütöm, ízesítem. Addig pirítom, 
hogy ropogós maradjon és fehér balzsame-
cettel megfújom.

Grillhúsok mellé kiváló köret.

Karamelles zöldségek
Hozzávalók: 1 piros kaliforniai paprika vé-
kony csíkokra vágva, 1 sárga paprika szintén 
csíkokra vágva, 3-4 újhagyma, 1 lilahagy-
ma, 1 répa vékony csíkokra vágva, 1 kis cuk-
kini szintén vékony csíkokra vágva, 20 dkg 
datolyaparadicsom félbe friss bazsalikom, 
só, bors, olaj, 2 kanál barnacukor, 1 kanál 
balzsamecetkrém.

Wokban olajon karamellizálom a cukrot, 
majd hozzáadom a zöldségeket, pirítom, rá-
zogatom, ízesítem, hogy roppanós marad-
jon, majd a balzsamecetet a paradicsomot, 
friss bazsalikomot hozzáadom a végén.
Olaszos ízvilág! Tökéletes saláta hidegen, 
melegen, grillezésnél is!

Eddig még nem volt igazán nyár. Vigyáz-
zunk magunkra, egymásra, fi gyeljünk  étke-
zésünkre!
Az Ééelekhez jó étvágyat kíván:

Fejérdy Győzőné/MARI

Kovászolt káposzta

Lehet, hogy az idei nyárral úgy járunk mint 
Székelyföldön Laji bá. A magyarországi ro-
kon látogató kérdé tőle:
Laji bá, mondja már, mikor van itt maguk-
nál nyár? Hát édes fi jam, ha jól emlékezek, a 
tavaly egy szeredai napra esett! No de azért 
lassacskán megjelennek a piacon a zöldségek, 
gyümölcsök ‒ igaz aranyárban ‒, de azért 
ezt-azt csak megveszünk, mert ki vagyunk 
éhezve a vitaminokra. Hát, így jártam én is. 
Megláttam a friss káposztát, és rögtön eszem-
be jutott a kovászos káposzta. Vettem 2 fejet, 
forró vízben megabálva leszedtem a lapijait, 
összehajtogatva beleügyeskedtem egy nagy 
befőttes üvegbe. Közédugdostam csombort, 
kaprot, pár cikk fokhagymát. Felöntöttem sós 
vízzel. Egy liter vízhez tettem jó, bő evőkanál 
parajdi sót, jól elkevertem, hogy olvadjon el, 
és ráöntöttem az üvegben unatkozó káposz-
tára. A tetejére szeltem egy jó karéj házi, ková-
szos kenyeret. Kitettem a jó meleg teraszra, és 
ott szépen, lassan megérik. Este ha hűvös van, 
be kell hozni, nehogy megfázzon. Időjárás-
tól függően, pár nap alatt lehet göngyölgetni 
bele a húst, azaz főzni a  nyári tőtelékes ká-
posztát. Ugyanúgy készítem, mint a savanyú 
káposztából, annyi különbséggel, hogy kevés 
paradicsomlevét is löttyintek rá, azzal főzöm. 
Különleges, fi nom, üdítő étel. A levét fel lehet 
használni csorbák, levesek savanyítására.

Fűszeres diólikőr
A másik kedvencem, amit most feltétlenül 
el kell készíteni a fűszeres diólikőr. Addig 
kell megcsinálni, míg van zöld dió. 
Egy nagyobb befőttes üvegbe belekarikázok 
8 db zöld diót, beledobok 15 szem meggyet, 
1 mokkás kanál reszelt friss gyömbért, egy  
narancs reszelt héját, 1 jó púpos ek. őrölt ká-
vét, 12 dkg mazsolát, 3 szem szegfűszeget, 
egy darab fahéjat. Feloldok egy liter vízben 
75 dkg cukrot és ráöntöm az üvegben ösz-
szegyűjtött anyagokra. Ekkor  öntök még rá 
1 liter 80 fokos semleges ízű alkoholt. Vagy 
szeszt vagy valami  tiszta pálinkát. 2 hóna-
pot a konyha pulton érlelgetem, néha meg-
keverem. 2 hónap múlva gézen át leszűröm, 
palackozom, de csak karácsonykor szabad 
megkóstolni, addig érnie kell. Hihetetlen fi -
nom, érdemes elkészíteni, nem bánják meg.

Szász Veronika
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Lapzárta
A Ráckevei Újság

2020. AUGUSZTUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2020. július 20., 12.00 óra.

Kérem a lapzárta 
pontos betartását!

A kéziratok elfogadása nem je-
lenti azok feltétlen megjelente-
tését! A hirdetések valódiságá-
ért felelősséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek 
tartalma nem minden esetben 
tükrözi a kiadó és a szerkesztő-
ség véleményét, és nem vállal-

nak 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
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