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Gyászhír

FOTÓ: LUGOSI LUGO LÁSZLÓ
Életének 73. évében december 26-án elhunyt Katona Katalin ráckevei születésű Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja.
A Katona Katalinról szóló megemlékezésünket
a 13. oldalon olvashatják

Boldog új évet Ráckeve 2021!

90 éves Csömöri László

Újra kitárulhatnak a Savoyai-kastély kapui…
Nehéz, sok lemondással, szorongással, betegséggel járó nagy türelmet és áldozatokat
követelő évet hagytunk magunk mögött,
hiszen a korona vírus feldúlta nem csak az
egyének, hanem a közösségek, települések,
az egész ország, sőt a világ megszokott életét, ritmusát és rendjét. Mégis a 2020-as
év végén nem csak a karácsonyi fényekkel
dacoltunk a sötétség ellen és ünneplőbe
öltöztettük a szívünket-lelkünket, várva a
legszebb ünnepünket, de másféle fények is
felvillantak így év vége felé. Miután megtörtént a kormány nyilvános sajtótájékoztatója, Ráckevén is felkerült a város facebook
oldalára, hogy szeretett Savoyai-kastélyunk
a „Barokk fények Ráckevén” elnevezésű kastélyfejlesztési program keretében 456 millió forintot kap Magyarország Kormányától
a kastélyfelújtás részletes, engedélyes terveinek elkészítésére. Ez óriási lépés, hiszen
2017-től szomorúan néztük, hogy bezárulnak a barokk épület vasrácsos kapui a vendégek, turisták előtt, kong az ürességtől az

épület, amely évtizedekig Ráckeve legszebb
és legrangosabb kulturális és városi rendezvényeinek helyszíne volt, és vált az enyészetté gyönyörű kastély parkunk.

Csömöri László gimnáziumi tanárt és igazgatót nem kell bemutatni, hiszen 27 év alatt
több ezer ráckevei és környékbeli középiskolai diák ismerhette meg. Az újság hasábjain születésnapja alkalmából köszönti
egykori osztálya.

Ráckeve város mindenkori vezetése soha
nem adta fel a törekvését, hogy ismét régi
fényében ragyogjon kastélyunk, ezért e
mögött a bejelentés mögött hatalmas
munka és lobbi áll. Erről olvashatnak részletes tájékoztatót Dr. Szánthó Györgynétől
a 9. oldalon és egy beszélgetést Pánczél Károly országgyűlési képviselővel (FIDESZ) a
10-11. oldalon.
Azt hiszem, ennél jobb hírt városunk fejlődéséről kevésbé tehettünk volna a januári
újság címlapjára!
Ezzel az örvendetes hírrel is kívánok boldog, reményteli, sikeres és egészséges új
esztendőt Ráckeve minden polgárának!
Jáki Réka

Folytatás a 25. oldalon
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Nehezített pályán
Bevételkiesések – Savoyai-kastély – Daköv Kft. tőkeemelés – HÉV-korszerűsítés
Ismét eltelt egy év. A város életében már az
580., az új testületében az első. Más volt,
mint amire készültünk, nagyon más, hiszen
a Coviddal nem számoltunk, s a járvány
felülírt sok mindent. Összességében jelentős anyagi kiesést okozott az amúgy is szűkös önkormányzati büdzséből, miközben a
pénznek lett volna helye: még több út, középület újulhatott volna meg, civil- és sportszervezetek s oktatási intézmények kaphattak volna támogatást.
A folyamatnak, sajnos, nincs vége, még mindig sok a bizonytalanság: a járvány visszatért, parkolási bevételeink e sorok írásakor
sincsenek, a súlyadót idén sem kapják meg
az önkormányzatok, kiszámíthatatlan a turisztikai adóbevétel és ezért az ehhez társuló
állami támogatás összege. A települési önkormányzatokat érintő újabb nagy változás,
hogy a kis- és középvállalkozások, valamint
az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-jétől a kormány a felére csökkentette. Az
intézkedés valójában érdemben nem járul
hozzá a vállalkozások életének könnyítéséhez, hiszen az adó eddigi max. 2%-os összege felének megtakarítása egy cég életében
jelentős változást nem indít el, s a kisebb
bevételt produkáló cégek értelemszerűen
egyébként is kevesebb adót fizetnek. A változás annál érzékenyebben érinti azonban
az önkormányzatokat, és így a lakosságot,
hiszen sok helyen, így Ráckevén is ez a legnagyobb (de összességében alacsony) helyi
bevételi forrás, amelyből a lokális érdekek
mentén helyben megszabott fejlesztési célok finanszírozhatók. Az állami juttatások és
a pályázatok ugyanis – mint az köztudott –
célhoz kötötten érkeznek.

A kisebb településeknek, így Ráckevének jó hír, hogy a kormány bejelentette azt is, a 25 ezer lakosnál
kisebb helységek a kieső bevételek
pótlására támogatást kapnak, de
ennek kiszámítási módja és a folyósítás időpontja egyelőre ismeretlen.
Bízunk benne, hogy időben érkezik,
és összege tényleg pótolja majd
kieső bevételeinket.

Megkezdődött a HÉV korszerűsítésének tervezése is
További aggasztó körülmény a Covid miatt 2021-ben prognosztizálható csökkenő
iparűzési adóbevétel, amelynek mértékét
most még csak becsülni tudjuk.
Ezért idén is nehezített pályán kell mozognunk, költségvetést terveznünk, és várost
üzemeltetnünk.
Ugyanakkor több pozitív változást is elkönyvelhettünk.
Első helyen a Savoyai-kastély és a Kossuth
Lajos utca felújításának tervezésére adott
456 millió forintos kormánytámogatást kell
említenem, amely egy eredetileg 2000-ben
kezdett, majd 2017-ben megújuló lobbifolyamat megkoronázása. Ezzel a város több
évtizedes vágya teljesül. A tényleges felújításhoz viszont, ami 2022-ben indulhat,
további, mintegy 6,5 milliárd forint támogatásra lesz szükség. (Részletek a 9-11. oldalon.)
Ugyancsak december végi jó hír, hogy a kormány 226 millió forintot adott tőkeemelésre a többek között Ráckeve víz- és szennyvízellátásáért felelős Daköv Kft-nek. A pénz
Ráckevén keresztül kerül a céghez.
Itt kell megemlítenünk nyertes strandpályázatunkat, az illegális hulladékeltakarításra nyert pénzt, s több, reményre feljogosító, beadott pályázatunkat, és mindazokat
az év közben végrehajtott fejlesztéseket,
amelyekről már hírt adtunk korábban.
Akárhogy is, de – az egyelőre nehezen kiszámítható költségvetéstől függően – szeretnénk tovább haladni kezdeti céljaink

FOTÓ: TÓTH FERENC ZOLTÁN / MÁV-CSOPORT

mentén: újabb utakat aszfaltozni s felújítani, miként közintézményeinket is, járdákat
építeni, s küzdeni – még ha reménytelennek
is tűnik – az illegális hulladéklerakás ellen,
további csapadékvíz-elvezető árkokat építeni – hogy csak néhány, a lakosságot legjobban érdeklő és érintő területet emeljek
ki a hosszú sorból. Két kerékpárút építése is
idén kezdődik a városban. Az egyik önkormányzati kivitelezésben a gimnáziumtól a
HÉV-ig, a másik a KDVVIZIG kivitelezésében a Keszeg sori gáton Makádig.
Pest Megye Önkormányzatának kérésére
összeállítottunk egy részletes listát a fejlesztésre szoruló területekről, Pánczél Károly képviselő úr pedig turisztikai igényeinket mérte föl, továbbítva az MTÜ-nek: a
csomagban a strand- és szállásfejlesztés
mellett a volt MHSZ-épület felújítása és
hasznosítása is szerepel. Talán idén már
erre is jut majd pénz.
Igazi örömhír valamennyiünk számára
az is, hogy már megkezdődött a ráckevei
HÉV-állomás és -vonal korszerűsítésének
tervezése, s a városi részeket érintő kivitelezések – miként a kastély felújítása – 2022ben indulhat. E két projekt már önmagában
is példátlan mértékű beruházás lesz Ráckeve rendszerváltás utáni történelmében.
A távlati kilátás tehát, mondhatjuk, szép,
még ha most elszáradt fák is takarják néhol
a panorámát.
Vereckei Zoltán
polgármester

Önkormányzat

2021. január

3

Munkaterv 2021
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évre tervezett munkaterve
JANUÁR 21.
1. Előterjesztés a város 2021. évi költségvetésére
(I. olvasat)
2. Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi
munkájáról
4. Előterjesztés a parkolás rendjéről szóló 25/2018.
(XI.28.) sz. helyi rendelet felülvizsgálatára
5. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
6. Beszámoló a tűzoltóság 2020. évi működéséről
7. Előterjesztés a RÁVÜSZ Kft. 2021. évi üzleti
tervének elfogadására
8. Előterjesztés a 2021. évi sport- és kulturális
rendezvényekre
9. Előterjesztés a rendőrséggel és a polgárőrséggel kötött szerződések felülvizsgálatára
10. Előterjesztés nádvágási munkák elvégzésére
11. Beszámoló a 2020. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokról
12. Beszámoló a TKS Bizottság, mint Értéktár
Bizottság 2020. évi II. féléves működéséről
13. Beszámoló a 2020. évi gördülő fejlesztési
terv végrehajtásáról, illetve a víziközmű üzemeltetési szerződéséből származó bérleti díj
terhére végzett munkálatokról
FEBRUÁR 18.
1. Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározására
2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadására
3. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés az Ács Károly Művelődési Központ
2020. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről
5. Előterjesztés a köztisztviselői jogosultságokat szabályozó rendelet felülvizsgálatára
6. Előterjesztés Ráckeve város környezet- és
természetvédelmi önként vállalt feladatainak
felülvizsgálatára
7. Előterjesztés a városi kezelésben lévő szilárd
burkolatú utak karbantartása (kátyúzás, padka
rendezés stb.), továbbá az évben tervezett járda
felújítás és építés tervezetének elfogadása
MÁRCIUS 18.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
2. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
3. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban
lévő peres ügyeiről
4. Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet
2020. évi működéséről

5. Előterjesztés óvodai körzethatárok megállapítására
6. Beszámoló a polgármester és a bizottságok
2020. évi tevékenységeikről és az átruházott
hatáskörben hozott döntéseikről
7. Beszámoló a tanácsnokok 2020. évi tevékenységéről
8. Előterjesztés az önkormányzati és a hivatali
SZMSZ felülvizsgálatára
ÁPRILIS 15.
1. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadási
rendelet)
2. Tájékoztató a 2020. évben végzett belső ellenőrzésekről
3. Beszámoló 2020. évben nyújtott támogatások elszámolásáról
4. Előterjesztés a közösségi pályázat kiírására
5. Beszámoló a helyi adó bevételekről, hátralék
alakulásáról
6. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
7. Előterjesztés a DAKÖV Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójára
MÁJUS 6. KÖZMEGHALLGATÁS
1. Tájékoztatás a város 2021. évi költségvetéséről
2. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
MÁJUS 20.
1. Előterjesztés a RÁVÜSZ Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
2. Előterjesztés a 2021. évi igazgatási szünet elrendelésére
3. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés a 2022. évi sport- és kulturális
rendezvényekre
5. Beszámoló az önkormányzat 2021. I. negyedévi előirányzatainak alakulásáról
JÚNIUS 17.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzatainak I. félévi módosítására
2. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a testvérvárosi kapcsolatok Európa a polgárokért pályázaton való részvételre
4. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban
lévő peres ügyeiről
SZEPTEMBER 16.
1. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről
2. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyására

4. Beszámoló a TKS Bizottság, mint Értéktár Bizottság 2021. I. félévi munkájáról
5. Előterjesztés útkarbantartásra
6. Előterjesztés az adventi karácsonyi ünnepség megszervezésére
OKTÓBER 21.
1. Beszámoló a helyi adó bevételekről, hátralék
alakulásáról
2. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
3. Beszámoló a 2021. évi költségvetési bevételek és a vagyon változásáról, az azt előidéző
okokról, beruházási és fejlesztési ütemterv végrehajtásáról
4. Előterjesztés Ráckeve Város közigazgatási területére vonatkozó általános iskolai 2022/2023
tanév felvételi körzethatárainak véleményezésére
NOVEMBER 18.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójára
2. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi
előirányzatának III. negyedévi teljesítéséről
3. Tájékoztatás a kegyeleti hűtő üzemeltetéséről, a felmerült költségekről
4. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési
terv elfogadására
5. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatára
6. Előterjesztés a lakbérek, helyiségbérleti díjak
felülvizsgálatára
7. Beszámoló a RÁVÜSZ Kft. és az önkormányzat között létrejött vállalkozási szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítéséről, az együttműködés tapasztalatainak értékelése
8. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
9. Előterjesztés városi kitüntetések adományozására (helyi rendelet alapján)
DECEMBER 14. (kedd)
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzatainak II. félévi módosítására
2. Javaslat a képviselő-testület 2022. évi üléseinek munkatervére
3. Polgármesteri beszámoló az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységről
5. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
6. Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról
szóló helyi rendelet megalkotására
7. Tájékoztató Ráckeve Város Önkormányzat
folyamatban lévő peres ügyeiről
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
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Felhívás partnerségi véleményezésre
Társadalmi egyeztetésen a „településképi” rendelet
Ráckeve Város képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott
6/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete 6.
§. (3) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy
Ráckeve Város Polgármesterének 297/2020.
(XI.19.) számú polgármesteri határozatában
döntött Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ráckeve Város településképének védelméről és minőségi alakításáról
szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításának
szükségességéről.
A módosítás az alábbi főbb területekre koncentrál:
• A telekalakítási szakmai konzultáció
ügymenetének egyszerűsítésével, a műszaki iroda, a jegyző, mint szakhatóság,
valamint a főépítész és polgármester
mint véleményező részvételével történő
párhuzamos ügyintézést megszünteti.
Ügyfélbarát és bürokrácia mentesebb
ügyintézést céloz meg,
• A település egész területére kiterjedően,
korlátozott és kontrollált keretek között
– szakmai konzultáció, tervzsűri hozzájáruló állásfoglalása esetén – enyhíteni javasolja a tetőforma és hajlásszögre vonatkozó megkötéseket, továbbá a hasznosított

Ráckeve a levegőből
(tetőterasz, zöldtetők), illetve a kishajlású
tetők alkalmazásának lehetővé tételét,
• Ráckeve Város épített környezetének alakítása, illetve építészeti örökségének védelme szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas
színvonalának biztosítása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése érdekében (mint Duna parti fejlesztések, a történeti városmag, műemléki
környezet területén megvalósuló jelentősebb beruházások tekintetében) javasolja
a tervek zsűriztetését, kis létszámmal működő tervzsűri létrehozatalát.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) b) pontja alapján a part-

FOTÓ: TÓTH GÉZA
nerségi egyeztetés személyes megjelenést
előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást,
a véleménynyilvánítást és az egyeztetést
elektronikus úton biztosítjuk.
A Rendelet módosításának részletes szakmai tájékoztatója megtekinthető az önkormányzat honlapján, http://onkormanyzat.
rackeve.hu/Dokumentumok/Településképi
rendelet módosítása menüpont alatt.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Rendelet módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben
a rackeve@rackeve.hu és foepitesz@rackeve.
hu e-mail címekre történő megküldéssel.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja:
2021.01.22.
Karaba Tamás, főépítész

2021-től változik a gépjárművek adóztatása
Az egyes adótörvények módosításáról szóló
2020. évi CXVIII. törvény több pontban is
érintette a gépjárműadóztatás kérdését. A
módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső
gépjárműadó ügyekben továbbra is Ráckeve Város Önkormányzati Adóhatósága az
illetékes. A befolyó teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést (nem a helyi
városi költségvetést) illeti meg. A 2020.
december 31-ig fennálló gépjárműadó
tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. Ráckeve
Város Önkormányzat Gépjárműadó be-

szedési számlaszáma: 11742070-1539323808970000.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell
majd a változásokról adatbejelentést tenni
az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő
adatokat január 20. napjáig közli majd az
állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság is adatot
szolgáltat az állami adó- és vámhatóság
számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól,

valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem
kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó
határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, majd az
állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek rövidesen megtekinthetők.
Köszönjük a Tisztelt Adózóknak, hogy az
elmúlt évtizedekben a gépjárműadó kötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel
hozzájárultak Ráckeve Város fejlődéséhez.
Jó egészséget kívánunk minden kedves
ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!
Ráckeve Város Önkormányzati
Adóhatósága
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HIPA bevallás
A helyi iparűzési adó benyújtásának változásai
2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat
és önellenőrzéseket.
2021 január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati,
hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi
iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással
kapcsolatos nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján
https://www.nav.gov.hu lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany

(vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető
elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben
a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az
adófizetést is az önkormányzat számlájára
kell változatlanul megtenni.
A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési
kötelezettséget az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfi-

A Ráckevei Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
A COVID-19 koronavírus járvány II. hulláma
kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel
mindannyiunk egészségének a megóvása
érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. október 5. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:
• Személyes ügyfélfogadás telefonon előre
egyeztetett időpontban történik.
• Kérjük, hogy ügyeiket a hivatalban telefonon történő tájékozódással, postai küldemény vagy elektronikus megkeresés
útján intézzék.
• A beadványok személyes benyújtására a
polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett „postaláda” szolgál.

Telefonos és email elérhetőségek:
http://www.rackeve.hu/polgarmesteri-hivatal/
elerhetosegek.html
Elektronikus ügyintézéshez használható cím:
Rövid név: RKEVEONK; KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi
ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk:
Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
Megértésüket, és együttműködésüket köszönjük! Fenti intézkedés visszavonásig érvényes.
dr. Jambrik Anna
Ráckeve Város Jegyzője

Eladó önkormányzati lakás
Továbbra is eladó önkormányzati ingatlan (lakás) – Ráckeve, Szent István tér 3. sz. 3. emelet
27. ajtó – Társasházi lakás.
Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
tulajdonában lévő alábbi ingatlant: Ráckeve,
Szent István tér 3. sz. 3. emelet 27. ajtó, (Hrsz.:
444/1/A/30) társasházi lakás megnevezésű ingatlant. A lakás összesen 48 m2 alapterületű,
eladási ár: 15.000.000,- Ft.
A lakás Ráckeve központjában található a
Szent István tér 3. szám alatti társasház 3.

emeletén. A szintek zárt lépcsőházon keresztül érhetők el, ahonnan nyitott oldalfolyosóról nyílnak a lakások. A lakás 48 m2 alapterületű. Helyiségei: közlekedő, konyha-étkező,
kamra, wc, fürdőszoba, nappali, hálószoba.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján
az alábbi elérhetőségeken, tel: 06/24-523-344,
345 vagy muszak@rackeve.hu
Molnár Józsefné
Műszaki Iroda

zetni. Ráckeve Város Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlaszáma
11742070-15393238-03540000.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a
helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatóak.
Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak
Ráckeve Város fejlődéséhez. Továbbra is jó
egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!
Ráckeve Város Önkormányzati
Adóhatósága

Tisztelt Ügyfeleink!
A pandémiás időszakban különös
fontossággal bír az, hogy az ügyfelek
használják az elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.
A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
• segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
• technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
• ügyfelek támogatása az ASP rendszer
használata során;
• kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói
feladatokat ellátó szervezetekkel;
• intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
• SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok,
közérdekű bejelentések, észrevételek
fogadása, kivizsgálása, továbbítása,
megválaszolása.
Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is
az önkormányzat az illetékes, és a saját
ügyfélszolgálati csatornán keresztül
biztosít támogatást.
Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez
használják az e-önkormányzatportál
szolgáltatásait.
dr. Jambrik Anna
jegyző
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Szociális bérlakás
pályázat
Ráckeve Város Önkormányzata
a
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
azonosítószámú Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció
című projekt keretében megépült
lakás bérbeadására.
Előzmény:
Ráckeve
Város
Önkormányzata 2016. november 27. napján támogatási szerződést kötött a
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú Ráckevei integrált
szociális város-rehabilitáció című
projekt kapcsán. Ennek keretében
három szociális lakás épült, amelyekből kettőt már laknak.
Ezen pályázattal a még üresen álló
egy ingatlan bérletére lehet jelentkezni. A házba csak a szegregátum
területén élő család költözhet.
Ráckeve Város Képviselő-testülete
az 361/2018. (XI.22.) számú határozat értelmében elfogadta jelen
pályázati felhívás 1-es számú mellékletét, mint a költözés feltételéül
szolgáló kitöltendő pályázati adatlapot.
A pályázatra kiírt lakás címe:
2300 Ráckeve, Gólya utca 16 sz.
(hrsz. 793.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 15.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei:
www.rackeve.hu, Ráckeve Város
Önkormányzatának Hivatali épülete, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
További információk:
Horváth Sándor +36-70/433-17-18
hétköznapokon 8-16 óráig.
A teljes pályázati adatlap szintén
letölthető Ráckeve város honlapjáról (www.rackeve.hu) vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
épületében.
Horváth Sándor
projektvezető
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Ételosztás - Adni jó!
Köszönjük Ráckeve Város Önkormányzata
nevében a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ munkatársai, Szente Annamária
képviselő asszony, Szanyó Tibor képviselő
úr, RÁVÜSZ dolgozói (Nagy Viktória, Szörényi András, Vígh József), Polgárőr kollégák
és civil önkéntesünk, Novákné Szilvia segítségét, hogy segédkeztek a közel 200 adag
karácsonyi melegétel kiosztásában. Külön
köszönet a Városi Konyha dolgozóinak,
akik a finom ételt megfőzték és megsütötték, csomagolták és összekészítették (megjegyzés: a támogatottakról fotókat személyiségi
jogok miatt nem teszünk fel).

Adventi koszorú díszítése
Összefogással égnek a gyertyák
Nagyon szépen köszönjük Gazsó Dániel,
Kulcsár Péterné (Lukácsi Nóra), Horák
Hajnalka önkéntes civilek és Juhász Edit,
Nagy Viktória, Darázsné Friedrich Gabriella, Orsós Józsefné RÁVÜSZ Kft. dolgozók, valamint Szente Annamária képviselőasszony szorgos kezeinek munkáját
és rugalmasságát, hogy az adventi koszorú, a Régi Városháza terasza, a Kossuth utcai kandeláberek és a város karácsonyfája
a 2020. adventi készülődés időszakában
és az ünnepek alatt is a városközpontban
csodás látványt nyújtott mindenki szá-

Világító adventi kalendárium
Az otthonok karácsonyi fényei
Egy csodás kezdeményezést indítottunk
útjára az idei évben. A méltán népszerű, több éve hagyományt teremtő országos kezdeményezéshez idén Ráckeve is
csatlakozott. December elsejétől minden nap más-más helyi lakos díszítette
és világította ki az ablakát az aznapi adventi számmal. Azt, hogy melyik nap hol
csillant fel a kidíszített ablak a facebook
eseménynél minden nap egy térképen lehetett nyomon követni. Kértük a kalendárium vadászokat, hogy a fotókat küldjék
be, így minden ablak leleplezésre került
vagy aznap vagy másnap. Csodás látványt

nyújtottak tényleg, mely képeket közzé is
tettük a város facebook oldalán. A városlakók közül bárki jelentkezhetett a játékra
és nagy örömünkre az aktivitás annak ellenére, hogy ez az első ilyen esemény volt,
népszerű lett! A világító ablakok díszeivé váltak Ráckeve városának. Köszönjük
a résztvevőknek, hogy örömet okoztak
fiatalnak és idősnek, és köszönjük, hogy
Ráckeve adventi kalendáriuma ezekből az
ablakokból összeállhatott!
Varga Viktória
alpolgármester

mára! Akik még erőt, energiát és pénzügyi
támogatást nyújtottak hozzá:
Viski György; Podruzsik Sándor és csapata; Holdonner István és csapata; Gergő
Péter és Gergő József; Groszmann József;
Varga István (Toronto); Noske Róbert; Katolikus Egyház; Református Egyház; Horgásztanya Vendéglő.
Hálás köszönetünket fejezzük ki Ráckeve
Város Önkormányzata nevében.
Varga Viktória
alpolgármester
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Kultúra és művészet
A Szitakötő Egyesület beszámolója
A ráckevei kötődésű és székhelyű Szitakötő
Közösségi, Kulturális és Művészeti Egyesület ebben a nehéz és mindenki számára
kihívásokkal teli évben sem tétlenkedett
és számos közösségi és kulturális program
megvalósításával és sikeres támogatásokkal búcsúztathatja 2020-at.
Az egyesület 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a kulturális értékeket ápolja és
közvetítse, művészeti, oktatási- és szociális programjain keresztül interaktív és
innovatív módon közösséget építsen és
szemléletet formáljon. 2018 óta nevükhöz
fűződik a KÖZÖSStÉG kulturális és szabadidős közösségi tér a Malom-öbölben,
vagy a StÉGSZÍNPAD élőzenei koncertek
kitalálása és megszervezése a Hal-Ász Halsütöde udvarában.
Idén további két társadalmilag fontos ügyet
is felkaroltak és elhoztak Ráckevére. A Tesco
„Ön választ, mi segítünk” pályázati programjában elnyerték a szakmai zsűri és a ráckevei
lakosság támogatását és a Future Day Ráckeve elnevezésű projekt keretében Végvári Imre
Jövőmenők mesekönyvéből készült interaktív
foglalkozást tartottak az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában közel hatvan gyermek
számára. A foglalkozás, ami felkerült az Edison100 listára, mint újszerű és izgalmas, a
jövő szempontjából kritikus tudást, illetve
képességeket fejlesztő módszertan, elnyerte
a helyi pedagógus, Gyergyádes Ágnes tetszését is, aki szíves örömest együttműködött a
„Szitakötőkkel”.

A Future Day Ráckeve projekt résztvevő diákjai a RÁFÁI-ban
Karácsony közeledtével az egyesület megkereste az Önkormányzatot és Varga Viktória alpolgármester segítségével a Zöld Doboz
– Az adományozói kultúra népszerűsítése c.
program eredményeképp 20 adománycsomagot – tartós élelmiszert, gyümölcsöt,
tisztálkodó szereket, könyvet és játékot jutattak el a Családsegítő-és Gyermekjóléti
Központ munkatársain keresztül helyi rászoruló családoknak.
Az egyesület a programok megvalósítása
közben bizakodva nézett a jövőbe és további
pályázati forrásokat nyert el, az NKA Hangfoglaló Program és a Tesco támogatásával

2021-ben a Stégszínpad újabb igényes hazai
zenei előadókat és fellépőket invitál Ráckevére és buzdítja a helyi és itt nyaraló családokat a minőségi kultúrafogyasztásra. Mert „ A
zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd
el. Ha van elég szív, az sokat segít, mert úgysem
adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös
és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, Ebben
egyformák!” (Dés László: Valahol Európában
dalszöveg idézet)
Boldog, békés és meghitt ünnepeket kívánva:

Kincskereső karácsony kicsit másképp
Idén is meglátogatták a gyerekeket az „angyalkák”
Idén 29 kisgyermekhez látogattak el az
„angyalkák” és adták át az ajándékozó
„szülők” karácsonyi meglepetését a Közösen Együtt a Városért Egyesület Kincskereső karácsony eseményét meghirdető
felhívására. Az elmúlt két év sikerén felbuzdulva idén újra felelevenítettük ezt a
szép hagyományt. A korábbiaktól eltérően azonban – a járvány miatt – idén nem
tartottunk központi ünnepséget, hanem
önkéntesek és a KEVE képviselői vitték
ki az ajándékokat a címzetteknek. Volt
meglepődés, öröm, elérzékenyülés, ne-

vetés, kissé visszafogottan, hisz a maszk
viselése és az ölelés, puszi elhagyása picit átformálta az ajándékozás közvetlenségét, de az öröm így is maximális volt,
az ajándékozók számára legalább annyira, mint a gyermekek számára.
Köszönjük, hogy közreműködésükkel ismét
valóra válhatott sok kisgyermek kívánsága.
Reméljük jövőre ünnepélyes keretek között
újra együtt lehetünk.
KEVE Egyesület

FOTÓ: SZITAKÖTŐ EGYESÜLET

A Szitakötő Egyesület tagjai

Értékeink
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„Barokk fények” Ráckevén
Savoyai-kastély, híddal a belvárosba

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.
Ezt, ha nem érted
Szánts és vess, hagyjad
másnak az áldozatot.”
Kazinczy Ferenc
2020 első felében adtam hírt arról, hogy a
kastélyprogram Előzetes Megvalósíthatósági
Tanulmányának (EMT) elkészítésére 8 millió
forint támogatást nyert el városunk. A részletes tanulmány elkészült. Az ebben szereplő
számítások hivatottak alátámasztani a teljes
kivitelezésre vonatkozó közel 7 milliárdos támogatási igényt. Ennek a tanulmánynak része a „Koncepció terv”, amely bemutatja, hogy
a fejlesztési elképzelés mire törekszik, melynek részleteit korábbi cikkemben már közreadtam, és újra felidézem:
• Látogatóközpont/múzeum és ajándékbolt, hiszen nyitottá szeretnénk tenni a
házat;
• 4 csillagos szálloda és vendégház, wellness szolgáltatással;
• Vendéglátóipari egységek/étterem és kávéház kültéri teraszokkal;
• Konferencia termek/művészeti és diplomáciai szalonok;
• Szabadtéri, a Dunára is épülő kínálatok.
A Magyar Kormány 1982/2020. (XII. 8.) Kormányhatározata döntött a 456.568.000,- Ft támogatásának odaítéléséről. A Kormányhatározat igazolja, hogy a tanulmány elkészítése nem
volt hiábavaló, miként a három éven át tartó
előkészítő munka sem, hiszen többször többféleképpen bizonyította a program fontosságát
és létjogosultságát. Ez a határozat az odaítélt
támogatási összegért a kastélyfelújtás részletes, engedélyes terveinek elkészítését írja elő.
A határidő igen szoros, hiszen a tervek alapján
a feltételes közbeszerzési eljárások eredménye
kell, hogy alapul szolgáljon a további finanszírozásra vonatkozó előterjesztéshez és kormányzati döntéshez, 2021. december 31-ig.
Szeretnék röviden kitérni a kastély tulajdonának és a vagyon kezelésének kérdésére.
A kastély „A” kategóriás műemlék, szigorú
örökségvédelem alá esik, és mint ilyen állami
tulajdon. Nagy felelősség és egyben elismerés
amennyiben a városunk a támogatással egyidejűleg a kastély vagyonkezelőjévé válhat.

A Savoyai-kastély még üresen áll 2020 őszén
A továbblépés következő két állomása, a Vagyonkezelői Szerződés és a Támogatói Szerződés megkötése az állam és önkormányzatunk között.
Mit is takar a fent említett állami tulajdon
természetben? Már a tervek elkészítése is,
majd a kivitelezés, szerteágazó, tudományos szintű szakmai feladatai sok ember
munkáját feltételezik. A megújult kastély
működése során elképzelés szerint 40 főnek jelent majd állandó munkahelyet és
ennek többszörösét fogja jelenteni azok
száma, akik beszállítóként, szolgáltatóként
profitálhatnak.
Az előttünk álló feladat igen sokrétű és nagy
odafigyelést igénylő.
Azt tudnunk kell, a fejlesztés során létrejött
– reményeink szerint – gyönyörű kastély és
környezete, önmagában nem lesz elegendő
célunk eléréséhez. Vagyis ahhoz, hogy városunkban és környezetében a minőségi kulturális és sport turizmus megvalósuljon, és helyi igényeket is kiszolgáljon. A siker eléréséhez
nem hagyható figyelmen kívül az emberi tényező. A szolgáltatók tudásának és felkészültségének e célt megvalósítani képes szintje, a
lakosok odafigyelése. Ezért is tervezzük már

FOTÓ: JAKAB GERGELY
a beruházással párhuzamosan a felkészülést.
A kivitelezési munkák nagyobb időigénye –
elsősorban a közterületeket érintő részeken
– feltételezi az érintett lakosság megértő
türelmét, amely egyben nélkülözhetetlen is
a munkálatok jó minőségben és határidőre
történő elvégzésének. Ha a végeredmény
lebeg a szemünk előtt bizonyára elfogadóbbak tudunk majd lenni.
A program kormányzati szintű sajtótájékoztatójára még ebben a hónapban sor
kerül. Ezzel máris kezdetét veszi az a marketing munka, amely már a nyitást megelőzően több szakaszban fel kell, hogy ébressze a kastély szolgáltatásai és városunk
iránti érdeklődést. Sokat és sokunknak kell
ezen nagyon tudatosan és fáradtságot nem
ismerve dolgoznunk!
A támogatással megvalósuló fejlesztés
mérföldkövet jelent városunk életében.
Feleljünk meg a belénk vetett bizalomnak!
Fordítsuk az elnyert lehetőséget mindanynyiunk javára!
2020. év Karácsonyán
Dr. Szánthó Györgyné
projektkoordinátor
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Végre fény az alagút végén…

Újra régi fényében tündököl majd a Savoyai-kastély? Egy csésze kávé Pánczél Károly (FIDESZ) országgyű
2017-ben zárt be a Savoyai-kastély, 2016-ban
mondtak fel az étterem (Petre Béla) és a szálloda (Reich Márton) vállalkozásukat évtizedek óta sikeresen működtető bérlőinek. A
ráckeveiek pedig szomorúan nézték hogyan
záródnak be a barokk épület vasrácsos kapui a vendégek, turisták előtt, kong az ürességtől az épület, amely évtizedekig Ráckeve
legszebb és legrangosabb kulturális és városi rendezvényeinek helyszíne volt és vált az
enyészetté gyönyörű kastély parkunk. A bezárás után még az előző városvezetés szívügyének érezve a kastély megmentését 2017 októberében több megbeszélést és egyeztetést
kezdeményezett a parlamentben, majd személyes tárgyalásra is sor került Kövér László
házelnök úrral, valamint Sárdi Péterrel az Országgyűlés Külügyi Hivatalának elnökével.
Ezen a megbeszélésen részt vett Pánczél
Károly FIDESZ-es országgyűlési képviselő, Dr. Szánthó Györgyné a Ráckeve Érték Egyesület elnöke, valamint Ráckeve város FIDESZ-KDNP képviselői és a
város akkori polgármestere Szadai József.
A hosszas megbeszélés eredményeként politikai támogatást kapott a város a házelnöktől
a fejlesztés megvalósítására. Ez a politikai támogatás 2020 decemberében érte el a végső
eredményét amely a Magyar Közlönyben a
1892/2020. (XII.8.)-as számú kormányhatározatként jelent meg.
Így végre sajtónyilvánosságot kapott napjainkban, hogy a „Barokk fények Ráckevén”
elnevezésű kastélyfejlesztési program több
fázisban valósul meg, amely első állomása
a tervezés. Ezen tervezésre városunk 456
millió forintot kap Magyarország Kormányától.
PÁNCZÉL KÁROLY országgyűlési képviselőt
kérdeztem a részletekről:
Jáki Réka: – Országgyűlési Képviselő Úr, Ön
történelem tanárként is nyilván tisztában van
a kastély történelmi és műemléki jelentőségével. Ez is szerepet játszott, hogy szívügyének
tekintse a ráckevei kastély sorsát, vagy mi inspirálta Önt leginkább, hogy lépéseket tegyen
„újraélesztésének”?
Pánczél Károly: – A Savoyai-kastély Ráckeve, a térség, a Csepel-sziget és nyugodtan mondhatjuk, hogy a Közép-Magyarországi régió ikonikus épülete. Gödöllőtől
Martonvásárig nincs más ehhez fogható
épített örökség, sőt az első világi barokk

A Savoyai-kastély teljes ünnepi fényében
épület Magyarországon. Az a Johann Lukas von Hildebrandt volt a tervezője,
aki a bécsi Belvedere-palotát is tervezte.
Bárkivel találkoztam, beszélgettem Ráckevén vagy a környék településein, ha a
kastély szóba került: mindenki szomorú
volt a bezárást követően, és érdeklődött a
megoldás iránt. Sok-sok fórumon, tárgyaláson, megbeszélésen rögzítettük az elmúlt
években, hogy Ráckeve számára a „kitörési
pont” a turizmus, vendéglátás, idegenforgalom. Meghatároztuk a célt, hogy Ráckeve, a Kis-Duna legyen a magyar rekreáció,
pihenés, aktív turizmus egyik központja. Ez
a Savoyai-kastély nélkül elképzelhetetlen.
Ez a legfőbb vonzerő, a zászlóshajó, mely
mindent húz magával.
– Nagyon nagy utat járt be a kastély ügye
2016 óta. Melyek voltak az első lépések, amelyeket Ön megtett? Milyen meghatározó politikusokat keresett fel és hogyan, mivel igyekezett meggyőzni őket, hogy újra életre keljen
kastélyunk?
– Hosszú volt az út és rögös, de sokan segítettek. 2017. január 1-jén zárta be kapuit a kastély. Az első reménysugár a
nemzeti kastélyprogram volt, melybe
bekerült a Savoyai is, de kiderült, hogy a
Pest megyei kastélyok nem szerepelhetnek a programban, mert uniós támogatást nem kaphatott Közép-Magyarország,
így kizárólag hazai forrásra kell támaszkodnunk. Ennek tudatában kerestük fel
Kövér László házelnök urat, a bevezető-

FOTÓ: KŐHEGYI DÁNIEL
ben is említett előző képviselő-testület
több tagjával, Szadai József polgármester úrral, és kértünk politikai támogatást.
Ezen találkozó hatására született egy
olyan irány, hogy a Kormány, Ráckeve Város Önkormányzata és a helyi civil szféra, a Ráckeve Érték Egyesület közösen dolgozza ki a felújítás, újranyitás
programját. Reményeink szerint terveink
bekerültek volna a Magyar Turisztikai
Ügynökség „Grand Budapest” programjában, de ez meghiúsult, így már látszott,
hogy Ráckeve esetében egyedi kormánydöntésre és hazai forrásra lesz szükség.
2020. február 27-én jártam miniszterelnök
úrnál, aki ismeri a kastélyt, járt itt rendezvényen, tudja mit jelent az itt élőknek és
milyen pozitív hatást gyakorolhat a térség
idegenforgalmára. Támogatásáról biztosította a kastély ügyét, és utasította a miniszterelnöki kabinetirodát a kormányhatározat előkészítésére. Nyáron megszülethetett
volna a döntés, de mint mindenki tudja,
egyeztetésünket követő két hét múlva egy
tomboló világjárvány miatt veszélyhelyzet lett hirdetve, egészségért, emberi életekért és munkahelyekért kellett küzdeni.
Nyáron és kora ősszel többször egyeztettem
Varga Mihály pénzügyminiszter úrral, a gazdasági kabinet vezetőjével, hogy biztosítva
legyen a tervezésre szánt 456.568.000,- Ft.
Végül is idén december 8-ra összeállt minden – Kövér László, Orbán Viktor és Varga Mihály, politikai támogatás, döntés és
pénzügyi leleményesség.
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űlési képviselővel
– Ráckevéről kik segítették ezt a kezdeményezést?
– Nyugodt szívvel mondhatom, a kezdeményezés mögött ott van az egész város.
De, akinek sokat köszönhetünk, az dr. Sárdi
Péter, az Országgyűlés Hivatalának külügyi
igazgatója, aki három éve tartja kezében a
szálakat, segítette munkámat és személyében ős ráckevei. Aki valóban éveket dolgozott az ügyön, az dr. Szánthó Györgyné
(Rózsika), hiszen a Kormány, a Turisztikai
Ügynökség számára, a döntést előkészítendő készítette a tanulmányokat, fejlesztési
lehetőségeket, programokat. Ő a névadója
a „Barokk fények Ráckevén” fejlesztésnek. Az
álma teljesült.
– Mi volt a legdöntőbb érv, amellyel sikerül a
döntéshozókat meggyőzni?
– A legdöntőbb érv benne van a kormányhatározat első pontjában: a Kormány egyetért, hogy a kulturális turizmust növeli a Savoyai kastély és környezetének fejlesztése.
A turizmus növelése pedig munkahelyeket
teremt, és bevételt a városnak.
– Sok a találgatás, feltételezgetés a tulajdonviszonyok, a fenntartás, üzemeltetés tekintetében… Tisztába tenné ezeket az olvasók és a
ráckeveiek számára?
– Tulajdonos a magyar állam és az is marad,
hiszen egy egyedi, különlegesen védett műemlékről van szó, mely épített nemzeti örökségünk része.
Kezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, de
ezt a kezelői jogot kérte Vereckei Zoltán polgármester úr a magyar államtól, ezzel teremtve
jogalapot arra, hogy a döntésnek megfelelően:
Ráckeve Város Önkormányzatának közreműködésével valósuljon meg a fejlesztés.
– A most megítélt támogatási összeg a tervezést
teszi lehetővé, mit tartalmaznak a tervek?
– 456.568.000,- Ft áll rendelkezésre, ebből
az összegből kell lefolytatni a közbeszerzést, kiválasztani a tervezőt és elkészíttetni
a terveket. Szállodát sokan tudnak tervezni,
de itt egy 18. századi barokk kastély felújításáról és restaurálásáról van szó. A terveknek
tartalmaznia kell a kastély, a kastélypark
felújítását, wellness szálloda és étterem
kialakítását, a kastélyhoz vezető Kossuth
Lajos utca felújítását, a Duna-part kapcsolatát; helyet kell kapnia múzeumnak, kávézónak, ajándékboltnak.

Pánczél Károly országgyűlési képviselő a Savoyai-kastély előtt
– Milyen szempontokat kell elsősorban figyelembe venni a Savoyai-kastély újra nyitásánál?
– Két fő szempont van, az egyik az üzleti
szempont. Üzleti cél a szálloda, étterem,
wellness üzemeltetése. A másik szempont
a közcélú hasznosítás, ebbe tartozik bele
a közpark látogathatósága, a múzeum és
múzeumkávézó nyitva tartása. A kastély
alkalmas lesz rendezvények, konferenciák, diplomáciai turizmus, esküvők megtartására. Ugyanakkor tarthatók múzeumpedagógiai foglalkozások diákoknak,
az érdeklődők élményszerű módon, digitális és interaktív eszközök segítségével
ismerhetik meg a kastély történetét, vagy
Savoyai-kiállítás keretében a török hódoltsági kor végét.
– Mi a következő lépés a tervek elfogadása
után, hogyan és ki juthat a 7 milliárd támogatáshoz, a megvalósításhoz? Ráckeve Város Önkormányzatának milyen szerepe vagy feladata
lesz/lehet ebben a fejlesztésben?
– Először a tervező kiválasztása történik
meg, 2021 év elején, ezt követően indulhat
meg a felújítás-bővítés tervezése. A kész
tervek alapján kerül sor a kiviteli munkák
pályázati úton történő kiírására, és közbeszerzéssel dől el, hogy mely építőipari-restaurátor cég nyeri el a kivitelezést. A
piac fogja beárazni a költségeket, ma még
nem tudjuk pontosan az összeget, a 7 milliárd egy becslés.
– Ha minden az elképzelések szerint alakul,
mikor lehet végleges döntés és mikor indulhatnak meg a munkálatok?

FOTÓ: KARLIK DÓRA

– A kormányhatározat határidőt és feladatot is tartalmaz. 2021. december 31-ig a kész
tervek alapján egy feltételes közbeszerzést
követően, a kivitelezői ár ismeretében kell
előterjesztésnek készülnie a Kormány elé,
hogy dönthessenek a megvalósítás finanszírozásáról. A jelenlegi Kormány szándéka,
hogy 2022-ben elkezdődhessenek a munkálatok és 2023 végére el is készüljön.
– Ön szerint mennyiben fogja a megvalósulás
Ráckeve turisztikai életét meghatározni és befolyásolni? Lehet reménykednünk egy országos
ismertségben?
– Mindenképpen. A kastély megújulása,
újranyitása, többcélú működése országos
jelentőségű lesz. A kastélyt régóta ismerők
számára is egy csoda fog történni, hiszen
olyan arcát, régi fényét fogja mutatni, melyet nem is ismerhettünk, csak elődeink láthatták a két világháború között.
– Ráckeve Város vezetése és polgárai nevében
köszönjük Önnek közbenjárását és kitartó
munkáját, hogy ismét régi fényében tündökölhet majd szeretett kastélyunk.
– Én tartozom köszönettel sok-sok ráckeveinek, hogy türelemmel voltak, hogy bizakodtak, hogy együtt szolgálhattuk ezt a
szép ügyet.
A legfontosabbat: jó egészséget kívánok
mindenkinek!
– Köszönöm a beszélgetést!
Jáki Réka
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Hírek a Hajómalomból
A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András napi beszámolója
2020. február 4.
A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság részére
adományként 50.000.-Ft-ot utaltunk át hőkamera vásárlására.
2020. február 27.
A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány Ráckeve
polgármesterének és a képviselő-testületnek
írt levélben tiltakoztunk az U-10234 számú
úszómű, a „bulihajó” a Malom-öbölből a városközpontba való áthelyezése ellen.
2020. március 21.
Felkészítettük a malmot az április elsejei nyitásra. A tavaszi nyitásra való felkészítésnél a legnagyobb kihívás a vízkerék tengely völgyhajó felőli
végének újraékelése és a szárnyas csap átalakítása jelentette. Így az évre visszatekintve ez a javítási munka jól sikerült mert egész évben nem
mutatkozott az előző évi hibajelenség.
2020. március 28.
A tervezett tűz- és balesetvédelmi oktatás elmaradt a koronavírus járvány miatt.
Már ekkor tudható volt hogy nem lehet a szokásos április elsején nyitni, minden zárva volt.
2020. április 3.
Ezen a napon kaptuk a szomorú hírt, hogy életének 91. évében elhunyt Wöller István malomgépész barátunk és tanácsadónk. Sajnos a járvány
miatt a temetésén nem tudtunk részt venni. Ő
volt az, aki óriási tapasztalatával, tudásával, ötleteivel a kezdetektől segítette a malom építését.
Ismét csak megköszönni tudjuk a sok segítséget
és tanácsot. Nyugodj békében Pista bácsi!
2020. június 1.
A koronavírus járvány miatt áprilisban és májusban zárva volt a malom, júnus 1-jén nyitottunk. A nyitásra a szükséges, előírt, a járvány
elleni védekezéshez szükséges feltételeket biztosítottuk. Szájmaszk, fertőtlenítő és távolság
betartására való felhívás.
2020. július 4.
A Szigetzugi Duna Napok rendezvénysorozatán vettünk részt Szigetújfaluban.
Az érdeklődők az Ercsi Molnár Céhek Történetét hallgathatták meg Csiki Győző kántortanító
előadásában, hangfelvételről. A háttérképeket
Lukács Levente állította össze. Az előadásokon
az alapítvány részéről Benda Kálmán és Kalmár
István vett részt.
A Szigetzugi Duna Napok rendezvényéhez
csatlakozva az ott résztvevők, július 4-5-én térítésmentesen nézhették meg a hajómalmot.
2020. augusztus 14.
Testvérvárosok búzáinak összeöntése és a hajómalom 10 éves fennállásának évfordulójára
való megemlékezés.

A járvány nehézségeit leküzdve a búzák a testvértelepülésekről megérkeztek.
Az összeőrölt lisztet Beregsom testvérvárosunk
kivételével minden testvértelepülés megkapta.
Az ünnepi beszédet Vereckei Zoltán Ráckeve
polgármestere tartotta. A búzákat Kótai Róbert
püspöki biztos áldotta meg. Köszönjük Gál
Imre szép zenei kíséretét.
A hajómalom 10 éves fennállásának alkalmából dr. Dávid László Ráckeve város volt
polgármestere tartott egy visszatekintő emlékezést. Az ünnepség szervezésével kapcsolatban köszönjük minden segítőnk munkáját.
2020. szeptember 10.
Képviselő-testületi ülésen vettem részt, az
U-0234 úszómű áthelyezésével kapcsolatosan.
A Képviselő-testület az áthelyezéssel kapcsolatos döntését elhalasztotta.
2020. október 8.
Megkaptuk a polgármester úr válaszát az
úszómű áthelyezésével kapcsolatos levelünkre.
2020. október 27-én az úszóművel kapcsolatban ismét levelet írtunk a polgármester úrnak
és a képviselő-testületnek.
2020. október 18.
Utolsó nyitvatartási nap.
10 éven keresztül minden évben a záráskor a
látogatókat megvendégeljük.
Kiváló volt az időnk. Sütemények terén a vírus
miatt ugyan önkorlátozásra kényszerültünk,
de a gasztronómiai kínálat most is sokszínű
volt. Kiváló sült halat ropogtattunk nagyszerű tökleves forralt bor és gulyás társaságában.
A nosztalgikus hangulatot a sparhelton sült
lángos és vakarcs képviselte. A Kovács-féle
pogácsa az utolsó szemig elfogyott. Szívet
melengető beszélgetések alakultak a közénk
telepedő látogatók és tagjaink között. Sokan
megígérték, hogy majd a következő évben is
eljönnek.
Köszönjük mindenkinek a segítségét és támogatását!
2020. október 23.
A malmot sok önkéntes szorgalmas munkájával felkészítettük a téli pihenőre.
Jó hangulatú takarítás volt. A legtöbb résztvevő
már sokadszorra végezte ezeket a műveleteket,
így szinte mindenki tudta a dolgát. Minden lényeges szerszámról, gépről, porszívóról, kompresszorról előre gondoskodtunk, így gyorsan,
olajozottan haladt a munka. Ilyen esetekben az
otthonról küldött piskóta vagy hagymás zsíros
kenyér kisimítja az arcokat, mert nem kell anynyirahaza sietni az ebéd miatt.

Mindenkinek köszönjük a fáradtságos munkáját.
2020. évben 71 fő város vendége és helyi iskolások, óvodások voltak a malomban.
Az alapítványnak az év során 39 fő vendége
volt. A vendégek látogatásakor őrlés bemutatót tartottunk.
A fizető látogatói létszám 2020. évben 5782 fő
volt. 2011-2020. évig összesen 64259 fő fizetős
látogató volt a malomban.
Idén a nyitvatartási napok száma 122 nap volt,
ebből 21 szakmai nap volt őrlési bemutatóval. A
tavalyi adó 1%-ának felajánlásából 252.544,- Ft
érkezett a hajómalom számlájára. Köszönjük
az adó 1% felajánlásokat!
Összehasonlítva a 2019. évi és a 2020. évi létszám és bevétel adatokat 20% forgalomcsökkenés volt, ami a koronavírus miatti későbbi
nyitásból is ered. A 2019. évi adatok alapul
szolgálhattak az idei adatok összehasonlítására, mert a tavalyi év az előző évek átlagának
megfelelő volt.
2020. évben 672 társadalmi órával járultak
hozzá az alapítvány tagjai, segítői a hajómalom
karbantartásához, működéséhez.
Támogatók:
Babarczi István, Bezsenyi József, Csordásné
Fartel Piroska, Erdős Pincészet, Erdős Bálint,
Haránt Gábor Mihály Bevásárló sarok, Kartontechnika Kft. Gyetkó Károly, Keve Szövetkezet Varnyú János, KEVENET Mikola Péter, Illés
János, Lepsényi Ákos ács, Parti Ernő, GYESUB
Kft. Gyetkó Károlyné Sárika, Schuszter János,
Taligás Sándor, Taligás Mihály, Taligásné Fartel Zsuzsanna, Mucsi Károly Dömsöd, Mondrák Vendel, Gál Imre, Ráckeve Város Önkormányzata, Bodor István ács mester, Taligás
János asztalos mester, Viski György asztalos
mester, RÁVÜSZ Kft.
Az elmúlt 12 évben sokan támogatták a hajómalmot, pénzbeli, eszközbeli és önkéntes
munkavégzéssel. A támogatók névsora ABC
sorrendben a Ráckevei Újságban jelent meg.
Ez a névsor a hajómalom honlapján is megtekinthető.
Viski József főmolnár egész éves magas színvonalú munkáját köszönjük!
A látogatók nagy megelégedésére vezette az
őrlési bemutatókat, köszönjük a hajómalom
működtetésére áldozott idejét.
Gyetkóné Károlyné Sárika az alapítvány könyvelését térítésmentesen végezte, köszönjük a
hajómalomra szánt idejét és munkáját!

Értékeink - Emlékezés

2021. január

A pihenő Hajómalom decemberben
Már többször szóba került, hogy jó lenne egy
egységes malom póló.
Babarczi István meglepetésünkre ezt meg is valósította. Saját költségén nagyon szép színű, jó
anyagú és nem utolsósorban méretre készített
pólókkal ajándékozott meg mindenkit, akik a
malom működését biztosítják. Köszönjük!
Örömmel olvassuk a vendégkönyv bejegyzéseket. Idén is idézünk belőle, elhatározva hogy
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FOTÓ: ZSARNOVSZKY BOJA
nem választunk ki egyet hanem a nyitást követő első bejegyzést idézzük.
2020. június 1. Első bejegyzés amit az írásjelek
alapján nem is tudnék megállapítani, csak az
ország megnevezése alapján: Vietnám.
A második bejegyzés ugyanezen a napon:
„Köszönjük a szép, igényes kiállítást és informatív
vezetést! Dunaújváros aláírás.”
Az idei András napi beszámoló sem a megszo-

kott módon történt a koronavírus járvány miatt, személyes találkozó nélkül, az interneten
keresztül.
Szeretnénk megköszönni az alapítvány tagjainak és támogatóinak az áldozatos munkáját és
támogatásukat!
Szőgyényi Gábor elnök
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

„Az időtlen dereng át az időbeli világba”
Katona Katalin emlékére
Mi ráckeveiek annyira szerettük és tiszteltük Katalint, hogy nagy kiállításaira szervezett buszokkal mentünk fel Budapestre,
azért, hogy megölelhessük, virágot nyújtsunk át Neki, és részt vehessünk abban a
sikerben, amit Ő mindig oly szerényen
fogadott.

A reformáció emlékére állított szobra avatásán 2017-ben
FOTÓ: JÁKI RÉKA
Elhunyt Katona Katalin Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja.
A címben szereplő Weöres Sándor idézetet kölcsönözte Katona Katalin a Magyar
Művészeti Akadémián tartott székfoglalójának címéül 2014-ben. Ezek a sorok
most mélyen megrázóan hatnak ránk,
mert karácsony után váratlanul csapott le
a döbbenetes hír: Katalin itt hagyta e földi
világot, elhunyt december 26-án életének
73. évében. Még fel sem fogtuk…

Szeptemberben a Ráckevei Baráti Kör és a
Skarica Máté Városi Könyvtár szervezésében
még együtt néztük meg – igaz már maszkban, megfelelő távolságban egymástól – az
MMA róla készített portréfilmjét, amelyben
sok ráckevei barát, ismerős, helyszín szerepelt, és Katalin meghatódva idézte akkor is
fel, milyen boldogságot érzett mindig, amikor egy-egy kiállítására: „Csak jöttek, jöttek be
a ráckevei ismerős arcok és óriási virágcsokrokkal leptek meg, annyira boldog voltam, otthon
éreztem magam!”
Hiszen Ráckevén született, itt nőtt fel testvérével, a szintén országos ismertségű és
kiváló énekesnővel, Katona Klárival, akivel mindig megmaradtak szívükben ráckeveinek. Minden meghívásnak szívesen
és örömmel tettek eleget, hogy szeretett
szülővárosukba eljöhessenek és találkozzanak az „itthoniakkal”.
Az Ady Endre Gimnázium honismereti
szakkörének tagjaként elsőként dolgozta
fel a ráckevei hajómalmok történetét.

Az elmúlt évtizedekben több kiállítása is
nyílt a Savoyai-kastélyban és a Keve Galériában, legutoljára pedig az ő alkotását
leplezhettük le a református templom
előtt a reformáció 500. évfordulóján.
Hihetetlennek érzem gyors távozását,
hiszen a könyvtárban még készülő munkáiról, terveiről beszélt szeptember végén.
Katona Katalint a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti, de azt hiszem, Ráckeve is.
Nyugodj békében Drága Katalin, Te tudod,
milyen már átlépni azokon a kapukon,
amelyeket Magad is alkottál, de nekünk
nagyon fogsz hiányozni! Megtiszteltetés
volt Téged ismerni, de alkotásaiddal, gondolataiddal, halkan mondott bölcs szavaiddal, kedvességeddel mindig velünk maradsz, itt legbelül…
Weöres Sándortól ezt az idézetet választottad a honlapodra, mert mindig is többet tudtál a teljességről, mint mi…
„Ha a teljességet ismerni akarod, ne kérdezz semmit, mert rávonatkozólag minden
»igen« és »nem« ugyanazt jelenti, hanem
merülj önmagadba, személyed alá, s ahol
nincs tovább, ahol minden mindennel azonos: az a teljesség.”
Jáki Réka
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Ráckeve Város 2020. évi kitüntetettjei
Évről évre hagyomány városunkban, hogy
a karácsony előtti utolsó szombat estéjén
ünnepélyes körülmények között adják át

a városi elismeréseket. Évtizedekig a Savoyai-kastély gyönyörű karácsonyi hangulatba öltöztetett kupola-termében, majd

Ráckeve Város Polgármestere
POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET
adományozott
DR. CZERNY KÁROLY BÉLA
részére
Dr. Czerny Károly (1944-2020) Kaán Károly-díjas, aranyokleveles
erdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének egykori tagja, több díjjal kitüntetett építészmérnök, a magyar parkerdő kultúra kialakításának egyik úttörője és a magánerdő gazdálkodás OEE-be delegált szakértője volt.
1968-ban végzett Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán, ahol 2018-ban aranyoklevélben részesült. Az
egyetem elvégzése után a Szolnoki Állami Erdészet Ráckeve-Dabas Kirendeltségénél kezdte erdész pályafutását, annak vezetőjeként. Mindig is nagy szeretettel emlékezett az itt végzett munkára. Időközben építészmérnök is lett, innentől kezdve az épített
és a természeti környezet összhangjával foglalkozott.
Azt tartotta, hogy egy erdőmérnök nem attól mérnök, hogy meg
tud-e rajzolni egy átereszt vagy egy feltáró utat, vagy hogy ismeri-e a folyton változó engedélyezési eljárások menetét. Azt vallotta, hogy az erdőmérnöki munka akkor igazán mérnöki, ha a
kolléga fel tudja mérni a szakma előtt álló helyi és országos lehetőségeket, feladatokat, és ezeket meg is tudja szervezni vagy
azok megszervezésében feladatokat tud vállalni. Szép példája

Ráckeve Város Polgármestere
PRO URBE EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesítette
PAP JENŐNÉT
Pap Jenőné Méray Kornélia 1930-ban született, több mint negyven éve él Ráckevén. Többszörös Európa-bajnok evezős, edző,
sportújságíró, a magyar evezősport egyik legsikeresebb versenyzője. A 20. század ötven legjobb sportolója közé választották.
1950-ben kezdett el evezni a Hajógyár csapatában. A válogatottba korán bekerült, első komolyabb nemzetközi sikerét 1955-ben
érte el, amikor egypárevezős Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Ezt 1956-ban és 1957-ben is megismételte, majd 1958 és 1961
között mind a négy évben az aranyérmet sikerült elhoznia a nyílt
Európa-bajnokságon. Pályafutása során tizenhárom alkalom-

2017-től – a bezárását követően – az Ady
Endre Gimnázium szépen feldíszített tornatermében.
Folytatás a 20. oldalon.

ennek a hitvallásának a Ráckevei Peregi Parkerdő terméskő kilátója. Az erdő ma már országos védettségű természetvédelmi
terület, amelynek tervezését és kivitelezését egy szép erdőmérnöki–erdésztechnikusi és építész feladatnak tartotta.
2009-ben 65 évesen kezdte kiadni könyveit... mindegyik „dédelgetett gyermeke” volt.
Elhivatottan kutatta és fényképeken rögzítette a Közép-Dunavölgy, a „Savoyai Kultúrtáj” építészeti és környezeti szépségeit.
Neki köszönhetjük a „Régi Ráckeve Képeskönyve” és a „Ráckeve Évgyűrűi Képes Krónikája” című könyveket. Ráckeve mellett Dömsöd, Szigetszentmárton, Kiskunlacháza, Dunaföldvár, Tata, Vác,
Dabas, Százhalombatta és Szigetcsép építményeiről, látnivalóiról
készült munkája.
Városnéző túrái, kutatásai során külső szemlélőként észrevett
olyan apró szépségeket, amelyek mellett a helyiek könnyedén
elmennek. Nemcsak a történelmi városmag értékeit látta meg,
hanem az útmenti keresztet, a szép pincéket, a tájba illő modern
lakóházakat, üzletbelsőket is, sőt a környék ártéri területeire és a
dombok szépségeire is felhívta a figyelmet.
Hitvallása: „Az erdész a jobb kezével ültet, alkot, teremt, a bal kezével
pedig mindezt megóvja, megvédi, tovább örökíti”.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere dr. Czerny Károly részére posztumusz Díszpolgári címet adományozott.
Dr . Czerny Károlyné „a kitüntetéssel járó pénzjutalmat felajánlotta a
férje szellemi hagyatékát és az általa alapított „Savoyai-Czerny” díjakat kezelő Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesületnek”
Áder János államfő részvétnyilvánítását fejezte ki a családnak.

mal lett országos bajnok. 1961-ben, utolsó megnyert bajnoksága
után visszavonult az aktív evezéstől.
1959 és 1961 között háromszor egymás után választották az év
női sportolójává.
1960-ban került a Népsort szerkesztőségébe, ahol 1985-ös nyugdíjba vonulásáig előbb munkatársként, majd főmunkatársként
dolgozott.
1964-ben edzői diplomát szerzett a Testnevelési Főiskolán, edzőként az MTK utánpótlásnál dolgozott. 1970 és 1973 között a Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) Női Bizottságának tagja volt.
Önéletrajzi ihletésű könyve Vizek szabadja lettem… címmel jelent
meg 1983-ban.
Több, mint tíz évig szerkesztette a Ráckevei Újságot, ezen idő
alatt végig korrektül tájékoztatta a helyi lakosságot.
2019-ben a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életműdíjjal ismerte el munkásságát.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Polgármestere Pap Jenőnét Pro Urbe Emlékérem
kitüntetésben részesítette.
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Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
kitüntetésben részesítette
SZÁLE ZSOLTNÉT
Szále Zsoltné Éva 1980-ban végzett Egerben orosz-történelem
szakon a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. 1978-ban kezdett el
dolgozni Nagykőrösön, majd miután Ráckevére ment férjhez, itt
folytatta tanári munkáját a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános
Iskolában 1983 óta. Először a nyelvi munkaközösség vezetője
lett, majd 18 éven keresztül töltötte be az igazgatóhelyettesi pozíciót, 10 éve pedig az intézmény vezetője.
Nevéhez fűződik a német diákcsere program, amit 2002-ben indított el, mellyel a gyerekek nemcsak anyanyelvi közegben gyakorolhatják a tanult nyelvet, de örök életre szóló élményt is szerezhetnek. Nagy álma valósult meg 2012-ben, mikor bevezette a
német nemzetiségi oktatást. Ennek a nyelvoktatási formának az
eredményessége bebizonyosodott, a gyerekek sokkal aktívabb
német nyelvhasználók lettek, mint a hagyományos nyelvoktatás
során.

Kezdeményezésére alakult ki a környezet- és fogyasztói tudatos
szemlélet az iskolában, melynek eredményeképpen 2018-ban
„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” elismerő címet vehettek
át Pest megyében elsőként, 2019-ben pedig az „Energiatudatos
iskola” és az „Örökös Ökoiskola” címet is elnyerték.
Folyamatosan kutatja a pályázati lehetőségeket, hogy ezzel is
minél több lehetőséghez juttassa a diákokat. Így érte el, hogy
már ötször vehettek részt a Comenius pályázaton és kétszer az
Erasmus pályázaton.
2017-ben indította el az intézmény sportiskolává válását, nagyon
sokat tesz ennek megvalósulása érdekében. Az iskola képzési kínálata a 2022-2023-as tanévtől bővülhet sportvonalon, melynek
célja a magas szintű fizikai kultúra kialakítása, testileg-lelkileg
egészséges emberek nevelése. A mai eredménycentrikus világban
nélkülözhetetlennek tartja kollégáival együtt a testnevelést és a
sportági képzést, mely egyben személyiségfejlesztést is jelent.
Fontos számára a folyamatos fejlődés, a változásokhoz való alkalmazkodás, melyért sokszor a szabadidejét is feláldozva dolgozik. Vallja, hogy a jó iskola nem uniformizál, hanem olyan képességekhez és készségekhez segíti hozzá a gyerekeket, amelyek
leginkább illenek a személyiségükhöz, és amelyek révén boldogulni tudnak a világban.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere Szále Zsoltnét Ráckeve Város Szolgálatáért díjban részesítette.

Ráckeve Város Polgármestere

Ráckeve Város Polgármestere

POSZTUMUSZ RÁCKEVE VÁROS
KÖZBIZTONSÁGI DÍJ
kitüntetésben részesítette

RÁCKEVE VÁROS
KIVÁLÓ MESTERE DÍJ
kitüntetésben részesítette

BOBEK GÁBORT

HALASI ZOLTÁNT

Bobek Gábor (1960-2020) szerszámkészítő lakatosként kezdett dolgozni, aztán szülei mintáját követve gazdálkodásba
fogott. Politikai pályája 2014-ben kezdődött amikor képviselő,
majd közbiztonsági tanácsnok lett. Mindvégig kellő alapossággal, lelkiismeretesen tette a dolgát. Rendőrökkel, polgárőrökkel
tárgyalt, szívén viselte a közbiztonsági kamerarendszer fejlesztését, a szociális földprogram megvalósítását vagy éppen az illegális hulladéklerakók felszámolásának ügyét. Rendszeresen
kilátogatott választókörzetébe, részt vett a szegregátum fejlesztésére elnyert pályázat megvalósításában, tiszteletdíjából vetőmagot vett a rászorulóknak. Közben termelt, és a piacon árult.
Lényegében ott tartotta fogadóóráit is, mindenkit meghallgatott, aki csak hozzá fordult, mindenkihez volt egy kedves szava.
Mindig lehetett rá számítani. Megbízhatósága okán 2019-től is
magáénak tudhatta választói bizalmát, melyért folyamatosan
dolgozott.
Egyenes jelleme, őszintesége révén városunkban köztiszteletnek örvendett.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere Bobek Gábort posztumusz Ráckeve Város Közbiztonsági díjban részesítette.
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Halasi Zoltán 1972-ben született, Ráckevén nevelkedett. Szakmai tanulmányait a Verebély László Technikumban végezte Budapesten. A villamosenergia-ipari technikus képzés öt éve sokrétű ismeretanyaggal gazdagította tudását, melyet évről-évre
újabb és újabb képzésekkel fejleszt azóta is.
A szakmai gyakorlatot főként a villanyszerelő mesterként dolgozó édesapjától szerezte meg, akivel már kisgyermek korától
együtt járt szerelni. Tudását tovább mélyítette és használta
munkahelyein, a Dunai Repülőgépgyárban, és az Áti-Sziget Kftnél is. Édesapja halála óta másodállású egyéni vállalkozóként áll
a lakosság, közületek és más vállalkozások szolgálatába.
Számára a villanyszerelés nem csak munka, hanem hivatás, és
hobbi is egyben. Átérezve a megbízók gondjait, sokszor szabadideje terhére vállal munkát, és megy el egy-egy hiba elhárítására.
Rendszeresen dolgozik Ráckeve Város Önkormányzatának is: a
település lakói az ő keze munkája nyomán csodálhatják meg minden évben az adventi díszkivilágítást az utcákon és épületeken.
2003-ban házasodott meg, egy 16 és egy 13 éves fiú büszke édesapja.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Polgármestere
Halasi Zoltánt Ráckeve Város Kiváló Mestere díjban részesítette.
Halasi Zoltán a kitüntetéssel járó pénzjutalmat Ráckevei Szivárvány
Óvoda Dömsödi úti tagintézményének ajánlotta fel.
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Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ
kitüntetésben részesítette
CSIKI GÁBOR DEZSŐNÉT
Csiki Gábor Dezsőné, Marika 1973-ban képesítés nélküli óvónőként kezdte meg munkáját Adonyban, közben 1975-ben óvodapedagógus oklevelet szerzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. 1976-ban került a Ráckevei Szivárvány Óvoda Ifjúság utcai
tagóvodájába és onnan is ment nyugdíjba 2012-ben.
Közvetlen, barátságos alaptermészetével nagyon gyorsan tudott
kapcsolatot kialakítani környezetével, így a gyerekekkel, szülőkkel
és a munkatársakkal is. Kedves, vidám tagja volt a közösségnek,
mindig lehetett rá számítani. Nem feledkezett meg a nyugdíjba

Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
kitüntetésben részesíti

vonuló kollegákról, segítette őket a mindennapokban. Szakmai
felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén az intézmény meghatározó személyisége volt. Aktívan részt
vett az óvodai programok szervezésében, segítette a szülői szervezet működését. Mindig a fejlődés érdekében cselekedett.
Több cikluson keresztül vett részt az egészségügyi és szociális
bizottság munkájában. Szociálisan érzékeny személyiség, bátran
tárta fel a gyermekekkel kapcsolatos problémákat, igyekezett segíteni, ha szükségesnek érezte. A lehetőségek maximális kihasználásával azon dolgozott, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek
életkörülményein javítson, segítse a családokat.
Munkáját fáradtságot nem ismerve szeretettel, lelkiismeretesen,
becsületesen végezte. Egész pályafutását a gyermekek szeretete,
tisztelete, példamutató hivatástudat jellemezte.
Közel 40 év közalkalmazottként végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csiki Gábor Dezsőnét Ráckeve Város Közalkalmazotti díjban részesítette.

Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
kitüntetésben részesítette a
GALENUS GYÓGYSZERTÁR
KOLLEKTÍVÁJÁT

DR. VÉGH LÁSZLÓT
Dr. Végh László 1964-ben született Budapesten. 1988-ban szerezte meg diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. A következő években sebészetből és traumatológiából tette le a szakvizsgáit. Pályafutását a szekszárdi
Tolna Megyei Kórház sebészetén kezdte, majd a Csepeli Weiss
Manfréd Kórháznál dolgozott sebész és traumatológus szakorvosként. Öt éven keresztül oktatott a Fodor József Egészségügyi
Szakiskolában, mint sebészeti szakoktató. Dolgozott a Telki
Kórházban, szakorvos a Dél-Pesti Jahn Ferenc Kórház és az Újpesti Rendelőintézet szakrendelőjében is.
2015. óta vezeti Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézetének
sebészeti-traumatológiai rendelését, az intézmény orvos-igazgatója, majd 2020. január óta főigazgatója. Egy éves vezetése
alatt számos üres posztot sikerült újra betölteni a szakrendelőben, amivel nagy mértékben hozzájárult a körzet egészségügyi
ellátásának javításához.
A gyógyítás mellett foglalkozik minőségirányítással, elsősorban az egészségügy területén. Kellő tapasztalattal bír nemcsak
a betegellátást, hanem az egészségügy attól független területeit
illetően is.
Fontosnak tartja a háziorvosokkal való hatékony munkakapcsolat fenntartását, a minőségirányítási elveken nyugvó rendszer továbbfejlesztését és a harmonikus kapcsolat kialakítását a
beteg és a szakember között.
Vallja, hogy a betegek számára egy kis türelem, odafigyelés, mosoly vagy egy jó szó akár gyógyító erejű is lehet.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere dr. Végh Lászlót Ráckeve Város Közegészségügyi díjban részesítette.

A Galenus Gyógyszertár 1972-óta működik jelenlegi helyén, a város szívében. Vezetője, szakmai irányítója Bédai Tiborné dr. Surány Éva, aki 1972-ben az egyetem elvégzése után
került Ráckevére. 1980-ban az akkori állami tulajdonú gyógyszertár
vezetője lett, majd 1995-ben a privatizáció lehetőséget biztosított
arra, hogy a gyógyszertár családi tulajdonba kerüljön. A folyamatos
gyógyszerészhiány miatt 1972-1993 között az év kétharmadában,
mintegy 250 napon át éjszakai ügyeleti szolgálatot látott el személyesen, majd 1993-tól 2003-ig városunkban az éjszakai ügyelet megszűnéséig, évi 140 napon és éjszakán át szolgálta a város lakosságát.
Jelenleg lánya segítségével vezeti a lelkes, kedvességéről híres Galenus csapatot. A gyógyszertár magját alkotó kis közösség közel 20 éve
menetel együtt. Ica, Kriszta, Évike, Kriszti, Márti, Ádám, Aliz, Kata
magas szakmai színvonalon, empátiával, türelemmel, rugalmassággal várja a hozzá fordulókat. Hosszú évek során sok családnak lettek
támaszai tanácsaikkal, kellemes kisugárzásukkal, vagy csak azzal,
hogy meghallgatják a panaszokat, és legjobb tudásuk szerint próbálnak segíteni. Korunkban a legnagyobb hiány időből és figyelemből
van, a gyógyszertár munkatársai pedig ezeket igyekeznek bepótolni
a hozzájuk betérőnek. A testi tünetek, sokszor lelki eredetűek. Egy
kellemes, nyugodt környezet mindenképpen segíti a gyógyulást.
A csapat tagjai a privát életben is sok időt töltenek együtt. Télen-nyáron közös programok kovácsolják őket össze. Egyes alkalmakon a családtagok is részt vesznek, így egy támogató hátország
segíti a kiegyensúlyozott munkavégzést. A Galenus Gyógyszertár
kollektívája elsődleges szempontként a betegség megelőzésére és
a gyógyulás elősegítésére tette le az esküjét. Legjobb tudásuk szerint szolgálják a város és a környező települések lakosságát.
Kiemelkedő munkájuk elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere a Galenus Gyógyszertár teljes kollektíváját Ráckeve Város
Közegészségügyi díjban részesítette.
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Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ
kitüntetésben részesítette a
RÁCKEVEI ADY ENDRE GIMNÁZIUM
MATEMATIKAI MUNKAKÖZÖSSÉGÉT
A Ráckevei Ady Endre Gimnázium matematika munkaközössége, azaz dr. Bagyinszkiné Kaló Mária, Baranyi Ágota, Krizsikné
Bálint Anna, Sáfár Lajos és Teleki Olivér évek hosszú során érett
csapattá. Közösségükben rendkívül hatékonyan működik a tudás megosztása, különösen az utóbbi idők digitális oktatása
tekintetében. Kiemelt feladatuknak tekintik a tehetséggondozást. Diákjaik rendre jól szerepelnek az Arany Dániel, a Bólyai, a
Gordius és a Zrínyi Ilona matematika versenyeken.
Az intézmény többször kapott elismerő leveleket a műszaki felsőoktatás különböző szintjeiről, melyekben kiemelik a gimnáziumi felkészítés hatékonyságát. Átgondolt stratégia mentén nagy
gondot fordítanak arra, hogy az általános iskolákban tehetséges
tanulók számára tantárgyukból versenyt szervezzenek.
A már nyolcadik éve megrendezett AdyMatek verseny nagy
népszerűségnek örvend a tankerület iskoláiban, melyen ter-

Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ
kitüntetésben részesítette
BALATONI KATALINT
Már gyermekként körülölelte a játék, a tánc és a dalok világa. A Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus/
néptánc szakiránya és az ELTE Neveléstudományi MA/koragyermekkor szakirányának elvégzése után az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskoláján tett abszolutóriumot, majd a
Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” neveléstudományi doktori iskoláját is abszolválta. Kutatási területe a
következő volt: „A népi játék oktatásának története, módszertana
a kultúr- és oktatáspolitikai viszonylatokban”.
2000 óta óvodai csoportokban oktat, 2004 és 2010 között a ráckevei Ránki György Alapfokú Művészeti Iskolában tanított, 2014től a Károli Gáspár Református Egyetemen volt óraadó. 2009
óta az Így tedd rá! program gazdája. Az utóbbi években nevéhez
fűződik a Pedagógus Expó és a Népi játék napjának szervezése,
valamint táborokat szervez pedagógusoknak határon belül és túl
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mészetesen külön kategóriában az intézmény saját diákjai is
indulnak. Rangot jelent helyezettnek lenni ezen a megmérettetésen.
A verseny mellett nagy szeretettel és elhivatottsággal végzik
azoknak a diákoknak a felzárkóztatását is, akik tantárgyukból
problémákkal küzdenek. Ezen kívül minden tanórai és tanórán
kívüli lehetőséget felhasználnak arra, hogy a diákok sikeresen
és eredményesen tegyék le a közép- és az emelt szintű érettségi
vizsgát. Munkájuk hatékonyságát bizonyítja, hogy az iskola diákjai közül nagyon régóta nem marasztaltak el senkit az érettségi vizsgán.
Több ízben szerveztek általános iskolákban tanító kollégáik számára bemutató órákat, műhelyfoglalkozásokat. A hivatásként
űzött munkájuknak köszönhetően lassan oldódik az a félelem,
mely a tantárggyal kapcsolatban él az emberek fejében!
Kiemelkedő munkájuk elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere a Ráckevei Ady Endre Gimnázium matematikai munkaközösségét, azaz dr. Bagyinszkiné Kaló Máriát, Baranyi Ágotát, Krizsikné Bálint Annát, Sáfár Lajost és Teleki Olivért Ráckeve Város
Pedagógiai díjban részesítette.

is. Több könyve is megjelent már a játékos, táncos mozgásfejlesztés vagy éppen az óvodában és iskolában feleleveníthető ünnepi
néphagyományok témakörében.
Munkásságának elismeréséül 2014-ben „Az év anyavállalata”
közönségdíjának I. helyezését, 2017-ben ugyanezen verseny
szakmai díjának I. helyezését nyerte el. 2018-ban a Pedagógus
Oscar-díjon kapott szakmai elismerést. 2020-ban Apáczai Csere
János díjat vehetett át kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért és
a pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenységéért az
Emberi Erőforrások Minisztériumától, valamint oktatás kategóriában néptáncpedagógusként a Nők Magyarországért Klubtól.
Elismerték ezzel a járványidőszak alatt végzett munkásságát,
hiszen családjával közösen videókat készített, online ovival segítette, hogy a szülők tartalmasan tölthessék el gyermekeikkel
otthonukban az időt.
Vallja, hogy nyelvünk és történelmünk ismerete nélkülözhetetlen kulcsa létünknek. Hitvallása, hogy az ismereteken túl valódi
identitásunkat, a világban való értékünket kizárólag kultúránk
megéléséből nyerhetjük, melynek átadása kiemelt feladata kell
legyen minden pedagógiai területnek.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere
Balatoni Katalint Ráckeve Város Pedagógiai díjban részesítette.
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Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ
kitüntetésben részesítette
CSERNA GÁBORT

Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS MŰVÉSZETI DÍJ
kitüntetésben részesítette a
BOKRÉTA NÉPTÁNCEGYÜTTEST
A Bokréta Néptáncegyüttest Budainé Bakos Mária és Budai
Gábor alapította 1990-ben, az akkor már 7 éve működő Kéve
Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjaként. Kitűzött céljuk,
hogy minél több gyermekkel ismertessék meg „anyanyelvi
szinten” a magyar táncokat, népi játékokat, szokásokat. Az
együttes létszáma mára már meghaladja a 150 főt. 1997-től
Kakuk Pál, a Magyar Állami Népi Együttes Örökös Tagja lett az
együttes állandó koreográfusa, mellette Budainé Bakos Mária,
Strack Orsolya, Balatoni Katalin, Berger-Budai Gréta és Nagy
Tímea dolgoztak.
A csoportot 2001-ben az ország 20 legjobb gyermek együttese közé sorolták. 2015-ben somogyi koreográfiával továbbjutottak a Magyar Televízió által szervezett Felszállott a páva
tehetségkutató műsor területi válogatójára. Az elmúlt esztendőkben megrendezett szólótáncversenyekről az együttes fiatalabb és idősebb tagjai aranykeszkenős és aranypaszomántos
címmel tértek haza. Ennek köszönhetően a díjazott táncosok
meghívást kaptak az Országos Táncháztalálkozóra, és megmutathatták magukat a Budapest Sportaréna nagyszínpadán.
2016-ban az arany minősítést szerzett együttes meghívást kapott az Országos Gyermektánc Antológiára is.
Megalakulásuk óta az Ács Károly Művelődési Központban
tartják próbáikat. 25 éve hagyománnyá vált, hogy Ráckeve
Város pünkösdi műsora Budainé Bakos Mária „Pünkösdölő”
c. koreográfiájával kezdődik, melyet a szintén ráckevei Kéve
és Rőzse néptáncegyüttesekkel együtt mutatnak be, majd
az együttesek sorra előadják az év folyamán elsajátított koreográfiáikat.
2020-ban meghívást kaptak a Bulgáriai Gyermekfesztiválra,
ahonnan elhozták a legszebb viseletért járó díjat. Készülnek részükre színpadi művek is, melyeket nemcsak hazai, de külföldi
közönség előtt is bemutatnak rendszeresen, így viszik Ráckeve
jó hírét a világ számos pontjára.
Az együttes művészeti vezetője: Budai Gábor; koreográfus, tánckarvezető: Kakuk Pál; Táncpedagógus: Nagy Tímea.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere a Bokréta néptáncegyüttest Ráckeve Város Művészeti
díjban részesítette.

Cserna Gábor Ráckevén született 1949-ben, 1967-ben végzett
a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban. Dr. Losonci Miklós
gimnáziumi igazgató filmesztétika szakkörében ismerkedett
meg a mozgókép történetével, ekkor vett először filmes kamerát a kezébe.
Katonai szolgálata alatt a laktanya fotóklubjában megtanulta a fotózás műhelytitkait. Rádió-Tv műszerész szakemberként megismerte a hang- és képátvitel csínját-bínját, amelynek későbbi tevékenységében nagy hasznát vette.
1984-ben vette meg az első VHS-rendszerű kameráját, és
egy ZX mini számítógépet, amellyel az akkor elindult ráckevei belvárosi kábelhálózaton testvérével, Cserna Jánossal
„társadalmi” munkában kezdtek rövid filmhíradókat készíteni.
Ebből nőtte ki magát a városi televízió, később a sugárzó Kör
Tv, amelynek névadója (ügyvezetője 2006-2010 között) volt
egyben, hiszen a csatorna 20-30-km-es „kör”-zetben fogható volt antennával.
1994-től vallási és kisebbségi műsorokat készített külsős
munkatársként országos tévécsatornák részére (mint RTL
Klub, MTV, Duna Tv). Részt vett a Pax Tv megalapításában,
alapító tagja a Protestáns Újságíró Szövetségnek. Rendező-operatőr-szerkesztőként két kollégájával együtt elnyerte
2013-ban a VI. Közép-Európai Rövid Riport- és Dokumentumfilm Fesztivál különdíját.
Alkotásait mindvégig áthatja szülővárosa iránt érzett szeretete. Vágya, hogy a modern technika lehetőségeit kihasználva bemutassa az egész világnak annak páratlan szépségét. Jó
példája ennek a legnagyobb videómegosztó csatornán „Ráckeve, a vizek városa” címmel közzétett anyaga.
Nyugdíjasként aktív létrehozója és adminisztrátora a Ráckeve MúltKor elnevezéssel indított, lelki és kulturális értékeket
ápoló facebook csoportnak.
Mottója, Pál Apostolnak a Filipiekhez írt levelében (4,8) olvasható:
„... testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami
tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!”
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere Cserna Gábort Ráckeve Város Közművelődési díjban
részesítette.
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Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS VÁLLALKOZÁSA DÍJ
kitüntetésben részesítette a
ROMANTIKA CUKRÁSZDÁT
A Romantika Cukrászda tulajdonosa Horváth Kálmánné Pap Éva
Ráckevén született 1958-ban. A Ráckevei Ady Endre Gimnázium elvégzése után a Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán végzett
közgazdászként. A diploma megszerzése után válaszút elé került:
marad-e Budapesten a szállodaiparban vagy szülővárosába viszszatérve vállalkozásba kezd. Az utóbbit választotta. 1984-ben szülei segítségével megnyitotta Ráckevén az Árpád téren a Romantika
Cukrászdát, mely mára igazi családi vállalkozás lett, hiszen lánya,
Renáta is vele dolgozik, egyre nagyobb segítsége a munkában.
Nagy boldogsággal, maximális odafigyeléssel teszik munkájukat. Folyamatosan próbálnak lépést tartani a szakma fejlődé-

Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
kitüntetésben részesítette
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sével, maguk is fejlesztenek és fejlődnek. Kedvükre való, ha a
vendégeiket valami újdonsággal lephetik meg. A tudatosság és
a természetes összetevők csak fokozzák az íz- és látványvilág tökéletességét.
A cukrászdának sok törzsvendége van, sokan már évtizedek óta
hűségesen visszatérnek hozzájuk, ha minőségi süteményre vagy
fagylaltra vágynak. A vendégek szájról szájra adják át ismerőseiknek a Romantika nevet. Hangulatos, családias légkört sikerült
kialakítaniuk. A hangulatos teraszon, vagy a meleg, belső vendégtérben csábító tortákkal, illatozó kávéval várják a város lakosait és az ide látogató turistákat.
Meghökkentő és formabontó ízek fagyiban, művészi sütemények a Savoyai-kastély, a Kastély-tó és a játszótér közelségében.
Múlt év áprilisában ünnepelte a cukrászda 35 éves évfordulóját.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere a Romantika Cukrászdát Ráckeve Város Vállalkozása
díjban részesítette.
Horváth Kálmánné a Romantika Cukrászda vezetője a kitüntetéssel
járó pénzjutalmat egy rászoruló helyi családnak ajánlotta fel.

Ráckeve Város Polgármestere
RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette a
RÁCKEVE VÁROSI KÉZILABDA
SPORT KLUB U14 FIÚ CSAPATÁT

DR. RAUSZ-SZABÓ ATTILÁT
Dr. Rausz-Szabó Attila az 1988-as Szöuli Olimpia 4. helyezettje,
ötszörös világbajnoki 1. és ötszörös 2. helyezett kenus. Megkapta a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjét, a Budapest Honvéd
Sport Egyesület Halhatatlan Tagja, az MKKSZ örökös bajnoka,
2002-ben Mesteredzői Cím tulajdonosa lett.
1994-ben végzett a Magyar Testnevelési Főiskolán, kajak-kenu
szakedzői diplomával rendelkezik. 2003-ban sportmenedzseri,
2009-ben testnevelő diplomát szerzett. 2017-ben az SZTE Bölcsésztudományi karának Neveléstudományi Doktori Iskoláját is
elvégezte. 2000 és 2012 között olimpiai versenyzőket készített
fel, több dobogós helyezett kenus edzője volt. Hazánkban és külföldön is rendszeresen tart előadásokat, számos szabadalom és
publikáció fűződik a nevéhez. Az általa megalapított Kenu Akadémia vezetője, edzője. 2017 óta a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola testnevelő tanára. Az a tudás, munka, amit az
iskolában nyújt, egyedülálló. A keze alatt nevelkedett gyerekek
hamarosan országos és diákolimpiai versenyek dobogós helyezettjei lettek. Munkájában nem egyszerűen testnevelő tanár, hiszen folyamatosan alkalmazza a modern sporttudomány elveit.
Mint az ELTE óraadó tanára tanítványait az elmélet mellett a
gyakorlatra is oktatja. Hallgatóit gyakran viszi az általános iskolába, ezáltal az intézmény is folyamatosan megújul, naprakész
módszerekkel lesz gazdagabb. Elindítója és egyik fő szervezője
annak a folyamatnak, amelynek a végén sportiskola lehet a RÁFÁI, ami óriási változást jelent majd az intézmény életében.
Kiemelkedő edzői, sportszervezői munkájának elismeréséül
Ráckeve Város Polgármestere dr. Rausz-Szabó Attilát Ráckeve
Város Testnevelési és Sport díjban részesítette.

Az egyesületben 2015 óta versenyeznek a gyerekek, edzőjük
Kovács Dorina, akivel kezdetek óta együtt dolgoznak. A sport
elhivatottjaiként, nagy elszántsággal vesznek részt minden
edzésen, miközben az iskolában is helytállnak. A fiúk megfelelő
alázattal rendelkeznek a sport és a kézilabda iránt, jó csapatot
alkotnak, s igazi sportemberek együtt és külön-külön is. Szép
példát mutatnak társaiknak kitartásukkal és elszántságukkal.
Az új idényre való nyári felkészülést profikhoz méltó hozzáállással végezték. Munkájuk eredménye, hogy korosztályukban
az országos bajnokság I. osztályában (olyan csapatok között,
mint pl. a Pick Szeged, Telekom Veszprém, FTC, Tatabánya) szerepelnek jelenleg. FU15-ös korosztályban szintén ez a csapat (2
fővel kiegészülve) játszik mérkőzéseket, ahol a góllövőlistán 2.
Füredi Máté Ádám, 3. Henézi Máté, 7. Berger Marcell.
Az FU14-es csapat a nyáron megrendezett VIII. LV sport Kézilabda Tornán 100%-os teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere a Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub U14 fiú csapatát, azaz Berger Marcellt,
Borbás Bence Zoltánt, Füredi Máté Ádámot, Henézi Mátét,
Jeszenszki Kornélt, Kerek József Bencét, Koncsár Örst, Nagy
Bence Mátét, Petrányi Márkot, Szabó Máté Krisztiánt, Talapka
Zsombort, Újvárosi Zalánt, Vajda Patrikot, Viski Dánielt és Zankó Zoltán Odint Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben
részesítette.
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RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
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RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓJA DÍJ
kitüntetésben részesítette

KISS KORINÁT

FÜREDI MÁTÉ ÁDÁMOT

Korina 2012. április 20-án született, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3. b. osztályos tanulója, a Délegyházi Karate Sportegyesület tagja. A versenyzést 2016-ben igen picurkán kezdte, mindössze
14 hónap felkészüléssel a háta mögött, s rögtön el is hozott a Székely
Torony Mikulás Kupán – WADO-RYU Karate – két I. helyezést.
2019-ben a XXIV. WKF Karate Diákolimpia Országos Döntőn
formagyakorlattal és küzdelemmel is II. helyet ért el; a VI. Nemzetközi HINOMOTO KUPA formagyakorlattal I. helyezést, küzdelemmel IV. helyezést ért el; a VI. GOJU-RYU SZIGET KUPÁN
– WKF Karate formagyakorlattal és küzdelemmel is I. helyezést
ért el; a MIKULÁS KUPA UTÁNPÓTLÁS OB. versenyén küzdelemmel IV. helyezést ért el.
2020-ban az International BudoKai Hungarian Federation bajnokságon formagyakorlattal csapatban I. helyezést, egyéniben
II. helyezést, küzdelemmel IV. helyezést ért el; az I. ÖSSZETARTÁS KNOCK DOWN KARATE bajnokságon küzdelemmel I.
helyezést ért el; a KYOKUSHIN Karate KNOCK-DOWN DIÁKOLIMPIA Országos Döntőjén formagyakorlattal II. helyezést, küzdelemmel III. helyezést ért el; a HINOMOTO KUPÁN formagyakorlattal és küzdelemmel is I. helyezést ért el; a XXIII. BUSHIDO
Kupa KD Utánpótlás Magyar Bajnokságon küzdelemmel I. helyezést ért el, így korosztályos magyar bajnok lett.
Edzője: Gencsi Ivett
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának
elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere Kiss Korinát Ráckeve
Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben részesítette.

Füredi Máté Ádám 2015-ben, 8 évesen kezdte meg pályafutását
a Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klubnál, azóta is büszkén viseli mezén a csapat logóját. Edzőjével, Kovács Dorinával a kezdetek óta együtt fáradoznak az eredményekért.
A sport elhivatottjaként nagy elszántsággal dolgozik minden
edzésen, miközben az iskolában is helytáll. Megfelelő alázattal
közelít a sport és a kézilabda felé. Tisztelettel viselkedik idősebb
és fiatalabb társaival és az edzőjével szemben is. Igazi csapat- és
sportember, jó példát mutat társainak kitartásával, elszántságával. Csapatával jelenleg a korosztályában az országos bajnokság
I. osztályában szerepel (az ország 18 legjobb csapata között, úgy
mint Pick Szeged, Telekom Veszprém, FTC, Tatabánya). Máté
vezeti az FU14 góllövőlistát, az FU15-ös korosztályban (öregebbek között) a 2. a góllövőlistán.
FU14-es korosztályban a nyáron megrendezett VIII. LV sport Kézilabda Tornán – ahol csapatával az I. helyen végzett– a legjobb
játékos és gólkirályi címet vehette át.
Az elmúlt öt évben a Ráckeve VKSK színeiben összesen 15 alkalommal nyerte el a legjobb játékos/gólkirály címet.
Munkához való hozzáállása példaértékű, csapatában megbízható játékos, személyiség, mind az U14-es mind az U15-ös korosztályban.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Polgármestere Füredi Máté
Ádámot Ráckeve Város Ifjú Sportolója Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város 2020. évi kitüntetettjei
zött nyújtja át a város polgármestere az elismeréseket azok
számára, akik az év során kiemelkedtek munkájukkal, eredményeikkel.

Folytatás a 14. oldalról
A városi hagyomány szerint a
karácsonyi koncert keretei kö-

Az idén sajnos a Covid veszély korlátozásai miatt ez a
rendezvény is elmaradt, de
Vereckei Zoltán polgármester - aki bár a veszélyhelyzet
szabályai szerint a döntések meghozatalára ezen idő
alatt egy személyben jogosult - kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét
határozatokat hozott, hogy
kik azok a személyek, akiket
2020-ban közösen méltónak

találtak a különböző városi
díjak elnyerésére. Az okleveleket és a virágokat Vereckei
Zoltán polgármester, Szanyó
Tibor, Schenk József, Polgáriné Szente Annamária, Gudra
Zsuzsanna és Nagy Klára képviselők személyesen vitték
el és nyújtották át a kitüntetetteknek otthonukban, illetve az Ács Károly Művelődési
Központban.
Az elismerésekhez itt az újság hasábjain is minden kitüntetettnek szívből gratulálunk!
Jáki Réka

Köszönet
Ráckeve Város Önkormányzata a „Kiváló Mestere Díj 2020”ban részesítette Halasi Zoltánt.
A kitüntetéshez járó anyagi elismerést a díjazott a Ráckevei
Szivárvány Óvoda, Dömsödi úti
Tagintézményének ajánlotta fel.
Ez az összeg is elősegítheti a már
egy ideje tervezett vágy beteljesülését! Kitűzött cél, az óvoda udvarára gumi ütéscsillapító megvásárlása, elhelyezése. A felajánlás
némi, csekély alaphoz lesz csatolva, ezáltal mindenki örömére
gyarapszik a meglévő alaptőke. A
nemes önzetlen gesztust ezúton
is megköszönöm! Szeretettel kívánok további sikerekben, egészségben gazdag éveket!
Kiss Marianna
tagintézményvezető
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„Szerintem Ráckevén mindenki lokálpatrióta!”
Dr. Czerny Károly erdőmérnök-építészmérnök életútja
Már fiatalon „szakmai legenda” volt.
1944. május 23. napján született Budapesten.
A főváros bombázását édesanyjával és kétéves
nővérével vészelte át, Vármegye utcai lakásuk
pincéjében. Édesapja honvédtisztként hősi halált halt 1944 decemberében és jeltelen katonai
tömegsírban nyugszik. Két testvérével Vácott és
Budapesten nőtt fel. (Nagyapja, Zeman Károly
cseh származású textilgyár tulajdonos tiszteletére 2008-ban emléktáblát avatott a városi
önkormányzat Vácott.) Versenyszerűen úszott,
tizenévesen műugró magyar bajnok volt. 1956.
október 23-án, tizenkét évesen részt vett a Bem
térről elindult tömeg felvonulásán: a forradalmi
ifjúság tisztaságának emléke élete végéig elkísérte. Tizennégy évesen Sopronba költözött és
az erdészeti technikum diákja lett. Ekkor a legfontosabb tevékenység a sakk, a vívás és a cseh,
a német, az angol nyelv tanulása lett a számára.
1968-ban végzett a Soproni Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdőmérnöki Karán, és Sopron Városának hatására elköteleződött mind a természeti
környezet, mind az épített környezet védelme
iránt. 1980-ban elvégezte a pécsi Pollack Mihály
Műszaki Főiskolát, ahol építészmérnök diplomát szerzett. Politikai pártnak sosem volt tagja:
a civil szerveződéseket pártolta. 1971-ben megnősült, dömsödi születésű feleségével ötven évet
éltek együtt, példamutató házasságban. Gyermekeik – apjukat követve – építészmérnökként
és környezetvédelmi szakjogászként dolgoznak.
Három unokája tette még szebbé az életét.
1968-70-ben a Szolnoki Erdőgazdasághoz tartozó Ráckeve-Dabas állami erdészet vezetője volt.
1971-től a lórévi termelőszövetkezet, 1973-tól
1983-ig a ráckevei Aranykalász MGTSZ faipari
ágazatát vezette. Találmányait – amelyek közül
egyik elnyerte a kiváló áruk fóruma emblémát –
ettől az időszaktól fejlesztette ki: ezek konténer
faházak, könnyűszerkezetes nyaraló épületek,
gyorslakóházak voltak. Ő tervezte 1976-ban a
ráckevei Ady utcai óvoda tornatermét. Javaslatára az 1970-es években elindult Ráckeve, Kiskunlacháza, Szigetszentmárton, Szigetújfalu,
Szigetbecse, Lórév, Makád térségében a téesz
földek megtisztítása az illegális hulladéklerakóktól, amelyek helyén sok esetben régészeti
feltárások történtek, majd parkerdők, kiránduló
erdők, játszóterek létesültek. Kiemelendő a Szigetszentmárton-Ráckeve között elterülő Tókerti
Parkerdő és a Kiskunlacháza-Ráckeve közötti
Peregi Parkerdő. Előbbi helyi, utóbbi országos
jelentőségű természetvédelmi terület státuszt
kapott az 1990-es években. A „parkerdő kultúra” területén szerzett tapasztalataira építette

erdészdoktori disszertációját (1985), amely az
erdőmérnök hallgatók számára ismert szakmai
forrásmunka. Parképítési munkáiba bevonta
Artner Ottó dunaharaszti szobrászművészt, akinek alkotásai (Kiscsikó, Hajómalom, Kisleány)
láthatóak voltak ráckevei közterületeken. Foki
Vilmos fafaragó művészt az 1956-os forradalom
20. évfordulóján bízta meg először a ráckevei
parkerdőkbe szánt észak-amerikai totemek készítésével: így emlékezett meg „titokban” azokról a soproni erdészekről, akik Kanadába távoztak a megtorlások elől. Támogatásokkal javított
helyi cigány családok életminőségén, Kun Pál
roma festőművészt ő fedezte fel a képzőművészet számára.
Az 1970-es években a Hazafias Népfront ráckevei szervezete, valamint a helyi tanács felkérésére – a soproni születésű Dr. Kovács József László
ráckevei gimnáziumi tanárral együttműködve –
„társadalmi munkában” dolgozott az akkorra már
rendkívül lepusztult állapotú Ráckeve Nagyközség műemlékvédelmi akciótervén. Munkájuknak köszönhetően került feltárásra és helyreállításra többek között a mai Fekete Holló épülete, a
Savoyai-kastély egyes részei, az Árpád-híd vámháza, a Fekete Sas Vendéglő (Ács Károly Művelődési Központ), a gótikus Ifjúsági Ház (mai Keve
Galéria), a Kajlik-ház (Népművészeti Ház), a
szerb Nagyboldogasszony-templom portája, az
ún. dunai lejáró közök (panoráma bástyák) és
a ráckevei fő utcák alatti középkori pincerendszer. Mindennek eredménye az is, hogy Ráckeve
1989-ben városi rangot szerzett. Megtervezte
a ráckevei római katolikus plébánia épületét
(1985), elhelyeztette a református gyülekezeti
házon a Szegedi Kis István emléktáblát (1980)
és 1992-ben renováltatta az egykori Szilágyi-lakot (ügyvédi iroda), olyan alapossággal, hogy
annak homlokzata – az életkora és az időjárási
viszontagságok ellenére – a mai napig az eredeti

állapotában díszeleg. Szervezőmunkáját dicséri
az autósmozi – amely még akkor is működött,
amikor a fő utcai kismozi már nem –, illetve az
1970-es évektől az „Építők Napja” majálisok.
Az 1983-ban alapított és általa vezetett Architektúra Kisszövetkezet négyszáz dolgozója a környezetvédelmi tevékenységen felül több olyan
közösségi munkát végzett – Ráckeve Járás településein egészen az 1989-90-es rendszerváltozásig
–. amelyek nagy hatást gyakoroltak a lakosságra.
Emléktáblákat helyeztek el műemléki épületekre,
játszótereket hoztak létre, támogatták az egyházakat, és 1989 decemberében a ráckevei református gyülekezettel együttműködve az elsők között
indítottak segélyszállítmányt Erdélybe, 199091-ben pedig „szegénysegélyezést” szerveztek. Az
Architektúra ebben az időszakban a legnagyobb
városi adófizető és a legerősebb ifjúságtámogató szervezet is volt Ráckevén: Miklósi Zsuzsanna
testnevelő tanár segítségével „Duna átúszó” és
asztalitenisz versenyeket (Ráckevei Ping-Pong
Klub) rendeztek, Bukri József kisszövetkezeti alelnök szervezésében pedig az Architektúrától
kapták ajándékba az első számítógépeket a helyi
iskolák. Ez a gazdasági társaság – nagyon sok ráckevei családnak megélhetést biztosítva – építette
fel az osztrák határ mellett, 1988-ban, a Levél-EXPO falurészt, amely a magyar rendszerváltozás
egyik „üzletkötési központja” is lett.
1991-ben ő dolgozta ki „Ráckeve Város Demokratikus Chartáját”, amelyet az akkori képviselő-testület nem szavazott meg, pedig annak segítségével a település soknemzetiségű kultúráját
lehetett volna felerősíteni, hasonlóan Szentendréhez. A Ráckevei Városszépítő- és Fejlesztő
Egyesület elnökeként Miroslav Mártity pópával
elősegítette Kovin és Ráckeve, valamint Székelykeve és Lórév testvérvárosi kapcsolatának létrejöttét: 1992-ben, a délszláv háborúk idején!
Ennek a civil szervezetnek a kezdeményezésére
ült le egy asztalhoz Fegyó János és Dr. Kovács
József László, hogy dr. Czerny Károly segítségével elkészüljön az első, archív fotókból álló képes
történelemkönyv városukban: A régi Ráczkeve
képeskönyve címmel.
Dr. Czerny Károly ötvenéves korára több mint
tízezer fát ültetett el országszerte: többek között
az összes ráckevei általános iskola parkosítását
elvégeztette. A Damjanich utcai zsidó temető
sírköveinek széthordását azzal akadályozta
meg, hogy kerítést építtetett a temető köré. A
ráckevei Kalmár István és Juhász József kertészek példáját követve ő hozta létre még a 70-es
években az egyik legszebb ráckevei faiskolát.
Folytatás a 22. oldalon
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Folytatás a 21. oldalról
Az 1990-es években az Országos Erdészeti
Egyesület Elnökségének tagjává választották,
ahol a régi egyesületi székház visszaigénylésének és a magánerdő programok beindításának adott lendületet szakmai tapasztalataival. Ekkor kezdte meg az ő iránymutatásával
a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola a
környezetvédelem oktatását.
Ráckevén kívül több Pest megyei település büszkélkedhet olyan „építménnyel”, amely az ő tervei
alapján létesült vagy maradt fenn. Ezek közül
az egyik az 1960-as évek végén Dabas-Mántelek Erdészháza, amely a 2018-as felújítása óta
turisztikai célokat szolgál. 1977-ben ő tervezte
és építtette meg a Kiskunlacháza külterületén
található Szent Imre herceg kilátótornyot, az
egykori „Virágos Pereg” község emlékére. A római kori régészeti emlékeket rejtő Szigetszentmárton és Ráckeve között futó műutat az 1970es évek végén az ő indítványára alakították ki,
ezzel megszüntetve a H6-os HÉV síneken használt balesetveszélyes átjárókat. Vitathatatlanok
az érdemei abban is, hogy dr. Vona Ferenc országgyűlési képviselő 1993-ban megfelelő környezetvédelmi indokolással állami támogatást
tudott szerezni a ráckevei Árpád-híd felújítására, amely Ráckeve Járás településeinek ma is az
egyik legforgalmasabb útszakasza. Vona doktorral később (2007) együtt jelölték ki a Szent
Vendel körút nyomvonalát, a ráckevei belváros
környezetének védelme érdekében.
2012-15. között a Ráckevei Leader-Hacs munkacsoport vezetője volt. Ez idő alatt irodája több
pályázati projektet szervezett vagy bonyolított
le sikeresen a térség civil szervezetei, vállalkozói,
egyházai és önkormányzatai részére. Szenvedélyes fotós volt. Látványos képes könyveket írt,
adott ki, ingyenesen terjesztett Ráckeve, Kiskunlacháza, Dömsöd, Szigetszentmárton, Szigetcsép,
Dabas, Vác, Százhalombatta, Dunaföldvár, Tata
települések természeti- és épített környezetéről,
és előkészületben volt Sopron képes krónikája.
Utóbbit 2020. augusztus-szeptember hónapokban Sopronban kezdte el szerkeszteni. Ő a megálmodója a ráckevei belvárost elkerülő Szent Vendel körútnak és a „Savoyai Kultúrtáj Programnak”.
Folyóiratokban megjelent szakmai publikációi
szinte megszámlálhatatlanok, gyakori szerzője
volt az Erdő, az Erdészeti Lapok és a Nimród folyóiratoknak, valamint a Ráckevei Újságnak. A rendszerváltás idején Magyar Gazdaság címmel, 199294 között pedig Szép Ráckeve címmel havilapot
adott ki. Reformember volt: Ráckevén 1983-tól,
Szerepen 2001-től köthetőek nevéhez a „helyi reformkor” kezdetei. (Idézet Tóthné Verő Tünde szerepi polgármester gyászbeszédéből.)
Az 1980-as években Ráckevéért-díjjal két alkalommal jutalmazták, oklevelet kapott kulturális
munkáiért Pozsgay Imre oktatási minisztertől,
2010-ben pedig Ráckeve Városa Pro Urbe-díjjal
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értékelte a szakmai életútját. 1987-ben, az André Kertész Emlékház kialakításában nyújtott
közreműködéséért plakettet kapott Szigetbecse
településtől. 2005-ben a Hajdú-Bihar megyei
Szerep község a díszpolgárává választotta, annak elismeréséül, hogy nevelőapja családja – az
1848-49-es forradalom és szabadságharc reform nemesi famíliája, a Babits Mihállyal rokonságban álló „Szerepi Kelemenek” – településén
az ő emléküket méltó módon ápolta és a helyi
civil közösségeket anyagilag jelentősen támogatta. 2009-ben megkapta a legmagasabb erdészeti szakmai kitüntetést, a Kaán Károly-díjat.
2018-ban Sopronban átvette erdész aranyoklevél-tiszteletdiplomáját. Még életében, 2020.
október 5-én egy közgyűlési tag terjesztette fel a
Pest Megye Díszpolgára címre, halála után pedig
Ráckeve Város Önkormányzata díszpolgári oklevéllel (postumus) ismerte el ráckevei életművét. Dr. Czerny Károly – akit Fegyó János történész a Ráckevei Újság 1990. márciusi számában
„Ráckeve Városszépítője” címmel ruházott fel – a
ráckevei Kör Tv 2010. februári Kultúrkör c. adásában, az akkor megjelent Ráckeve Évgyűrűi Képes
Krónikája c. könyve kapcsán egyértelművé tette,
hogy szerinte Ráckevén mindenki lokálpatrióta, utalva ezzel arra, hogy a város szépítése,
védelme komoly közösségi munka, amelyhez
bárki csatlakozhat, és ez általában így is van.
A halálhírét követően Jáki Réka ráckevei újságíró
egy internetes közösségi oldalon így nyilatkozott róla: „...sokat tett Ráckeve épített és természeti
értékeinek megőrzéséért és mindig udvarias Ember
volt”. Ugyanitt Cserna Gábor, a ráckevei KÖR
Tv alapítója őszintén és meghatóan búcsúzott:
„Munkát, megbecsülést, barátságot kaptam tőled
éveken át. Isten áldjon meg haló poraidban! Köszönöm Karcsi!”. Komlósi Péter református esperes
úr üzenete is a világhálón olvasható: „Együttérzéssel és részvéttel kívánom, hogy Isten vigasztaló
szeretete ölelje át a gyászolókat, s teremtsen bennük
megnyugvást, békességet!”. Szále Zsoltné ráckevei
iskolaigazgató a gyászoló családnak írott elektronikus levélben felidézte építészmérnöki leleményességének egyik alkotását: „Mint fiatal házasok küzdöttünk a saját fészek kialakításával. Az ő
ötlete volt a mai házunk tetőterének megálmodása,
amit meg is tervezett. Így gyorsan, nagyon költséghatékonyan be is költöztünk saját kuckónkba, ahol
elindítottuk Zsolttal közös életünket. Ez a közös élet
37 éve tart. Sokszor emlegetjük Karcsit, a lehetőséget, amit biztosított a számunkra.” Lukácsiné Mari
a Dr. Czerny Károly Emlékoldalon (Facebook)
ezt írta: „Tiszteltem, 40 éve a férjem főnöke volt...
Neki köszönhettük, hogy Újhegyen normális út és
áram lett... Őszinteség, tudás és emberség, amely kísérte útját.”. Dr. Borkovits Margit – akinek szülei
szintén az első ráckevei városszépítők voltak –
így búcsúzott tőle a világhálón: „Igen sokat tett,
hogy jobb legyen itt élni.” Október végén, a halálát
követő első napokban a 16 hektáros újlengyeli

akácerdejének vadászai megdöbbentő hírt közöltek a Czerny-családdal. Az erdőből, amelyet
ő direkt a dámszarvasok számára tartott fenn
élőhelyül, hagyva, hogy ott a borjaikat neveljék,
a fákban csipegetéssel, rágással, agancstisztítással akár kárt is tehessenek: váratlanul és
érthetetlenül az összes szarvas csendben távozott... Az erdő közepén az ott élő állatok maguk
alakítottak ki egy tisztást, a „szalonjukat”, melyben még róka- és borzvár is található: ezt örökítette meg meseszerűen 2020 adventjén Sajdik
Ferenc grafikusművész a Dr. Czerny Károly Újlengyelben c. alkotásán. (Újlengyelben 2021-re
Czerny-emlékerdő létesül.)

Dr. Czerny Károly elvesztése miatt részvétet
nyilvánított a családnak a környezetvédelem
iránt elkötelezett Áder János államfő hivatala,
Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az
Országgyűlés volt elnöke – aki gyászbeszédet
is írt a temetésre –, Dr. Lenkovics Barnabás az
Alkotmánybíróság volt elnöke, Dr. Gellérthegyi István környezetvédelmi jogászprofesszor,
továbbá az Országos Erdészeti Egyesület és a
Pest Megyei Vadászkamara, valamint Raffay
Béla korábbi ráckevei tanácselnök, Varga Viktória ráckevei alpolgármester és Hevesvári Zoltán
(Ráckeve egyik legidősebb polgára). Temetésén
a ráckevei képviselő-testület részéről Schenk József jelent meg, az erdész szakmát pedig Áprily
Róbert erdőmérnök képviselte, aki gyászbeszédet is mondott és kollégáival az Erdészhimnuszt
énekelték dr. Czerny Károly tiszteletére. A temetéssel egyidőben mindhárom ráckevei egyház
harangjai megszólaltak...
Rövid kórházi kezelése alatt szeretteinek sem
engedélyezték a meglátogatását, de telefonon
tartották egymással a kapcsolatot: feleségéhez
szóló utolsó szavai ezek voltak: „...nem hiányzik
nekem semmi, csak a családom.” Méltósággal viselt rövid betegség után csendben aludt el Budapesten, 2020. október 21-én. Nyughelye Dömsöd Nagyközség római katolikus temetőjében
van: édesapja, Czerny Károly Antal második világháborús magyar királyi honvédtiszt jelképes
földi maradványaival együtt.
Takács Boglárka Anna
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Sebeket ejtett Ráckeve idegenforgalmán is a járvány
Turisztikai számvetés 2020
Vége a turistaszezonnak, a szolgáltatók jó
része a kormányrendeleteknek megfelelve
zárva tartanak, a vándorhorgászok is egyre
ritkábban látogatják városunkat, visszaesett a szállásadók forgalma is. Lehet kérdezni, hogy milyen évet zártunk? Lehet, de
még kevesen értékelték az évet.
Szolgáltatóként is mondhatom, hogy ez
volt a legfurcsább, legkiszámíthatatlanabb
év az elmúlt harminc évben. Pedig az eleje
nagyon jól kezdődött: sok előre foglalással,
rengeteg programmal, nagy tervekkel. Aztán jött a március! A feketeleves! Aki már
kinyitott, bár ne tette volna! Aki ki sem nyithatott, a következő hónapot sem látta előre… Mindenki, aki gazdasági szereplője Magyarország életének, csak reménykedett,
hogy minél hamarabb vége lesz a korlátozásoknak. A tavasz végeztével, a nap reménysugaraival jöttek az enyhítések, megindult
a hazai turizmus, de elmaradtak a csapatépítések, az osztálykirándulások, a különböző zenei rendezvények, a nagy létszámú
esküvők, sportesemények és természetesen
a külföldről jönni szerető, hazánkat megismerő emberek. A kormány a gazdasági
akciótervekben ezen a téren is segítséget
nyújtott mind a SZÉP-kártyát használó
nyaralók számára, mind az idegenforgalmi
adó központi költségvetésből finanszírozásával, illetve a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretén belül a magánszálláshelyek, panziók fejlesztési pályázataival.
Az október elején megrendezett Országos
Tourinform Találkozón, mint minden évben most is részt vettünk, ahol a Magyar
Turisztikai Ügynökség tájékoztatott az idei
évi, és ami fontosabb a jövő évi stratégiájáról, amelynek fő lényege, hogy az elhúzódó
COVID vírus miatt a következő évben is a
hazai turizmust erősítik minden tekintetben mind programokkal, mind marketingben. Az idén megújult a Tűztorony Kilátó
üzemeltetése, amelyben szeretnék köszönetet mondani a Tűztorony Őreinek, és a
háttérmunkát végző Tourinform Irodában
dolgozó kollégáknak, akik egyébként ebben
az évben a legjobban teljesített irodák közé
kerültek az ország 108 Tourinform Irodája
közül! A jövőben szeretnénk felszerelni a
kilátót távcsövekkel, hogy még csalogatóbb
legyen a Ráckevére látogatók számára.
A ráckevei látnivalók mellett a város vezetése is szeretné bővíteni szolgáltatásait,
tovább fejleszteni a városi szabad strandon

létesített kajak, kenu és SUP kölcsönzőt és a
mellette lévő kempinget, illetve ha a vírushelyzet engedi, akkor egy országos gasztronómiai fesztivált rendezni, ami méltán helyettesítené a Ráckevéről sajnálatos módon
elvitt nemzetközi folklórfesztivált.
Azt gondolom, hogy a pandémiás időszakban előre jósolni lehetetlen, de a tavaszi
hullám következtetéseit, tapasztalatait felhasználva talán a következő időszakra jobban fel tudunk készülni a jövő évi turisztikai
szezonra, együtt élve a vírus adta helyzettel
és bízunk benne, hogy országos szinten is
túl leszünk mihamarabb a COVID-on.

Országos jövőkép
Az eddigi fejlesztésközpontú szemlélet mellett a fókusz az értékesítésre és a marketingre helyeződik át, eszerint szeretné a Magyar
Turisztikai Ügynökség a térségeket a belföldi és a külföldi piacokon is versenybe hozni.
Magyarországon 11 turisztikai térséget nevesített a kormány, amelyek közül minket a 11.be, a Budapest környéke turisztikai térségbe
(angolul: Greater Budapest) soroltak. A pontos meghatározása a következő:
„Az új turisztikai térség magában foglalja a
már korábban is nevesített, aktív- és ökoturisztikai kínálati elemekben és történelmi városokban gazdag Dunakanyar térséget, de emellett
olyan új, a budapesti tartózkodást legalább
1 nappal meghosszabbítani képes turisztikai
attrakciókat is kínáló területek is a részét képezik, mint a Velencei-tó, Gödöllő, Székesfehérvár
és Ráckeve környéke. Az integrált turisztikai
térség kialakítása elősegíti a budapesti látogatások idejének meghosszabbítását, lehetővé teszi komplex turisztikai csomagok létrehozását

és a desztináció önálló értékesítését.” (forrás:
turizmus.com)
Az elhúzódó pandémiás időszak miatt a
belföldi turizmus megmarad, sőt talán még
erősebb is lesz. Ehhez kellene megtalálni
különböző marketingekkel, kiadványokkal
a budapesti, és Budapest közeli települések lakóit, hogy felfedezzék a Csepel-sziget
déli részén lévő gyönyörű városunkat. Az
újonnan létrejövő turisztikai desztináció
kialakítása érdekében a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt., mint a hazai turizmus fejlesztéséért és turisztikai információk biztosításáért felelős állami szervezet, a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 attrakciófejlesztési és alapinfrastruktúra-fejlesztési logikája mentén megkezdte a desztinációfejlesztési stratégia előkészítését.
Mindenkinek ajánlom ebben a nehéz időben az egyik, ha nem a legnagyobb magyar példaképem idézetét, Széchenyi Istvánét, akiről kevesen tudják, hogy Ő volt
a hazai vízi túrázás megalapozója. A pesti
Lánchíd-fő helyén 1834-ben létrehozta a
„Csónakdát” és társaival létrehozta a Dunai Hajósegyletet, a Nemzeti Hajós Egyletet és a Hunnia Csónakázó Egyesületet,
melynek tagjai nagy vízi túrákat tettek. Az
idézet pedig így hangzik:
„Szorgalmasan dolgozom – s önérzetesen – Ha
lenyírják a szárnyamat – járok majd a lábamon; – ha azokat is levágják, a kezemen járok;
ha azokat is kitépik – hason csúszok!”
Kívánok mindenkinek erőben, egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
Schenk József
turisztikai tanácsnok
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Amire büszkék vagyunk…
Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
Az Emberi Erőforrás Minisztérium 26/2016.
(IX.8.) számú rendelete alapján:

„A Miniszter Elismerő Oklevele
adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak,
közösségnek, aki (amely) a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve
a miniszter felügyelete alá tartozó
ágazatok területén tevékenykedő
szervezetnél a szakmai munkáját
huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai
feladat végrehajtásában szerez érdemeket.”
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola Idegen Nyelvi Munkaközösségének
bemutatása.
Vezető: Szőke Hajnalka Edit
Tagok: Szále Zsolt Dénesné (német), Kalocsai Ágnes (német), Völgyi Gábor (német),
Durmits Attila (angol), Nagy Gábor (nemzetiségi tánc), Nagy Fruzsina (angol)
Feladataik:
• Tanmenetek készítése kiegészítve a helyi
sajátosságokkal
• A szemléltető eszközök maximális kihasználása, új eszközök készítése
• Tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése
• Német, angol nyelvű filmek, előadások
megtekintése
• Bemutató és nyílt órák tartása
• Partnerkapcsolatok ápolása
• Felzárkóztatás elvégzése
• Digitális oktatási módszerek keresése,
alkalmazása
A 2019/2020-as tanévben jutottunk el oda,
hogy a német nemzetiségi nyelvoktatást
8 éve bevezettük. Ez egy óriási kihívás és
munka volt. A nemzetiségi nyelvoktatás

nemcsak a tanórák megtartását jelenti, hanem a nemzetiségi hagyományok beépítését az iskola életébe, az oktatási és nevelési
módszerek megújulását, a hagyományok
napjainak megrendezését is. Hetedik évfolyamtól belépett az angol, mint 2. idegen
nyelv oktatása, ami szintén egy új feladatot jelent. A nyelvi munkaközösség tagjai
tartják, szervezik, bonyolítják a németországi diákcseréket, szabad idejükben egész
évben ápolják a kapcsolatot az ottani kollégákkal és ismerőseikkel. Az ő tudásuk és
odaadó munkájuk a záloga annak, hogy az
intézmény EU-s pályázati lehetőségekhez
jut, amelyek segítségével megvalósítottunk
már pl 5 Comenius pályázatot, s így több
mint 100 tanulónk juthatott el Európa számos országába és szerezhetett egy életre
szóló tapasztalatot, tudást, élményt.

A 2019/2020-as tanév szintén egy győztes
EU-s Erasmus pályázat megnyerését hozta.
Közösen dolgozhatunk együtt angol, olasz,
görög iskolákkal. Intézményünk innovatív
arculata ismét előtérbe kerül, amit a munkaközösség tagjai tesznek számunkra lehetővé.
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola egyik legsikeresebb munkaközössége
2020 októberében elnyerte a Miniszter Elismerő Oklevelét a kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola ezúton szeretné megköszönni a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak és Kapocsi
Karin Elnök Asszonynak a német nemzetiségi oktatáshoz nyújtott támogatását.
Szále Zsoltné igazgató
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„A tanár a szíve az oktatásnak” (Sidney Hook)
90 éves lett Csömöri László

Csömöri László gimnáziumi tanárt és igazgatót nem kell bemutatni, hiszen 27 év alatt több
ezer ráckevei és környékbeli középiskolai diák
ismerhette meg. Az alábbi írással születésnapja
alkalmából köszönti egykori osztálya.
Esztergomi érettségije után 1950-ben kezdte
meg egyetemi tanulmányait az ELTE gazdasági matematika szakán. Ezt követően Ráckevére került, itt kezdett tanítani. 12 évig volt
tanár a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban,
majd 13 évig egyéb helyeken teljesített közszolgálatot. 1979-től 1994-ig igazgatója volt a
gimnáziumnak, innen ment nyugdíjba 27 évi
szolgálata után. E sorok írói, megilletődött fiatal gyerekekként álltunk 1962 szeptemberében a gimnázium udvarán. Hallgattuk az évnyitón a beszédeket, megszeppenve néztünk
körül, ismerősöket, némi támpontot keresve.
A végén az osztályfőnökünk, Csömöri László
felvezetett minket az épület lépcsőjén a tantermünkbe. Rövid, okos mondataival pontos
információkat adott a ránk váró feladatokról,
a magatartási szabályokról és az elvárásokról. Évtizedek múltán is visszacseng a pontos
fogalmazás, a világos mondatszerkesztés.
Közérthető módon oktatta számunkra a matematikát, a geometriát, a fizikát. A negyedik
évben – reáltagozat lévén – egy számunkra addig ismeretlen tantárggyal ismerkedtünk meg,
az ábrázoló geometriával. Ez a tárgy sokunk
emlékében megmaradt: az addig tanult kétdimenziós alakzatok helyett háromdimenziósra
váltottunk. Tanárunk rajzeszközökkel lépett be
az osztályba és egy új világot mutatott be. Türelmesen, szabatosan magyarázott, meg akarta velünk értetni a térdimenzió ábrázolását.

Ma már nyilvánvaló számunkra, hogy Csömöri
László az osztályfőnöki feladatának ellátására is ilyen tudatossággal készült. Jó érzékkel
mérte fel diákjai egyéniségét, és mindenkit ez
alapján kezelt. Látható volt, hogy mielőbb meg
akar bennünket egyénileg is ismerni, nem mulasztotta el a családokkal való találkozást sem.
Soha nem tapasztalhattuk, hogy részrehajló
lett volna. Ha tanárkollégái közül olykor ilyen
természetű megkülönböztetéssel találkozott,
felvállalta diákjai védelmét. Az osztályfőnöki
órák túlnyomórészt a serdülő, kamasz fiatalok
problémáival, alapvetően az egyén és a közösség viszonyáról szóltak. Pedagógiai munkájának központi eleme a közösségépítés volt.
Pedagógiai elvei leginkább a közösségi programok szervezésében nyilvánultak meg. Még
első osztályos korunkban, a legelső órák
egyikén kezdeményezte, hogy az osztály eseményeiről vezessünk naplót. A jó hangulatú kirándulásokkal, diákos csínytevésekkel,
kalandokkal, fényképekkel teli mintegy 350

diáktársunkként vett részt. Benne volt a tréfás
játékokban, a meghitt, esti tábortűz körüli
beszélgetésekben éppúgy, mint az „éjszakai
szellem” üldözésében. Közös kerékpártúrára
mentünk, a fővárosban színházlátogatásra,
moziba vitt bennünket, de nem maradt ki a
Hadtörténeti Múzeum, a Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár sem. Osztályfőnökünk még
az akkoriban rendszeres mezőgazdasági
munkákat, az őszi betakarításban való részvételt is tudatos közösségépítésre használta.
Fontosnak tartotta, hogy a táborozásokhoz
szükséges pénzt ne a szülőktől kérjük, hanem önként vállalt mezőgazdasági munkával
keressük meg. Rendszeressé tette a műsoros
klubdélutánokat, amelyen évente egyszer a
szülők is részt vettek – ezeknek az emlékét is
őrzi a napló. Csak érett fejjel láthatja az ember, hogy ezek a törekvések a következetességről, a rendszerességről szólnak.
Csömöri László 15 évig volt a gimnázium
igazgatója is, ebbéli tevékenysége áthúzó-

1962-1966 közötti osztálya köszönti a 90 éves Csömöri Lászlót
oldal egyre komolyabb, kiforrottabb kézírással íródott, a képek pedig jól szemléltetik
egy vidám közösség fejlődését, a lázadozó
kamaszok útját az érett kor irányába. A négy
év alatt osztályfőnökünk legalább 40 olyan
programot szervezett, amely a közösséget
építette és növelte látókörünket. A soproni
táborozás alkalmával a „vadcsirkék” elejtésében és a „bűnös” vacsora elfogyasztásában, a
pannonhalmi, a szentendrei, a zirci, a bakonybéli, a sikondai, a királyréti kirándulásokon,
versenyeken, hegymászásokon, hajókirándulásokon, a legközvetlenebb módon, szinte

dik a rendszerváltáson is, e méltatás keretei
azonban ennek taglalását nem teszik lehetővé. Volt osztályának diákjai köszöntik e lapon
osztályfőnöküket, aki az elmúlt év december
közepén töltötte be 90. életévét. Tegyük hozzá, hogy 66 éve ráckevei polgár, 26 éve nyugdíjas, aktív életéből 27 évet a Ráckevei Ady
Endre Gimnáziumban töltött. Diáknemzedékek nevelése fűződik nevéhez. További szép
éveket, jó egészséget és családi boldogságot
kívánunk.
„A” osztályának diákjai (1962-1966)
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Könnyebb újévi ételek – Káposztás ételek
Ünnep utáni étkek
Túl vagyunk a karácsonyi finomságokon – káposztán, halon, pulykán, bejglin a süticsodákon, azt hiszem könnyedebb
ételekre vágyunk.

Csirkemell körtével
Hozzávalók: 500 gr csirkemellfilé, 2-3 körte, 5 dkg reszelt sajt, só, bors, szerecsendió,
vegyes saláta, fél vaj.
A csirkemelleket szeletre vágom,
csirke fűszerkeverékkel ízesítem,
forró olajon mindkét oldalát
megsütöm, kiveszem, félreteszem. A körtét szeletekre vágom
pici szerecsendióval megszórom
teflonban vajon pirítom mindkét
oldalát. Jénaiba helyezem a kisült
húsokat, tetejére a finom vajas,
szerecsendiós körtét, megszórom
reszelt sajttal és pár percre sütőbe
teszem. A vegyes salátát ízesítem,
sóval, borssal, fűszeres olajjal,
balzsamecettel, óvatosan összekeverem. A finom husit könnyű
salátával tálalom.

Zöldborsós szűzérme rizstésztával
Hozzávalók: 40 dkg szűzérme, 2 gerezd fokhagyma, 25dkg
zöldborsó, só, bors, kapor, 1
zacskó rizstészta, 1 főzőtejszín.
A szűzérmét megtisztítom, vékony csíkokra vágom, wokban
forró olajon a fokhagyma kíséretében pirítom. Amikor puha,
hozzáadom a főtt zöldborsót,
fűszerezem, öntök hozzá egy főzőtejszínt. Beforralom, ízesítem.
A rizstésztát előírás szerint készítem! Azért írom, hogy előírás,
mert van amelyiket nem főzni
kell, hanem csak forró vízzel
leönteni és állni hagyni. A zöldborsós szűzérmét összekeverem
a rizstésztával – így tálalható.
Tetejére kapor kerül. Nagyon finom és gyorsan elkészül.

Sütőtökös-spenótos galuska
Hozzávalók:
Sütőtökös: 25dkg sült sütőtök
héja nélkül, pürésítve, 2 tojással,
liszttel galuska massza, só, bors,
pici szerecsendió, fokhagymapor.
Spenótos: fél csomag mirelit
spenót, 2 tojással, liszttel galuska massza, só, bors, fokhagymapor, szerecsendió.
Besamelmártás: vajjal, liszttel,
tejjel kb. 8 decinyi + 6 dkg sajttal.
Külön-külön elkészítem a galuska masszát. Forró vízben szaggatom nagyobb kanállal. Főzöm pár
percet, feljön a víz tetejére, megfordul, majd szűrőkanállal kiszedem külön-külön. Jénai tál aljába
öntök a sajtos besamelmártásból, majd a galuskákat felváltva
elrendezem, mártást öntök rá és
rászórom a reszelt sajtot. Sütőben
180 fokon 20 percet sütöm. Nagyon finom vegetáriánus étel.

Sütőtök mézesen
Elkészítése: Olyan sütőtököt
választok, ami inkább hosszabb
legyen, ne gombóc. A hosszú
részt levágom, óvatosan meghámozom, kettévágom, éles késsel
Hasselback módra sűrűn bemetszem. Mézzel és olvasztott vajjal
fele-fele arányban készül. A tököt
sütőpapírral bélelt tepsibe teszem megsütöm. A végén kenem
meg a mézes vajjal, mandulával
megszórom és még pirítom.
Én egy kis rozmaringgal is ízesítem! A sütőtök egy fontos vitaminforrás!
Az ételekhez jó étvágyat kívánok! Szeretnék minden Olvasómnak nagyon boldog új évet,
jó egészséget kívánni! Továbbra
is vigyázzunk magunkra, egymásra!
Fejérdy Győzőné/MARI

Az új esztendőben nagyon sok
vitaminra lesz szükségünk. Kiürült a szervezetünk vitaminkészlete, ahogy a lelkünk is
megüresedett ebben a vírus sújtotta világban. Próbáljunk meg
töltekezni úgy testileg, mint
lelkileg.

Téli vitamin saláta
Egy marék savanyú káposztához reszelek egy sárgarépát,
és aprítok hozzá egy kis fej
hagymát. Megszórom borssal,
kis piros paprikával, löttyintek hozzá jófajta olajat (mák,
tökmag, olíva, vagy napraforgó – ami van a kamrámban)
jól elkeverem, és kész is van.
Ha ünnepi salátának szánom,
tehetek rá majonézt is.

Káposztalé leves
1 fej apróra vágott hagymát
1 kanál zsiradékon megfonynyasztok. Hozzáadok kockára
vágott leveszöldséget (sárgarépa, petrezselyem, zeller, karalábé).
Kicsit megpárolom, és ekkor
teszem hozzá a darabokra vágott sertéshúst. Ez lehet comb,
csontos oldalvég stb. Felöntöm
vízzel és megfőzöm. A vége
felé teszek hozzá kis maréknyi
rizskását, ekkor teszem hozzá
az agyvelőt. Karikázhatok bele
füstölt kolbászt, ha úgy látom,
hogy nem elég tartalmas a leves. Világos rántást készítek,
amelyet káposztalével öntök
fel, ezt hozzáöntöm a leveshez,
és még egyet lobbantom, hadd
főjön minden össze. Vigyázok,
nem sokáig főzöm már, mert a
velő szétfő. Megszórom csomborral (borsikafű). Aki szereti
tejföllel tálalhatja.
Biztos feltűnt, hogy sót nem
használtam, ui. a káposztalé
sós.

Székely káposzta
1 kg savanyú káposztát megpárolok. Amíg készül, egy lábosban,
egy jó kanál zsíron megfonynyasztok egy fej apróra vágott
vöröshagymát. Hozzányomok 2
cikk fokhagymát, majd egy kevés
piros paprikát. Hozzáadok 50
dkg kockára vágott sertéshúst,
és kis víz hozzáadásával készre
főzöm, olyan pörköltszerűen.
Amikor kész van, a kettőt összevegyítem, és egyet rottyantom.
Tejfellel meglocsolva tálalom.

Rakott savanyú
káposzta
Fél kg káposztát külön megpárolok. Pörköltet készítek fél kg
húsból. Negyed kg rizst kétszer
annyi vízben megpárolok. Most
kezdődik az összerakás. Egy kivajazott jénaiba teszek egy réteg
párolt káposztát, ráteszek egy
réteg pörköltet, majd egy réteg
párolt rizst. Jó sok tejfellel meglocsolom, majd ismét jönnek a
rétegek. A fedőréteg tejfölös káposzta legyen. Beteszem a sütőbe, és 180 fokon fél órát sütöm.
A töltött káposztát nem írom le,
mert szerintem mindenki ismeri.
Készíthető még rántott káposzta
köretnek, káposztás sztrapacska,
kapusnica (gombás, kolbászos,
húsos, lecsós, borókabogyós),
egyszerű olajos káposzta cika sült
krumpli mellé, a tésztafélékről
nem is beszélve. És természetesen új recepteket is lehet kitalálni,
mindenkinek fantáziája szerint.
Pl. savanyú káposztás rakott
krumpli.
Én a savanyú káposztát saját magam készítettem, Gyergyószárhegyi káposztát sóztam el egy
bödönben parajdi sóval. Ősszel
érdemes elkészíteni, egész télen
lehet rájárni, nem beszélve az
ízéről és vitamintartalmáról.
Szász Veronika

Mozaik
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KÚTFÚRÁS

Végéhez érkezett a Ráckevei Járási Praxisközösség
VEKOP-7.2.3-17-2017-00009 számú projektje

110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL!

T ELEFONSZÁM :
+36-30-964-0485
AJÁNDÉK VARÁZS

Az eredetileg tervezett 20 hónapos projekt a koronavírus
járvány miatt 3 hónappal kitolódott, így 2020. december
29-én befejezte 2 éves projektjét a Ráckevei Járási Praxisközösség.
A 2019 februárjában kezdődött projekt során 7 orvos – Dr.
Zombori Gábor László vezetésével Dr. Csernyi Zsuzsanna,
dr. Józsa Viktória Veronika, Dr.
Papp Botond, dr. Pappné dr.
Berta Beatrix, dr. Pataki Márta
és dr. Szekszárdi Margit Hajnalka – közösen vállalták azt, hogy
igyekeznek a lakosok körében
olyan többletszolgáltatásokat
és egészségügyi állapotfelmérést végezni, amely az országos
szinten egyre romló népegészségügyi mutatókon valamelyest
képes javítani.
A projektben résztvevő háziorvosok több mint 1300 óra
prevenciós rendelést tartottak, melyek során közel 2500
embernél végeztek egyéni állapotfelmérést (EÁF). Az EÁFfel rendelkező páciensek számára különféle tanácsadások
és többletszolgáltatások álltak
rendelkezésre, úgymint pszichológiai tanácsadás, gyógytorna, dietetikai tanácsadás,
stb. A 2500 főből több, mint
600 vett részt 3-nál több tanácsadáson és többletszolgáltatáson. A projektben több
nagy értékű eszköz is beszerzésre került, a teljesség igénye
nélkül, úgy mint, EKG-k, 24
órás vérnyomásmérők, defibrillátorok is. Ezekkel az eszközökkel szinte teljesen megújult

a praxisközösségben lévő háziorvosok gépparkja, melyekre a
projektzárást követően is nagy
szerep hárul a mindennapi
használat során.
A projekt teljes költségvetése
– megközelítőleg 150 millió forint – nem került teljes egészében elköltésre, a résztvevők a
költséghatékonyságra és a források észszerű felhasználására
törekedtek.
A megvalósítás során a világjárvány következtében számos
akadályba ütközött a projekt,
melyek megoldása sokszor
szinte lehetetlennek tűnt, de
a szakmai munkában résztvevők igyekeztek képességiekhez
mérten a lehető legjobb megoldást találni a szigorú szabályok
adta keretek között.
Az elmúlt 2 év során a projektben közvetlenül több mint 50
ember dolgozott a legkülönfélébb területekről, hogy javítsunk a lakosság egészségi
állapotán. Elkezdődött egy folyamat, amelynek éppúgy része
a szakemberek közötti kommunikáció javítása, mint a lakosság betegségmegelőző (prevenciós) szemléletének kialakítása
és a gyerekek egészségfejlesztő
oktatása. Munkánkat – habár
kevesebb szakemberrel –, de
rendületlenül folytatjuk, továbbra is fordulhatnak a Praxisközösség orvosaihoz és ápolóihoz egészségi állapotukkal
kapcsolatos kérdéseikkel, állapotfelmérés igényével. Tegyünk
együtt az Ön egészségéért!
Horváth Sándor

SZÜLETÉSNAP, NÉVNAP, HÁZASSÁGKÖTÉS,
GYERMEKSZÜLETÉS, BALLAGÁS, VAGY
CSAK EGY KEDVES ISMERŐSNEK, BARÁTNAK,
BARÁTNŐNEK EGY KIS MEGLEPETÉS!
A VÁLASZ

AJÁNDÉK VARÁZS!
CÍM: 2300 RÁCKEVE SZENT ISTVÁN TÉR 7.
(AZ SZTK- VAL SZEMBEN)
FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ ÁRUVÁLASZTÉKKAL
SZERETTETEL VÁROK MINDEN
KEDVES VÁSÁRLÓT!
NYITVATARTÁS: KEDD- PÉNTEK 9.00 -17.00
SZOMBAT 9.00- 13.00
VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN ZÁRVA

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2021. FEBRUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2021. január 20., 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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RÁCKEVE
HÁZHOZ MENė CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. I. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok
gyĦjtésérĘl. EgyüttmĦködésüket ezúton is köszönjük!
Hulladék 1 m3 mennyiségben a ráckevei lakosok számára díjmentesen elhelyezhetĘ a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék
nem lebomló zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.

2021.
Ráckeve
üdülĘ

HÁZHOZ MENė ZÖLDHULLADÉK GYĥJTÉS
január *

február

március

5.; 19.
4.; 18.

2.
15.

2.; 30.
15.

*Csak fenyĘgyĦjtés!
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színĦ lebomló mĦanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a
közterületet nem szennyezĘ módon.
A mindenkori begyĦjtéssel egyidejĦleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színĦ, emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzĘkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetĘje nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyezĘ: 227 Ft+ÁFA/db),
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és VagyonkezelĘ (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségĦ megvásárolt, kék
színĦ, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhetĘ ki.

2021.
Ráckeve
üdülĘ

HÁZHOZ MENė CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYĥJTÉS
január

február

március

12., 26.
4.; 18.

9.; 23.
1.; 15.

9., 23.
1.; 15.; 29.

A mindenkori begyĦjtéssel egyidejĦleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék
gyĦjtésére szolgáló, sárga színĦ, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyĦjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhetĘ bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyĦjtésére használt edényzettĘl eltérĘ, jól látható módon
megjelölt (sárga színĦ, vagy tetejĦ, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges
hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítĘs, boros, pezsgĘs) gyĦjtése kiöblítve, az üveg gyĦjtĘpont(ok)on történik!
(Becsei út 2.; Dömsödi út 2. – Strand; Kossuth L. u. 107. – MOL kút)

HÁZHOZ MENė LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülĘ típusú ingatlan esetében EGY alkalommal (3m 3/
alkalom mennyiségben) házhoz menĘ rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon
(ügyfélfogadási idĘben) igényelhetĘ.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím
Ráckeve
Ács Károly MĦv. Központ
Kossuth L. u. 51.
Kiskunlacháza
Sport u. vége – Motocross
pályával szemben
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

P, Szo: 8.00 – 12.00

-

-

-

H: 8.00 -20.00
K – Cs: 8.00 – 16.00
P: 8.00 – 12.00

-

-

-

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

Kérjük  fokozott  figyelemmel  tájékozódjanak  a  helyszínek  és  nyitvaͲtartások  tekintetében,  mert  a  járványügyi  helyzettƅl
függƅeneltérhetnekafeltüntetetettektƅl!

