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VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS – KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM

KeveFeszt 21
Nemzetiségi fesztivál Ráckevén – Étel, ital s mi szem-szájnak ingere
Nagy vállalkozásba fog Ráckeve idén júliusban:
új, országos fesztivál felépítését kezdi meg. Sajnos, a körülmények nem kedvezőek, a szervezésre a Covid rányomta bélyegét, így számos
bizonytalanság késleltette a végleges forgatókönyv kialakulását. Sőt: terveink szerint már
tavaly megrendeztük volna az első Országos
Nemzetiségi Kulturális és Gasztronómiai Napokat, a KeveFesztet, de akkor nyáron is felülírta álmainkat a valóság. De – ahogy mondani szokás

– ami késik, nem múlik. Pazar programok, a műfaj kiemelkedő művészei (Mága Zoltán, Herczku
Ágnes, Básits Branka), kulturális és gasztronómia kavalkád várja a zene, a tánc, színház szerelmeseit, a különleges ételek és kiváló borok
hódolóit július 9-11. között a Szegedi Kis István
sétányon. Számokban mérve: 13 nemzetiség,
24 előadás, 13 borász, pálinkárium, különleges
kávék és 25 féle ételkülönlegesség egy helyen, a
Duna-parton, egyedülálló környezetben!

Mindezt jelentős támogatással. Lapzártánkig az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az EMMI
Kultúráért Felelős Államtitkársága, az Agrárminisztérium, illetve a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat, Pest Megye Önkormányzata, valamint
a Német és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat járult hozzá a rendezvény sikeréhez Ráckeve
kulturális életében eddig példátlan összeggel,
összesen 16,4 millió forinttal. Köszönjük!
Vereckei Zoltán polgármester

Rekordot döntött a
kitűnők száma

Bemutatkozik az új
ráckevei rendőrkapitány

Június 4-én fellobbant
Összetartozásunk Tüze

Ráckeve Város Önkormányzata évről évre közös
ünnepségen köszönti városunk összes iskolájának kitűnő tanulóit egy többemeletes tortával. Az eddigi legnagyobb tortát süthetik idén a
cukrászok, hiszen a 2020/21-es tanévben rekord
számú kitűnő bizonyítvány született. A diákok
valós tudása mellett valószínű a pedagógusok
értékelték azt az erőfeszítést is, amit a pandémia
okozta digitális oktatás nehézségei nyújtottak.
Mindenkinek, diáknak, pedagógusnak és a szülőknek is szívből gratulálunk, hiszen a rendkívüli helyzetben mind kiválóan teljesítettek!
A kitűnők neveit a 7-10. oldalon olvashatják

November óta új rendőrkapitány áll a Ráckevei Rendőrkapitányság élén Dr. Turi-Kovács Áron Péter r. alezredes személyében,
aki kedvesen fogadott irodájában és készségesen válaszolt minden kérdésemre,
hogy az újság hasábjain is bemutathassam
a ráckeveieknek. A beszélgetés során nem
csak egy szakmailag hiteles és megfontolt
rendőrkapitányt ismerhettem meg, hanem
egy sokoldalú, kitartó és nagy teherbírású
fiatalembert is, aki az élet minden területén kiválóan helytáll.
Az interjút a 12-13. oldalon közüljük

Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Vereckei Zoltán polgármester gyújtotta meg Trianon
Emléknapján, június 4-én a lángot, kapcsolódva
az országos kezdeményezéshez.
A beszámolót a 14-15. oldalon olvashatják
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Csendháborítás I.
Tájékoztató a vendéglátóipari egységek zeneszolgáltatásáról
Ráckeve egy gyönyörű vízparti város, melyben számos lehetőség adódik – főleg nyáron – a passzív és aktív pihenésre vágyó itt
élő, és nem itt élő emberek számára. Az aktív és passzív ellentétes értelmű szavak, különösen a pihenés szóval összefűzve. Ezen
fogalmak kerülnek a gyakorlatban összeütközésbe a nyári hétvégéken, melyek után a
hivatali első munkanapok telefonjai arról
szólnak, hogy a lakosság – sokszor névtelen
– bejelentései szerint már megint hangoskodtak az aktív pihenők, nem hagyva teret
a passzív pihenőknek, és kérik a jegyző eljárását az ügyben. Ezért alább a jegyző eljárásával kapcsolatos tájékoztatást szeretnénk
nyújtani::
A kereskedelmi tevékenység (ezen belül
értendő a vendéglátóipari tevékenység is)
nyilvántartásba vételi eljárása során a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény (továbbiakban: Kertv.), a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet (továbbiakban Kr.), valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
(továbbiakban. Szolgtv.) az alkalmazandó
jogszabályok.
A Kertv. 6. § (1) bekezdése értelmében az
üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a
kereskedő állapítja meg.
A Kr. 22. § (1) bek. értelmében vendéglátó
üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros
előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
foglaltak alapján szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játék folytatható. Az
üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak
minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve
folytatható. Ugyanezen jogszabályhely (2)
bek. értelmében az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha
a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
kereskedő (vendéglátóipari egység üzemeltetője) a kereskedelmi tevékenység bejelen-

tésekor a Jegyző felé megtett bejelentésén a
Kr. 1. mell. alapján köteles nyilatkozni arról,
hogy kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni (azaz zeneszolgáltatást illetve táncos,
műsoros előadást rendezni). Amennyiben a
kereskedő ezen nyilatkozatát a bejelentésével egyidőben, (vagy egy későbbi adatváltozás jelentéssel) megteszi, akkor a Jegyző
felé bejelentett nyitvatartási időben ilyen
szolgáltatásokat nyújthat a vendégeinek,
természetesen a zajhatárértékek betartásával, a lakosságot szükségtelenül nem zavaró módon.

A zajhatárértéket a hivatal
Műszaki Irodája határozza meg a vonatkozó jogszabály alapján, adott konkrét
ingatlanra vonatkozólag. Azt
a tényt, hogy egy vendéglátó
egység rendelkezik zajhatárérték megállapító határozattal, a
kereskedelmi nyilvántartásban
rögzíteni kell.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
polgármesteri hivatal az ezzel kapcsolatos –
alátámasztást tartalmazó – beérkező panaszokat kivizsgálja, azonban kérjük Tisztelt
Lakosok megértését arra való tekintettel, hogy Magyarország Alaptörvényében foglaltak alapján levezethető, hogy
a passzív pihenésen kívül mindenkinek
joga van az aktív pihenéshez, azaz a vendéglátóhelyek vendégeinek joga van a
szórakozáshoz, továbbá a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek joga van a vállalkozásuk működtetéséhez. Ezek versengő
alapjogok, a jogalkotó nem rangsorol
közöttük.
Különös tekintettel kérjük megértésüket a
nyár során pár alkalommal (nem heti rendszerességgel) megrendezésre kerülő vízparti, vízközeli rendezvények, zenés estek tekintetében, mivel köztudomású, hogy a víz
viszi a hangot. Számos vízparti vendéglátó
egység működik országszerte, hiszen ezek
a kiemelten frekventált helyszínek a vendégek által kedvelt színterei az étkezésnek,
szórakozásnak.

Ellenőrzés:
A Kr. 27. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha
a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz
eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként
szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi
feltételeknek való megfelelés más módon
nem biztosítható, a jegyző – a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset
kivételével – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra
a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

A csendháborítás eredhet fenti vendéglátóipari tevékenység szabályainak nem betartásából, de eredhet bármilyen más forrásból is. A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. Tv. 195. § (1)
bekezdése kimondja, hogy aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön,
továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve
a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. Ugyanezen jogszabály 38. § (1) bekezdése alapján
általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési
hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei
járnak el.

További szankcionálási lehetőségeket a
Kertv. 9. § (4)-(4a) bekezdése ad, mely kimondja többek között, hogy bizonyos tényezők fennállása esetén a kereskedelmi
hatóság akár éjszakai (22.00-06.00 óra közötti) zárvatartást rendelhet el, vagy korlátozhatja a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást.

A fentiekre való tekintettel a panaszosnak
jogában áll csendháborítás okán a rendőrkapitányságon szabálysértési feljelentést
tenni. A rendőrség ezen eljárásáról egy következő cikkben szeretnénk tájékoztatást
nyújtani.
dr. Jambrik Anna
jegyző
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Visszaáll az idegenforgalmi adófizetés
Várjuk a városunkba látogató vendégeket
Megjelent a 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelet az
egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.
13.) Korm. rendelet módosításáról.
1.§ Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B §. A 2021. január 1. napja és 2021. június 30.
napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére
kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a
megállapított, de be nem szedett adót azonban
be kell vallania az adóhatósághoz.

A 107. számú Magyar Közlönyben megjelent
Kormányrendeletből az következik, hogy
2021. július 1-jétől visszaáll a korábbi
szabály, hogy az idegenforgalmi adóban
adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Ráckevén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ - 34.§-sai és az ehhez illeszkedő
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 16/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 400

forint adót kell majd beszedni és megfizetni.
Az adóbeszedésre kötelezett köteles az
általa beszedett idegenforgalmi adót, a
tárgyhónapot követő 15. napjáig Ráckeve
Város Önkormányzatának idegenforgalmi adó beszedési számlájára (1174207015393238-03090000) befizetni, és az
általa beszedett idegenforgalmi adóról
adóbevallást tenni az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a beszedést követő hó 15-éig.
Köszönjük együttműködését!
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Táboroztatás
Tájékoztatás a Ráckeve Város Önkormányzata által biztosítandó 2021. évi nyári napközis táborról
Ráckeve Város Önkormányzata a 2021. évi
nyári szünidő idejére jogszabályi kötelezettségének eleget téve biztosítani kívánja a
város általános iskolás korú gyermekeinek
a napközbeni ellátását.
A nyári napközis tábor 2021. július 5. napjától 2021. augusztus 19. napjáig heti turnusokban fogadja a gyermekeket.

A jelentkezési lap, a tájékoztató és a szülői nyilatkozat letölthető a www.rackeve.hu
honlapról.
Az étkezési csekk átvehető: 2300 Ráckeve,
Szent István tér 5. VIGI.
Jelentkezési laphoz csatolandóak:
• annak igazolása, hogy az étkezés esetén
kedvezményre jogosult (a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosító
határozat vagy családi pótlék igazolásával lehetséges),
• étkezés befizetéséről szóló igazolás (csekk,
átutalás igazolása).
Vereckei Zoltán
polgármester

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páros hét szerda: 8.00 órától
12.00 óráig
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páratlan hét hétfő: 13.00
órától 16.00 óráig
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00- 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Közterület-felügyelő ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig
Városi főépítész ügyfélfogadási rendje:
minden szerdán telefonos bejelentkezés alapján

• Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel!
• Személyes ügyintézés továbbra is kizárólag maszk vagy szájat és orrot takaró
textil ruhadarab viselésében és a kihelyezett kézfertőtlenítőszerek használatával, vagy kesztyű viselésével folytatható a hivatal folyosóin található üvegfal
igénybevételével.
• Várakozásnál kérjük a minimum 1,5 m
távolság betartását (lépcsőházban kijelölt szakaszokon).
• A beadványok benyújtására továbbra
is lehetőségként szolgál a postai küldemény vagy elektronikus ügyintézés lehetősége, illetve személyesen a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett
„postaláda” használata.

Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos és e-mail elérhetőség:
Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu
Elektronikus ügyintézéshez használható
cím:
Rövid név: RKEVEONK
KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi
ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk: Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét és a
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk érdekében szíveskedjenek betartani!
dr. Jambrik Anna
jegyző
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Szúnyoggyérítés
Tájékoztató az idei földi és légi védekezésről
Tisztelt lakosok! Mivel ismét téma a szúnyoghelyzet tájékoztatni szeretnénk Önöket a szúnyoggyérítés menetéről.
A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is az
országos központi szúnyoggyérítést a BM Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság
(OKF) látja el. A szúnyoggyérítési program
keretében az OKF által megbízott szakértők
március eleje óta folyamatosan monitorozzák
a csípőszúnyog tenyészőhelyek állapotát. A
tényleges kezelések az egyedszám növekedésének mérése alapján szakértői javaslatra
szakmai alapon és ütemezetten történnek. A
kezeléseket alapvetően kétféle technológiával
végzik: biológiai lárvagyérítéssel (földi vagy
légi kijuttatással) vagy kémiai szúnyoggyérítéssel földi kijuttatással.
A Csepel-sziget régióban 2021. május 19-20. között összesen 400 hektárnyi területen valósult
meg földi biológiai lárvagyérítés. Fontos hangsúlyozni, hogy hatékony biológiai gyérítést
csak a szúnyogok tenyészőhelyeinek pontos ismeretében lehet végezni. Éppen ezért indította
el tavaly a katasztrófavédelem azt a hároméves
programot, amely a tenyészőhelyek feltérképezésére irányul. Ráckeve a környező településekkel összefogva kötött szerződést biológiai

lárvatérkép készítési feladatok ellátására.
A Katasztrófavédelmi heti ütemtervek (minden
hét első munkanapján) és egyéb információk a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
honlapján a „Lakosság – Szúnyoggyérítés” menüpont alatt folyamatosan közzétételre kerülnek.
Várhatóan az idei évben is kéthetente történnek
a kezelések, az első földi kémiai kezelést június
15-én végezték. Amint értesülünk a pontos időpontokról, folyamatosan közzétesszük honlapunkon és Facebook oldalunkon. Jó hír, hogy a
Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. május
21-i döntése alapján ismét engedélyezett a légi
úton történő szúnyogirtás, melyet akkor lehet
alkalmazni, ha elengedhetetlenül szükséges.
Minden önkormányzatnak lehetősége van saját
költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni. Ezért Ráckeve – mint már évek óta – idén
is megbízási szerződést kötött Szigetszentmiklós Város Önkormányzata szervezésében több
környező településsel együtt szúnyoggyérítési
feladatok ellátására. Amennyiben a központi
gyérítés nem elég eredményes, mint kiegészítő
lehetőség ez áll rendelkezésre. Mivel az Angyali
és Kerekzátony-sziget gépjárművel nem megközelíthető, a gyérítés a megbízási szerződés
alapján légi úton kerül megoldásra. Az önkor-

mányzat a két szigeten kívül Somlyóra és Újhegyre is rendel légi irtást Szigetszentmiklóson
keresztül, mivel ezekre a helyekre az OKF nem
megy be. Erre – egy érvénytelen közbeszerzés
miatt – július elején kerülhet sor.
Felhívnám a figyelmet, hogy a szúnyogok számának csökkentésében a lakosság aktív közreműködése is fontos, a ház körüli tenyészőhelyek
felszámolásával nagymértékben hozzájárulhatnak a szervezett védekezés sikeréhez.
Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik:
• Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát,
gyermekjátékot, stb. úgy fordítsa, tárolja,
hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni.
• Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse,
hanem rendszeresen cserélje friss vízre.
• Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót stb.
fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.
• Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
• Ne hagyja, hogy a virágcserepekben
hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntse a vizet.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Nagy siker volt a gyereknap
Vidám zsivajjal telt meg a Vadkacsa Szabadstrand
„Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy
élni kezdjen egy gondolat, egy történet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.” (Krúdy Gyula)
Itt most nem ketten, hanem sokan gondolkodtunk, hogy önfeledt gyereknapot szervezzünk
a ráckevei gyerekeknek. Mindenkinek köszönjük, hogy a nehéz, sokszor rugalmasságot követelő helyzet ellenére sem hátráltak, hanem
minden nehézség ellenére mellettünk álltak, és
egy örömteli, gyerekzsivajtól hangos délutánt
tölthettünk együtt. Ráckeve Város Önkormányzata nevében köszönjük a szervezőknek
és a támogatóknak, hogy az együtt gondolkodástól a megvalósításig végig segítettek:
Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve, Ráckevei Rendőrkapitányság, Ráckevei Polgárőrség,
Ács Károly Művelődési Központ, Szivárvány
Óvoda, Rávüsz Kft., Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Balatoni Katalin – Így tedd rá!,

Kötélhúzással is szórakozhattak a gyerekek
Schaub Ingrid – Summer Dance Kids, Égető
Eszter – Gyerekjóga, Kecskeméti Lajos – Pannon Vitézlő Oskola, Kósa Dénes – Vénusz Színház, Bőcze Ferencné, Cseh Fruzsina, Kabarcz
Zsófia, Szanyó Zsuzsanna, Szekeresné Julika,
Mártonné Szaló Izabella, Kovács Annamária,
Bajai Bence, Szekeres Tamás, Csömöri Péter.

FOTÓ: SZENTE ANNAMÁRIA
Külön köszönöm Gudra Zsuzsanna, Szanyó
Tibor, Varga Viktória képviselőtársaimnak
a segítséget. Remélem még sok hasonló élményben lesz részünk!
Ráckeve Város Önkormányzata nevében:
Szente Annamária képviselő
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Hírek, események, fejlesztések
Ráckeve Város Önkormányzatának tájékoztatása
Június a város életében is több eseményt
hozott, amelyeket itt – az eddigi hagyományt megtörve – egyfajta anziksz formájában közlünk az önkormányzati oldalakon
az olvasókkal.

Elkészült a családbarát mosdó
Újabb színvonalas épülettel gazdagodott a Vadkacsa Szabadstrand. A Kisfaludy2030 strandfejlesztési pályázaton
elnyert támogatásnak köszönhetően kisgyermekes családok részére kialakított
illemhelyek, mosdók, pelenkázó várja a
strandolókat, gondolva a mozgáskorlátozott vendégekre is. Az új arculat egyben jelzi a majdani további fejlesztési
stílusirányt is. Ugyancsak a projekt keretében két ivókút is elhelyezésre került a
sportpályák közelében.
Gondmentes nyarat kíván Ráckeve Város
Önkormányzata!

Az új családbarát mosdó épülete a Vadkacsa Szabadstrandon
képviselő a Kerekzátony-Közmű Egyesület nevében. Mint az köztudott, a sziget
mintegy 2/3-án nem az Elmű, hanem az
egyesület szolgáltatja az áramot, megállapodás hiányában pedig az RSD-pro-

Fotó: FACEBOOK

összes szigeti tulajdonos igénybe vegye
a szolgáltatást. Ezzel az érdekeltek nagy
lépést tesznek a vízminőség javítása érdekében.

Gyomirtás a hév vonalán!

Idén is együtt szurkolhatnak a foci szerelmesei az EB sátorban

Fordulópont a Kerekzátonyszigeti szennyvízügyben
A teljes Kerekzátony-sziget szennyvíz-elvezetését lehetővé tevő keretmegállapodást írt alá június 14-én Vereckei
Zoltán, Ráckeve Város polgármestere
az önkormányzat, valamint Pusztaházi
István elnök és dr. Szegheő Miklós jogi

FOTÓ: FACEBOOK

jekt keretében kiépített csatornahálózat
részeként létesített központi szennyvízátemelő szivattyú eddig csak aggregátorról, korlátozott kapacitással működött. A több hónapos egyeztetés után
megszületett megállapodás azonban
lehetővé teszi, hogy az önkormányzat
az egyesület hálózatához csatlakozva kiépítse az átemelő folyamatos működtetéséhez szükséges áramellátást, s így az

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ahogyan
minden évben, úgy idén is, a vasútüzem
zavartalan fenntartásának biztosítása
céljából a MÁV-HÉV Zrt. az önkormányzat területét érintő vegyszeres gyomirtást végez. A gyomirtás a HÉV vonalakat,
a HÉV üzemi területeit, az állomásokat,
megállóhelyeket, valamint ezek közvetlen
környezetét érinti. Az alkalmazott anyag
munkaegészségügyi várakozási ideje 0
nap, az anyag a méhekre nem ártalmas,
a gyomirtás során a kötelező és szokásos
óvintézkedéseket megteszik.
A gyomirtás időpontjai a H6-os HÉV vonalon: 2021. június 15., 2021. június 16., 2021.
június 17., illetve 2021. június 18.
A gyomirtás időpontjai a H7-es HÉV vonalon: 2021. június 16., 2021. június 17., illetve
2021. június 22.

Munkában az új kistraktor
Szanyó Tibor képviselő úr is kipróbálta
az elmúlt hetekben munkába állított új
kistraktort, amelyet Ráckeve Város Önkormányzata vásárolt támogatásból. A jármű
annyira elnyerte a tetszését, hogy addig le
sem szállt róla, amíg a Gönczöl teret le nem
nyírta.
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
Képviselő úr a próba után azt mondta:
„Nagy élmény volt vezetni a traktort. Nagyon jól dolgozott, szerintem nagy hasznára
válik a városnak, jó döntés volt a megvétele.
Szorgalmazni fogom, hogy ha egyszer a költségvetés engedi, vegyünk még egyet.”
A multifunkciós járművet a megfelelő kiegészítő eszközök beszerzése után több feladatra is tudja használni majd a Rávüsz Kft.

Roncskutatók akcióban
Világháborús repülőt keresnek a térségben.
Ráckevére látogatott a második világháborús amerikai pilóták maradványait felkutató DPAA amerikai kormányzati szervezet csapata június 9-én.
A polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen Ráckeve városának együttműködését kérték tevékenységükhöz. Megállapodás született arról, hogy az Árpád
Múzeum régészeti módszerekkel segíti
terepi tevékenységüket.
Június 10-én közös helyszíni szemlét tartottunk az egyik lehetséges helyszínen.
Kérjük, hogy aki második világháborús
repülőgép lezuhanásáról, vagy amerikai
pilóták térségünkben történt tartózkodásáról vagy haláláról információval rendelkezik, azt jelezze a polgármesteri hivatalban vagy az Árpád Múzeumban!

Tóth János Attila, az Árpád Múzeum búvárrégésze kísérte az amerikai nagykövetség képviselőit a ráckevei Dunaparton
FOTÓ: FACEBOOK
(Ráckeve, Szigetbecse, Szigetújfalu, Makád,
Lórév, Szigetszentmárton) kulturális és természeti örökségének turisztikai és közösségi célú fejlesztési lehetőségei voltak a DANUrB+ (Danube Urban Brand) nemzetközi
program magyar szakembereinek szemével. A DANUrB+ célja a Duna menti közösségek és városok közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése és összekötése, olyan helyi
együttműködések és hasznos fejlesztések,
események létrehozása, melyek a kulturális hagyományokra és értékekre építenek.
Ez a cél Szigetzugban is az elkövetkező egy

Ráckeve polgármestere, Wolf Péter Pest
megyei elnöki tanácsadó, több helyi civilszervezet képviselői és vállalkozók is
részt vettek.
Forrás:
Ráckeve Város Facebook-oldala

Bérelhető ágdaráló

Tisztelt Lakosok,
Üdülőingatlant használók!
Wolf Péter elnöki tanácsadó a térség turisztikai fejlesztését ismerteti

Turisztikai hálózat létrehozása
a Ráckevei térségben
Ezzel a címmel szervezett előadásokat a
régi Városházán a Kis-Duna Turisztikai
Nonprofit Kft. A rendezvény témái Szigetzug

FOTÓ: FACEBOOK

év alatt, azaz olyan projektek előkészítését,
tervezését szeretnék többféle eszközzel segíteni, ahol nagy szerepe van az együttműködésnek, és a fejlesztések a helyi értékekre,
adottságokra építenek.
Az előadáson Baski Gábor Makád, Paulheim Vilmos Szigetújfalu, Vereckei Zoltán

Tájékoztatjuk Önöket, hogy újabb szolgáltatással bővítettük a városüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységeink
körét. Amennyiben igényt tart az ágdarálásra, kérjük a megadott telefonszámon vagy e-mail-ben érdeklődjön a
részletekről. Köszönjük!
Rávüsz Kft.

Oktatás

2021. július

7

Mégis ballagás!
Az idén elköszönhettek iskolájuktól a végzős gimnazisták
A gimnáziumi ballagás hagyományos ideje
minden év április vége - május eleje. Már másodízben kellett a pandémia miatt az érettségi vizsgák utánra szervezni a jeles eseményt.
Iskolánkban egyébként a testnevelés kivételével szóbeli vizsgák nem voltak csak írásbelik.
Az eredményhirdető értekezletek időpontját
kötöttük össze, az osztályszintű már-már
„hagyományos” ballagással. A helyzet adta furcsaság, hogy az iskolai búcsún már érettségi
bizonyítványukat is átvehették tanulóink. Az
évfolyamon 17 kitűnő érettségi bizonyítványt
osztottunk ki. A középszintű vizsgákon túl, az
emelt vizsgák is nagyon jól sikerültek! Utóbbi
esetben fontos, hogy meghatározott szintű
eredményes letételük plusz pontot is jelent a
felsőoktatásban. A közismereti tárgyak azért
sikerülnek magas színvonalon, mert a tanári
kar a fölkészítést célzott módon, külön órakeretben végzi az alapórák mellett. Az idegen nyelv esetében a 60% egyben középfokú
C típusú nyelvvizsgát is jelent. A megszokott
angol és német nyelv mellett oroszból és franciából is sikerrel vették az akadályt tanulóink!
Összességében 79 nyelvvizsga született, mely
közül 4 felsőfokú.
Az érettségi vizsgabizottságok 52 tantárgyi dicséretet osztottak ki arra érdemes diákoknak
a 84 fős évfolyamon. Középszinten 90%-os,
emelt szinten 80%-os teljesítmény fölött. Az
eredmény alapján a fölkészítő munkánk

A végzős ballagó diákok
sikeres és eredményes volt. Történt mindez annak ellenére, hogy november 10-e óta
online oktatás folyt, mely a személyes találkozás hiánya miatt nagyon megnehezítette
a végzős évfolyam fölkészítését. A másik
probléma szóbeli vizsga elmaradása. Könynyen belátható, hogy az írásbeli jegy tovább
javítható a jól sikerült szóbeli vizsgával.
A nehezített, nem szokványos körülmények
ellenére egy sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött, melyet a számos kitűnő bizonyítvány igazol, mind a végzős, mind az
iskola többi évfolyamán!

FOTÓ: ENGYEL GÁBOR
A Ráckevei Ady Endre Gimnázium 2021 tavaszi érettségi időszak kitűnő érettségizői:
12. a osztály
Bauer Boglárka, Granc Péter, Kovács János
Koppány, Kovács Kalliszta Triniti, Mertli
Márk Ferenc, Mikola Réka, Novák Botond,
Olasz Ágnes, Olasz Ferenc, Paulovits Kinga,
Spátay Sára, Szász Beatrix Leila, Sziládi Viktória, Viski Gréta
12. b osztály
Bakó Tamás, Nagy Hanna Réka, Ócsai Evelin
12. c osztály
Beliczay Réka

A 2020/2021 tanév kitűnő tanulói
-

-

7. a osztály 10 fő
Balogh Botond, Busa Tamás, Kálmán Gergely, Király Balázs Péter, Kiss Gábor, Molnár Danica, Rácz Emese, Schwarczenberger
Boldizsár, Tóth Teodor, Vámos Luca
8. a osztály 7 fő
Fehér Anna Mónika, Kiss László Patrik,
Krenkó József, Péter Hanna, Pihelevics Bálint, Pónuzs Nelli, Pónuzs Noémi
9. a osztály 4 fő
Bencs Lilla, Kocsis Botond, Mészáros Nikolett, Novák Réka

9. b osztály 2 fő
Csornai Kitti, Pisák Emma,
9. c osztály 2 fő
Kurucz Kata Petra, Tulipán Laura
10. a osztály 5 fő
Baranyi Barnabás, Deffent Lilien Mercédesz, Hír Anna Mária, Pásztor Dorina, Rákóczi Dorina
10. b osztály 1 fő
Sinka Laura
10. c osztály 2 fő
Földi Luca Petra, Tokodi Anett
11. a osztály 6 fő
Ádám Barnabás, Benda Viktória, Bors Kristóf, Majoros Ádám, Pahocsa Petra, Potoczki
Kata
11. b osztály 2 fő
Gubicsák Anna, Simon Boglárka

11. c osztály 1 fő
Huszár Károly
11. d osztály 2 fő
Kunhegyesi Lili Nóra, Sipos Rita
12. a osztály 19 fő
Bán Daniella Orsolya, Bauer Boglárka, Granc Péter, Kátai Kornélia Anna, Kovács János Koppány,
Kovács Kalliszta Triniti, Kreisz Dorka, Mertli
Márk Ferenc, Mikola Réka, Modroczki Szandra,
Novák Botond, Olasz Ágnes, Olasz Anna, Olasz
Ferenc, Paulovits Kinga, Répás Emese, Spátay
Sára, Sziládi Viktória, Viski Gréta
12. b osztály 1 fő
Ócsai Evelin
12. c 3 fő
Beliczay Réka, Fiedler Viktória, Togyeriska
Imre
RADYG
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Kitűnő tanulók
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola

1. a
Dudás Jázmin, Imbrea-Forgács Botond, Ináncsi Botond, Kendi Csenge, Madák Jázmin,
Mertli Jázmin, Nagy Fanni, Sós Tibor, Szabó
Ildikó Villő, Szeltner Nóra, Tóth Blanka
1. b
Göllény Fanni, Juszt Alexandra, Koczkás
Kitti, Koller Hanna, Strausz Péter György
1. c
Ligeti Szabolcs, Petrási Alíz, Szombati Dominik, Sztojka Mirella, Terkán-Kun István Gergő
2. a
Binger Fanni, Bőcze Kristóf László, Bukri

Nóra, Csendes Máté, Deim Sára, Kajlik Léna
Viktória, Kirchner Adél, Korsós Krisztina,
Nyul Máté Tamás
2. b
Gregus Noémi, Havasfalvi Adél, Kósa Kristian, Mendi Botond, Végh Márkusz
2. c
Balik-Venczeli Tamás, Illavszky Hanna, Kosárkó Csenge, Nagy János
3. a
Banók Tímea Nóra, Czár Bernadett Katalin,
Czerny Nóra Emma, Horváth Hanna Adrienn,
Iványos Sára, Sallai Ruben, Sarkadi Lujza, Szabó
Zselyke Réka, Tóth Lívia, Varga Réka Boglárka
4. a
Csébi Erzsébet Ibolya, Jakab Zsolt Sándor
4.b
Bezsenyi Noel József, Deim Soma, Hegedüs
Zsófia, Mester Csaba, Simsik Tamás, Surányi Roland
5. a
Czerny Anna, Mészáros Emma, Vígh Zsombor

5. b
Ürögi Lili
6. a
Jeszenszki Blanka, Nyul Zsófia, Vásárhelyi-Nagy Réka
6. b
Bolvári-Boros Viktória, Csete Boglárka, Szabó Máté, Szűcs Linett, Szőnyi Balázs
7. a
Pető Kevin
7. b
Mendi Bulcsú, Sallai Jázmin
8. b
Szőnyi Csongor
8. c
Antal Ádám, Selmeczi Anna – 8 évig
Gyógypedagógiai Tagozat
Ladányi Dominik 2. oszt
Németh Kristóf 7. oszt
RÁFÁI

Kitűnő tanulók
Szent Imre Katolikus Általános Iskola

1. a
Bajkai-Pálfi Kristóf, Belényi Csenge Zselyke,
Fekete Zsóka Hédi, Fritz Martin Richárd, Kovács Kornél, Kövesdi Honorka, Mihály Márton,
Paskó Szofi Zorka, Pozsár Zétény, Szabad Mihály, Vörösmarty Viktória Hanga, Wágner Luca
1. b
Deng Xinyi Vivien, Filetóth Fanni, Ginál
Dalma, Hella Zsófia, Juhász Nóra, Kálmán
Réka, Markó Márk Marcell, Nagy Zsófia,
Novák Jázmin, Sándor Ádám, Sós Bence Károly, Szadai Róza, Tódor Ida, Tomán Zoé
2. a
Asztalos Zina, Bácsi Nóra Krisztina, Békés
Dóra, Fa Ferenc Máté, Horváth Kristóf Bá-

lint, Kemény Bence, Kirchner Zita, Kosztolányi Milán Márk, Schneider Szofi, Vászin
Milica
2. b
Bánkuti Kristóf, Bánkuti Szonja, Bogyay
Bence, Mike Lili, Pannoch- Takács Dalma, Peske Nadin, Simon Lilla Bíborka,
Skadra Eszter Lili, Urbán Adrián Márk
3. a
Mester Gergő, Rátonyi Lilla Petra,
Schwarczenberger Barnabás, Szőgyéni László Zalán, Szőke Fábián, Fazekas
Barbara, Vászin Márk
3. b
Bécsi Farooq Zamira, Fórizs Emma,
Juhász Ádám Zoltán, Kelemen Dávid,
Kunzer- Fodor Alexandra, Racskó Ágnes, Rugina Patrik Ozor, Szendrényi
Krisztina Anna, Sári Adrienn, Szpisják
Márk
4. a
Borbély- Kovács Szonja, Fa Ádám Benedek, Fedor Olívia Dalma, Fórizs Artúr,
Fülöp Mirkó, Ginál Gréta, Németh Barna, Tódor Eszter Kinga, Várszegi Jázmin

4. b
Ambrus Emőke, Kapitány Réka, Tar Luca,
Sós Viktória
5. a
Baracskai Anna, Békés Balázs, Bezsenyi
Nikolett, Bukri Vivien, Dulcz Lina, Fritz
Hanga, Kemény Lili, Mágori Nóra, Novák
Csenge, Szabad Miklós
5. b
Gerstenbrein Kira, Juhász Gábor, Németh
Bence
6. a
Kajlik-Horváth Áron Farkas, Novák Orsolya,
Tódor Berta, Viski Dániel, Pusztai Miklós
6. b
Haug Péter, Kelemen Balázs, Bánki-Ágh Laura
7. b
Viski Anna
8. a
Vanyúr Linda, Darók Zsófia
8. b
Puskás Nikolett, Szász Dóra Ottilia
Kókai Dávid
igazgató
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Véget ért a 2020/2021-es tanév
Ballagás, Te Deum és évzáró ünnepély a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában
Örömteli, hogy a járványhelyzet javulásával iskolánk meg tudta szervezni a
végzős diákok részére a ballagási ünnepséget.
„A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk végtelen.” Teréz
anya szavaival kívántunk, kívánunk Nekik minden jót további tanulmányaik során. Isten áldása kísérje végig útjukat!
Ballagók 2013-2021
8.a osztály
Osztályfőnök: Besenyeiné Sallai Zsófia
Alexov Deján, Bodor Marianna, Boros-Uri Balázs, Darók Zsófia Krisztina,
Deminger Bence, Farda László Milán,
Füstös Ivett Anikó, Gáspár Léna Viktória,
Jakab Szabina, Kovács Zsombor Ferenc,
Lukácsi Lili Málna, Marton Emese, Nagy
Bence Máté, Pokornyik Enikő, Rónyai
Zsófia Evelin, Simon Gergely, Tokaji Tamara, Tóth Judit, Tóth Norbert, Vanyúr
Linda, Varga Virág Beáta, Vásárhelyi
Bránko, Viski Levente Zsolt.
8.b osztály
Osztályfőnök: Radácsi Zsuzsanna
Barabás Jordán Benedek, Berger Amanda
Erzsébet, Bódi Gergő, Czékmán Balázs,
Cserna Tamás, Csikós Roland Dominik,
Csordás Erik Zsigmond, Fossong Awung
Ian Nkwetta, Galambos Anna, Gogán
Fruzsina, Gunics Tamás, Gyüre Málna,

A 8. a osztály tablója
Kerti Dániel, Kohut Anna Gréta, Kovács
Ágota Lídia, Kovács Sándor, Lázár Hunor Marcell, Mendöl Luca, Molnár Zalán
Márk, Papp Levente Zakariás, Puskás Nikolett, Sallai Gergő, Szász Dóra Ottilia,
Székely Alexandra, Tőkés Nimród, Világoskő Petra Éva.

FOTÓ: SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Márton, Tódor Berta, Viski Dániel, Balog
Tamás, Gombás Levente, Kelemen Balázs, Kelemen Máté, Vagács Benedek.

Hatosztályos gimnáziumba felvételt
nyert tanulóink: Kajlik-Horváth Áron
Farkas, Mikola Péter, Novák Orsolya,
Pusztai Miklós, Rupa Sára, Schreiner

A Szent-Imre díjasok

FOTÓ: ISKOLA

Idén is az évzáró ünnepélyen került sor
a Szent Imre-díjak átadására. Ezen díjat
a nyolc évig kimagasló tanulmányi és
közösségi munkát végző diákok kapják
meg. Illetve olyan pedagógus, aki a tanév során kiemelkedő nevelési, pedagógiai munkát látott el. Ebben az évben Szász
Dóra Ottilia, Puskás Nikolett, Vanyúr
Linda növendékeink érdemelték ki a díjat. Kovács Lia tanítónő szerénységével,
elhivatottságával, lelkiismeretességével,
kiemelkedő szakmai tudásával kimagasló példát mutat, melyet a diákok, szülők,
kollégák egyaránt elismernek.
A 8.b osztály tablója

FOTÓ: SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Oktatás

Két év után ismét tanévzáró koncert
Az idén is átadták a Ránki-díjakat
Novák Réka – Ránki Sokszínű Tehetség-díj
Novák Réka 2012 óta két tanszakon is növendéke iskolánknak, s mindkét tanszakon
magas színvonalú szakmai munkát végez.
A hangszerével, a zongorával kapcsolatos ismereteket a kezdetektől lelkiismeretesen sajátítja
el, szorgalmasan gyakorol, a tanterv követelményeit minden évben kiváló eredménnyel sajátította el. Az évek során részt vett az iskolai kórus
munkájában, közreműködött kamara-együttesekben, a zenekarban, rendszeresen játszik
négykezeseket. Társai munkáját szeretettel,
odaadóan segíti. Felkészültségének köszönhetően az iskola és a város rendezvényein mindig
lehet rá számítani: a növendékhangversenyek,
adventi-, karácsonyi hangversenyek, magyar
kultúra napi rendezvények, évzáró koncertek
rendszeres résztvevője.
2016-ban sikeresen szerepelt a IV. Papp Lajos
Zongoraversenyen Biatorbágyon.
Az iskolánk által szervezett Térségi Zongorás
Találkozón minden évben képviselte tagozatunkat, kiemelkedő előadásaiért többször részesült
dicsérő oklevélben. Az idei tanévben zongora
tantárgyból alapvizsgát tett.
A néptánc tagozaton is már korán megmutatkozott nagyfokú elkötelezettsége és tehetsége a
tánc iránt. Példamutató szorgalmának köszönhetően egyre jobban fejlődött tánctudása, ami
lehetőséget adott számára, hogy különböző
korosztályos szóló versenyeken indulhasson.
Ezeken a versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. A rákospalotai Ifjúsági Szólótánc
versenyen 2016-ban párjával Aranykeszkenős
címet szerzett. Idén, szintén páros kategóriában
a Dél-Pest megyei regionális „Karéj” fesztiválon
második helyezést ért el.
A Bokréta néptáncegyüttes meghatározó tagja,
aki példát mutat társainak szorgalmával, szakmai alázatával. Velük is számos versenyen ért el
arany és ezüst minősítést.
Elérkezett számára az idő, hogy a felnőttek közé,
a Kéve Néptáncegyüttesbe is bekerüljön, ahol
kamatoztathatja kiváló táncos tudását.
Ezért iskolánk nevelőtestülete Novák Rékát
az idei évben alapított Ránki Sokszínű Tehetség-díjban részesíti.
Ács Nóra – Zeneművészeti tagozat
Ács Nóra 2017-ben iratkozott be gitár tanszakunkra. Tehetségével, szorgalmával és elszántságával, a hangszer iránti alázatával rögtön kitűnt társai közül.

Munkabírása és terhelhetősége átlagon felüli. Előadásaiban jól érzékelhető zenei érettsége.
A klasszikus műfajokon kívül a jazz világában
is kezd otthonosan mozogni. Ehhez az akkusztikus gitár mellett a basszusgitár is kedvelt hangszerévé vált. Szívesen részt vesz kamaraprodukciókban, aktív, szorgalmas tagja
a gitár- és kamarazenekarnak. Rendszeresen
képviseli iskolánkat különböző rendezvényeken, bemutatókon.
Ez a sokrétű zenei tevékenysége is hozzájárult
ahhoz, hogy a zenei pályán való továbbtanulás
mellett döntött. Idén felvételizett a Zeneakadémia jazz-basszusgitár tanszakára.
Ezért iskolánk nevelőtestülete Ács Nórának a zenei tanszakon Ránki Diák-díjat adományoz.
Pónuzs Nelli – Néptánc tanszak
Pónuzs Nelli 2013 őszén kezdte meg tanulmányait néptánc tanszakunkon.
A tehetséges, jó adottságú táncosokból álló
csoportban hamarosan kitűnt megjelenésével, szorgalmával és elszántságával. Gyorsan fejlődött tánctudása, aminek eredményeként elindulhatott a különböző szóló és
csoportos versenyeken, ahol mindig kiváló
helyezést ért el.
Csoportjával, a Bokréta táncegyüttessel bemutatkozhatott a Táncháztalálkozón a Budapesti
Sportarénában, a Pest megyei Örökség fesztiválokon pedig arany és ezüst minősítést ért el a
tánccsoporttal.
A rákospalotai Szilas fesztiválon Aranykeszkenős táncos díjat kapott, a „Dunán innen –Tiszán
túl” tehetséggondozó versenyen az országos
döntőbe jutott párjával. A tavasszal meghirdetett Dél-Pest megyei regionális „Karéj” fesztiválon néptánc kategóriában párjával második
helyezést ért el.
Több éven át zenei tanulmányokat is folytatott:
a gitár tanszak meghatározó tagja volt. Azonban
néhány éve végleg a néptánc mellett kötelezte el
magát.
Töretlen fejlődése, a tánc iránti elkötelezettsége és kiváló tánctudása adott lehetőséget
számára, hogy szakirányban folytassa tanulmányait. Felvételt nyert a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumának
néptánc szakára, ahol hivatásos táncos, és bízunk abban, hogy néptáncpadagógus is válik
belőle!
Ezért iskolánk nevelőtestülete Pónuzs Nellit
Ránki Diák-díjban részesíti.

Hodinka Nóra – Képzőművészeti tagozat
Hodinka Nóra immár négy éve iskolánk képzőművészeti tagozatának tanulója.
Munkáival rendszeresen szerepel pályázatokon,
versenyeken, amelyeken legtöbbször rangos díjazásban részesül. (pl: Csepel-sziget Ifjú Tehetségei fődíj, Móra – kistérségi rajzpályázat 1.díj)
Az iskolánk által évenként megrendezett zongorás találkozóra készült nagyméretű képzőművészeti alkotások kigondolásában és kidolgozásában is kiemelkedő szerepe volt.
Eddigi tanulmányi évei alatt készült munkái
alapján figyelemre méltó szakmai fejlődés állapítható meg. Kitűnik alaposságával, átgondolt
kreativitásával. Képi világára jellemző a finomság, a jó kompozíciós- és színérzék. Tud konstruktívan kritikus lenni saját alkotásával kapcsolatban. Szabad idejében is szívesen foglalkozik
alkotó tevékenységgel.
Ezért az idei évben iskolánk nevelőtestülete Hodinka Nórát Ránki Diák-díjban részesíti.
Nagy Tímea néptáncpedagógus – Ránki-díj
Nagy Tímea 2018 februárjától dolgozik iskolánkban. Bár intézményesített iskolai keretek
között még nem sokat tevékenykedett, mégis
sokéves, sokrétű pedagógusi tapasztalatokkal
rendelkezik. Az óvodától a Táncművészeti Egyetemig minden korosztályt tanított már.
Iskolánkban a négy néptánc csoport vezetésével, a tanóráik megtartásával bíztuk meg, melyet
nagy lelkesedéssel lát el a mai napig. Munkája magas színvonalú, adminisztrációja precíz.
Feladatait a vezetői elvárásoknak megfelelően
önállóan végzi. Kifogyhatatlan az ötletekből, az
energiából: pályázatokat ír, szakmai programokat szervez, előadásokra, kirándulni, külföldi
nyári fesztiválra viszi a néptáncos növendékeinket. Rögtön megtalálta a hangot közvetlen kollégájával, Kakuk Pali bácsival és a gyerekekkel is.
A nagyobbak között is hamar tiszteletet vívott ki
szakmai tudásával, tájékozottságával.
Az iskola nevelőtestületébe könnyen beilleszkedett: kollégái szeretik pozitív, vidám lényét. Igazi
közösségi ember: ha kell, mikrobuszt vezet, ha
kell, sütit süt.
Ezért az idei tanévben tantestületünk Nagy Tímeának ítélte az iskola pedagógiai díját, a Ránki-díjat.
Ezúton is gratulálunk nekik!
Sebők Szilvia igazgató
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Ismét fellobbant összetartozásunk tüze
Beszámoló a Nemzeti Összetartozás Napja ráckevei megemlékezéséről
Pánczél Károly országgyűlési képviselő
ünnepi beszédével, valamint az elszakadt országrészekről és Szigetszentmártonból érkezett zenekarok koncertjeivel
emlékeztünk a Nemzeti Összetartozás
Napján a 101 éve történt trianoni tragédiára. A ceremónia zárásaként az összetartozás tüzét képviselő úr és Vereckei
Zoltán polgármester gyújtotta meg, akinek rövid köszöntőjét alább olvashatják.
A rendezvényen Kótai Róbert plébános,
püspöki biztos, valamint Kálmán Béla
lelkipásztor mondott imát az összmagyarságért.
„Vetiam veros delores mitigat tempus – A
súlyos fájdalmat is enyhíti az idő” – mondta Marcus Fabius Quintilianus szinte kerek
2000 esztendővel ezelőtt. A szónoklattan
nagy embere tudta, miről beszél: fiatal feleségét és két gyermekét vesztette el idejekorán.
De tényleg enyhíti a súlyos fájdalmat az idő?
Nem hurcoljuk magunkban életünk végéig a
tragédiákat?
Mindkét kérdésre egyszerre lehet igen a
válasz. A rossz lesújtó érzése idővel tényleg enyhül: emberek nősülnek újra párjuk

Vereckei Zoltán polgármester köszönti az emlékezőket
mint 100 évvel ezelőtt, amikor egy brutális
letaglózás után próbált újra kiegyenesedni
Magyarország. Kezét, lábát szakították le,
szívét tépték ki, de túlélte. Túlélte és talpra
állt, de az emlékezés kényszere alatt. Emlékezünk most is, de ahogyan a nap neve is
mutatja: a tragédia helyett már inkább a

Az egyházak képviselői imádkoztak a magyarságért
halála után, Holocaust túlélők állnak újra
munkába, beszélgetnek másokkal, világháborús áldozatok élik újra napi rutinjaikat.
Ahogyan köznyelven mondjuk: az élet megy
tovább.
Így van ez egy nemzettel is. Trianon tragédiája már nem kísérti mindennapjainkat úgy,

FOTÓ: JÁKI RÉKA

pozitív üzenet szólama erősebb: az összetartozás felemelő érzése.
Hogy egy nemzet vagyunk minden fájdalmunk és szétszakítottságunk ellenére. Hogy
nyelvünk, történelmünk, kultúránk egy
és oszthatatlan, bármennyire is ellenünk
dolgozott az idő. Hogy a magyarságot ért

FOTÓ: JÁKI RÉKA

súlyos következményekre emlékezünk, de
jelenlétünkkel szolidaritásunkról, együttérzésünkről biztosítjuk azokat a honfitársainkat, akiket a történelem kényszerített arra,
hogy egy számukra idegen ország polgáraiként éljenek.
Dsida Jenő szavaival idézem meg őket:

Száraz nyelvem kisebzett,
égő fejem zavart.
Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
hogy felkutassak minden magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szőlőhegyek közt,
üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párisban, vagy Amerikában,
üljetek mellém!
Ti eztán születők s ti porlócsontu ősök,
ti réghalott regősök, ti vértanuk, ti hősök,
üljetek mellém!
ÁKMK
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2021. Trianon 101.
Emlékező beszéd Pánczél Károly országgyűlési képviselőtől Ráckevén
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Megemlékezők!
Tavaly, a járvány miatt jórészt csendes befelé fordulással telt a századik évforduló,
de az emlékezés és a belőle való cselekvés
folyamatos feladat.

nak, akik a nemzeti összetartozás ügyét
szolgálták akkor is, amikor ez nem volt kormányprogram és divat.
Kedves Megemlékezők!
A Trianon szóban kifejeződik minden:
két vesztes világháború, felszabadításnak

Pánczél Károly megemlékező beszédet mond az Összetartozás Emlékparkban
101 esztendő, háborúk, diktatúrák, járvány
sem szakítottak el egymástól.
Trianon százegyedik évfordulóján a legfőbb
üzenet a szétszakított magyarság számára:
Nem vagyunk egyedül!
A 100 év magány véget ért! Gabriel Garcia
Marquez Nobel-díjas író világhíressé vált
regénye is a szülőföld kényszerű elhagyásáról, a paradicsomból való kiűzetésről szól.
Az elmúlt 11 év nemzetpolitikájának köszönhetően elmondhatjuk, hogy nem érzi magát
egyedül az elszakított országrészek, a nyugati
diaszpóra és az anyaország magyarja sem.
Szétszakított ország, leszakított nemzettestek, politikai karantén, gazdasági elszigeteltség, honvédelem gúzsba kötöttsége,
kultúrában magányosság, lelki értelemben
társtalanság. Így kezdtük az utóbbi 101 esztendőt.
És sikerült mindezt megfejelnünk 2004.
december 5-én, azon a bizonyos népszavazáson a kettős állampolgárságról, ahol sikerült beletaposni a határon túli magyarokba. A Gyurcsány vezette baloldal kampánya
elérte, hogy az eredménytelen népszavazás
egy lelki Trianont okozott, szembeállított
magyart a magyarral.
Volt honnan felállnunk, de talpra álltunk,
egymásra találtunk. Köszönet mindazok-
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nevezett megszállások, az ország többszöri kifosztása, két szörnyű diktatúra.
Jól emlékszünk az utóbbi évtizedekre is:
ciánszennyezés a Tiszán, délvidéki magyarverések, Malina Hedvig kálváriája, a
Beke-Szőcs ügy, a Székely-Mikó kollégium

Az emlékező közösség
visszaszolgáltatása, a Vereckei emlékmű
folyamatos rongálása, a dunaszerdahelyi
rendőrattak, vagy amikor Sólyom Lászlót

nem engedték át a komáromi hídon. Ez
mind-mind Trianon.
Június 4-én minden évben felszakad a seb,
a történelmi Magyarország szétszakítására
emlékezünk.
Trianon nem volt véletlen és előzmények
nélküli:
• 1918-ban háborús vereséget szenvedtünk, de a fegyverletételkor (Padova és
Belgrád) nem volt idegen katona az ország területén.
• Károlyi Mihály USA-beli körútjáról ellenséges területen (Franciaország) térhetett
haza.
• Linder Béla hadügyminiszter – szerb
ügynök felszámolta, leszerelte a hadsereget.
• Tisza Istvánt, aki az ország megmentésének vezetője lehetett volna, meggyilkolták.
• 1919 tavaszán bolsevik hatalomátvétel
történt, a kommunizmus megjelent az
országban.
Mindezek oda vezettek, hogy 1920-ra katonailag és politikailag is kiszolgáltatottak
lettünk.
A döntés értelmében 3 millió 300 ezer magyar a szülőföldjével együtt más ország
fennhatósága alá került.
Voltak és vannak, akik azt mondják: megérdemeltük, mert rosszul bántunk és nem tö-

FOTÓ: JÁKI RÉKA
rődtünk a nemzetiségekkel. Kétségtelen, az
arisztokrácia zömében magyar volt, a politikai hatalom magyarok kezében volt.
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Határtalan muzsika - az Összefogás zenekar műsora
De statisztikai tény, hogy a Trianon előtti
110 évben, a 19. században a nemzetiségek
száma 4 millió 935 ezer főről 8 millió 515
ezer főre nőtt. Szlovákok, románok, szerbek
nyelve, kultúrája fennmaradt, vallásukat,
szokásaikat gyakorolhatták. Gyarapodhattak és otthon érezték magukat, hiszen számuk jelentősen növekedett. Nem a Balkán
elszívó hatása érvényesült, sokkal inkább
Magyarország volt vonzó és élhető.
A Trianon utáni, elszakított magyarság száma
3 millió 300 ezer főről napjainkra 2 millió 90
ezer főre csökkent. A népesség ilyen csökkenése mindig a többség felelőssége, sőt bűne.
A trianoni trauma óta eltelt évszázadban
hatalmas volt a magyarság megfogyatkozása az anyaország határain túl, de a
nemzeti összetartozás érzése megmaradt.
A magyarság tudatában a történelmi Magyarország képe tovább él. A Kárpát-medencében létezik egy virtuális belső Magyarország, magyar tér.
Ennek határai a nemzeti nyelv, a hitélet,
a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén az országhatárokon átívelően is
él tovább. A magyarság a történelmi tragédia után száz évvel is képes a nemzeti megújulásra, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítésére.
„Mintha a Göncöl szekeréből szednék ki a csillagokat és azt mondanák nekik, hogy többé nem
tartoznak egymáshoz” – írta Krúdy Gyula.
– Egymáshoz tartozunk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem! Nem! Soha!
Mi igazán mondhatjuk, hogy nem-nemsoha. De a nemek helyett keresnünk kell az
előremutató igen-igeneket, a megoldásokat, a válaszokat Trianonra.
Válasz Trianonra:
• A nemzet határokon átívelő egyesítése,
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• A kettős állampolgárság intézménye,
mellyel több mint 1 millió állampolgárral
gyarapodtunk,
• A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény, a Nemzeti Öszszetartozás Napja,
• 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve volt,
amely nem gyászév volt, hanem 1 nap
megemlékezés, 365 nap összetartozás,
• A kárpát-medencei óvodaépítési program,
• A gazdaságélénkítő pályázati támogatások, melyek a szülőföldön való megmaradást, boldogulást segítik elő.

kultúráját, szokásait, hagyományait megélhesse, jelképeit használja és szülőföldjén otthon
érezze magát, ahol jólét van és gyarapodás.
Az Európa Tanácshoz és az Egyesült Nemzetek Szervezete felé fordulunk, hogy mindezt
tekintsék alapvető emberi jognak. A szomszéd államokat arra kérjük, hogy alkotmányukban tekintsék államalkotó tényezőnek
az őshonos magyar kisebbséget.
Többek között ez is egy válasz Trianonra.
Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban erre már pozitív példáink és gyakorlatunk van. Szlovákiában a miniszterelnök
tett pozitív gesztusokat a felvidéki magyarok felé. Őszintén remélem, hogy javaslataink meghallgatásra találnak, mert a térségnek ez hozna társadalmi békét, prosperitást
és szoros szövetségi rendszert.
Tisztelt Megemlékezők!
Trianon 101. évfordulóján sem érezhetünk
mást, csak megrendülést, komoly arccal eltűrt
fájdalmat.
De örömre is van okunk, mégis, hisz mindennek ellenére élünk, itt vagyunk, gyarapodunk,
erősödünk, megmaradtunk.
Magyarként igyekszünk gondot fordítani a
Kárpát-medence minden magyarjára. Egy
kiegyensúlyozott, nyugodt, magabiztos,
erős, identitásában megingathatatlan nemzetet képzelünk magunk elé, és ezért érdemes munkálkodni.

Ráckevei néptáncosok az Összetartozás tüze körül
Az Országgyűlés 2020. június 4-én vette napirendjére A nemzeti önazonosság védelméről
szóló politikai nyilatkozatot.
A nyilatkozat definiálja, hogy mit értünk
nemzeti önazonosság, identitás alatt: az
anyanyelv és kultúra megöröklését és továbbadását az utódoknak, valamint
a szülőföld otthonosságát. Úgy véljük, hogy
minden őshonos nemzetnek jár az a jog, hogy
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Végezetül idézem Szent II. János Pál pápát a hazafiságról: „A hazafiság, mint a
haza szeretete, elismeri minden más nemzet
jogát, hogy hasonlóképpen szeresse hazáját”.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Pánczél Károly
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János Vitéz Nap
2021. június 5.
Él Ráckevén a legenda, mely szerint Petőfi
Sándor a János vitéz alakját élő személyről, a ráckevei Horváth N. Jánosról, a jobbágyfiúból lett huszárkapitányról mintázta. Horváth Nepomuki János önmaga
érdemeiért is méltó arra, hogy emlékezzünk rá. A legenda köztudatban tartása
fontos hagyományőrző feladatunk. Ennek
jegyében kerül megrendezésre 2000 óta
János vitéz napunk, fesztiválunk. A rendezvény a János vitéz történet és a huszár
hagyományok köré épül. Ebben az évben
is igyekeztünk vendégül látni és a közönségnek bemutatni a János vitéz történetét
feldolgozó előadásokat.
A ráckevei Szent Domonkos katolikus temetőben van Horváth Nepomuki János
sírja. Minden évben koszorút helyezünk el
a sírnál Ráckeve Város Önkormányzatával
közösen a János Vitéz Nap reggelén. Erre a
szép napra teljesen megújult a sír környezete. Köszönjük szépen Kótai Róbert plébános
úr támogató közreműködését és Sári László
áldozatos munkáját, ami ezt lehetővé tette.
Elkészült új emléktáblánk, ami Tamássy
Andor egykori jegyző és Hevesvári Zoltán
ráckevei költő versrészletével állít emléket
János vitézünknek. (A táblán egy QR- kód
is szerepel, amely segítségével sok érdekességet megtudhat a temetőbe látogató Horváth Nepomuki Jánosról.)

János vitéz bábelőadás
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A koszorúzás előtt Zoli bácsi elszavalta Született 1774-ben című versét.
A János Vitéz díszkútnál a Szironta Együttes
csodálatos harang koncertjét hallgathatták
meg az érdeklődők. Műsorukban elhang-

Szironta Együttes harangjátéka a János vitéz díszkútnál
zottak klasszikus zeneirodalmi művek, de
a populárisabb műfajokból is ízelítőt kaptunk. Hallhatunk részleteket a János vitéz
daljátékból is. Nagy sikert arattak.
Közben a Vadkacsa Szabadstrandon is elkezdődtek programjaink.
10 órától a Betyár Tanya népi játszótér és
kézműves sátor várta a gyerekeket.
A nap házigazdája, Dévai Levente interaktív családi 7 próbával és sok érdekes játékkal szórakoztatta a gyereksereget.
11 órától Boka Gábor, a képmutogatós
vásári komédiás mutatta be János vitéz
előadását, ragadta magával a közönséget,
legyen szó gyerekekről vagy felnőttekről
egyaránt. Felhőtlen szórakoztatást nyújtva, hétköznapi nyelven, saját szavaival,
rengeteg kreatív és humoros nyelvi leleményt, illetve mai tréfát fölhasználva mesélte el János vitéz történetét.
„János vitéz napjaink hőse” címmel rajzpályázatot hirdettünk gyerekek részére. 12
órától került sor a beérkezett pályamunkák értékelésére, az eredményhirdetésre.
A rajzokat, maketteket megtekinthették
az érdeklődök a színpad melletti kiállítóhelyen.
A Pannon Vitézlő Oskola visszatérő résztvevője János Vitéz Napunknak. Viselet és fegyverbemutatóval várták a rendezvényünkre
látogatókat. Egész nap szívesen látták az
érdeklődőket.
16 órakor kinyitotta kapuit a MárkusZínház. Megtudhattuk tőlük: „Petrovics bácsi az
ügyelő, a színházban nagyon fontos ember.
A színészek félelmesztő kalandokon mennek
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keresztül, hogy a zsiványok vagy éppen a törökök legyőzettessenek. Tessenek látni illy’
nehéz sora van a hazai (báb)színházi életnek. Ja, hogy közben a Jánosvitéz történetjét
használhatja a nézősereg – amit ez a mi Sándorunk ügyesen odakanyarított – hát kérem
tisztelettel az sem mellékes dolog.” Nem volt
itt vér meg erőszak, csak bársonyos finomság kicsiknek s nagyoknak.
17 órától a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola műsorát kísérhették figyelemmel nézőink. Koncertet és hangszerbemutatót láthattunk és hallhattunk a
rézfúvós, harmonika, gitár és hegedű
tanszak tanáraival és növendékeivel. Az
iskola zenetanárai hangszersimogató interaktív foglalkozással kedveskedtek a
legkisebbeknek.
A néptáncosok bemutatójára is sor került, a
Bara zenekar kísérte őket.
Iváncsics Ilona és Színtársai 20 órai kezdettel mutatták be János vitéz előadásukat,
családbarát színpadi játékot láthattunk
pop-köntösben.
Egész nap kézműves vásár várta az idelátogatókat.
Az eseményről készült videónk megtekinthető az ÁKMK youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/watch?v=kxAJ15AeQ4Y&t=5s
Az Ács Károly Művelődési Központ jövőre is
vár minden kedves érdeklődőt János Vitéz
Napján.
Szabó Gertrúd igazgató
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Kék fehérre hangolva – A kékfestés kezdeteitől napjainkig
címmeel nyílik
2021. július 8-áán 17 órakor
az Árpád Múzeumban
(Ráckkeve, Kossuth Lajos u. 34. sz.)

a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetéével közösen rendezett
időszakos kiállításunk,
abból az alkalomból, hogy a kékfestés hagyományaa felkerült az UNESCO Szellemi
Kulturális Örökséggének reprezentatív listájára..
A kiállítást megnyitja: Dr. Király Katalin PhD
D, a Magyarországi Szlovákok
Kulturáliss Intézeténnek igazgatójja, a kiáállítás kurátora

Szeeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Szolgálunk és védünk
Új rendőrkapitány a Ráckevei Rendőrkapitányság élén
November óta új rendőrkapitány áll a Ráckevei Rendőrkapitányság élén Dr. Turi-Kovács Áron Péter r. alezredes személyében, aki
kedvesen fogadott irodájában és készségesen
válaszolt minden kérdésemre, hogy az újság
hasábjain is bemutathassam a ráckeveieknek.
A beszélgetés során nem csak egy szakmailag
hiteles és megfontolt rendőrkapitányt ismerhettem meg, hanem egy sokoldalú, kitartó és
nagy teherbírású fiatalembert is, aki az élet
minden területén kiválóan helytáll.
Jáki Réka: – Kapitány úr, hol szolgált eddig, milyen állomásai voltak a pályafutásának? Mutatkozzon be kérem az olvasók számára!
Dr. Turi-Kovács Áron Péter: – Szentendrén
születtem, ott is nőttem fel. Eddigi életem szorosan kötődött a városhoz és annak környezetéhez, a Dunához. Az elmúlt, közel 20 év alatt
a Szentendrei Rendőrkapitányságon láttam
el szolgálatot. Én magamat leginkább közrendvédelmi szakembernek tekintem, már
csak arra való tekintettel is, hogy kapitányságvezetői beosztásom előtt mindvégig ezen
a szakterületen végeztem a munkámat. 1999ben felvételt nyertem a Budapesti Rendészeti
Szakközépiskolába, melynek elvégzését követően 2001-ben járőrként, tiszthelyettesként
kezdtem meg rendőri munkámat. Voltam
járőr, körzeti megbízott, ügyeletes tiszt, alosztályvezető, osztályvezető, majd végül 2020.
november 1-től itt folytatom szakmai fejlődésemet Ráckevén, mint kapitányságvezető.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy a közrendvédelmi szakterületet mondhattam a múltban magaménak, mivel így igen részletes rálátásom
lehetett gyakorlatilag az összes szakterület
működésére. Családommal, feleségemmel és
két gyermekemmel Szentendrén élek.
– Hogyan és miért ezt a pályát választotta? Milyen tanulmányokat végzett?
– A középiskola elvégzése után nem igazán
volt határozott elképzelésem arról, hogy pontosan milyen irányba is akarok tovább menni.
Azt azonban tudtam, hogy keményen akarok
dolgozni és tenni azért a közösségért, amelyben élek. Így összességében jó választásnak
tűnt a rendőri hivatás. Mint említettem, szakmai tanulmányaimat a rendészeti szakközépiskolai tiszthelyettes képzéssel kezdtem
meg. Az iskola elvégzését követően, a munka
mellett két diplomát szereztem. Szociálpedagógusként majd jogászként diplomáztam, ez

Dr. Turi-Kovács Áron Péter ráckevei rendőrkapitány
utóbbiból szakvizsgáztam is. Mindemellett a
rendőrtiszt átszervezőt és sok más szakmai
képzést is elvégeztem, így többek között a
rendészeti szakvizsgát és a rendőr vezetővé és
mestervezetővé képzések vizsgáit is letettem.
– Miért és hogyan került Ráckevére? Ez egy protokoll a rendőrségi munka során, hogy egyszer csak
kap az ember egy felkérést, ajánlatot, amely a karrierjének egy újabb állomása, előre lépése?
– A rendőrség egy félkatonai szervezet, ahol
parancsok mentén látjuk el a szolgálatunkat a
legjobb tudásunk szerint. Egy ilyen típusú felkérés megtisztelő és ambiciózus, mondhatni
visszautasíthatatlan. A döntés mindazonáltal
az én kezemben volt. Ráckeve csodálatos hely,
sok szempontból hasonló Szentendre városához. Bár Szentendrének nincs ilyen közvetlen és lenyűgöző kapcsolata a folyóval, de a
két város hangulata igen megegyező. A szerb
nemzetiségi, vallási múlt és jelen is meghatározó mindkét település és térség tekintetében,
mely kulturális kapcsolat még vonzóbbá tette
számomra a döntés meghozatalát. A Ráckevei
Rendőrkapitányság illetékességi területe igen
színes és változatos, mely mindenképpen érdekessé és hívogatóvá teszi azt. A lehetőség,
hogy ide jöhettem előrelépés és szakmai kihívás egyszerre, melynek minden pillanatát
hasznosan kívánom eltölteni.
– Eltérő sajátossággal bír a szentendrei és a ráckevei körzet és települése? Másféle bűncselekményeket kell itt megelőzni? Látja már, hogy a két város
problémái mennyiben különböznek?

FOTÓ: JÁKI RÉKA

– Természetesen a két járás jelentős különbségeket mutat, melyek mind a lakosság összetételére, mind a lakosság lélekszámára, mind
a főváros közelségére, illetve távolságára viszszavezethetők. A ráckevei térség lényegesen
kevésbé fertőzött bűnügyi szempontból, mint
a szentendrei. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy kevesebb a tennivaló rendőrségi szempontból, mivel itt rengeteg olyan feladat adódik, melyek korábbi munkahelyemen nem,
vagy csak lényegesen ritkábban fordultak elő.
Az elmúlt fél év alatt fel tudtam mérni az előttem álló feladat súlyát és állíthatom, eredményesen tudok tenni annak érdekében, hogy a
közbiztonság még érezhetőbb legyen.
– Nagy kihívás egy teljesen új állomány élére állni. Hogyan kezdett hozzá ehhez a nagy feladathoz, milyen fő alappillérekre támaszkodik, azaz
melyek a legfontosabb szempontok Ön számára
ebben a munkában? Hogyan tudja ezt közvetíteni
a munkatársai felé?
– Egy ekkora személyügyi esemény, minthogy
egy kapitányság életében magában a vezető
személyében történik változás minden esetben izgalmas. Az állomány nem tudja mire
számítson, milyen típusú vezetőt kap, menynyiben változik meg az addig megszokott
élete, az érkező parancsnok pedig elszántan
és határozottan, de egy ismeretlen terepre
érkezik, ami szintén nem egy egyszerű helyzet. Álláspontom szerint a legfontosabb a
jó kommunikáció és az állomány ösztönzése. Mindenképpen törekszem egy hiteles és
jól működő információáramlást kialakítani,

Interjú

2021. július
fenntartani, ami nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy a folyamatosan változó, megújuló rendőri szakma elvárásainak meg tudjunk felelni.
– Mit gondol arról, hogy milyennek kell egy jó vezetőnek lennie?
– Véleményem szerint a jó vezető legfontosabb ismérve, hogy jó kommunikátor, aki
képes időről időre megújulni, a fejlődés igényének elvesztése nélkül. Fontos, hogy az
emberségesség mellett határozottan és következetesen közölje és várja is el a feladatok
végrehajtását. Talán a hitelesség a legjobb kifejezés, amivel egy jó vezetőt jellemezni lehet.
– A kinevezése óta bizonyára igyekezett kapcsolatot létesíteni a települések önkormányzatával,
polgármesterével, felvenni a személyes kontaktust. Milyennek tartja az együttműködést velük,
eddig milyen tapasztalatai vannak?
– Sajnos a pandémiás helyzet nem segített a közvetlen kapcsolatok kiépítésében. Ennek ellenére
sikerült valamennyi polgármesterrel személyesen találkoznom és egyeztetnem. A jó kapcsolat fenntartása érdekében mindkét fél megtett
mindent. Tapasztalatom szerint a polgármesterek szívükön viselik településeik sorsát és határozott elképzeléseket támasztanak a rendőrség
felé, hogy miként is tudunk az embereknek még
többet segíteni a mindennapi életükben. Igyekszünk minden elvárásnak megfelelni.
– Hány település tartozik a Ráckevei Rendőrkapitánysághoz és azokon hogyan tudnak jelen lenni?
Mennyire sikerült már „felmérnie a terepet”?
– A Ráckevei Rendőrkapitánysághoz összesen 11 település tartozik: Apaj, Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu. Még ideérkezésem előtt valamennyit végigjártam, igyekeztem átlátni
mindegyiknek mind földrajzi, mind demográfiai jellemzőit. Tanulmányoztam a térség
történelmi, valamint bűnügyi és közbiztonsági múltját is. Így kerültem képbe a helyi sajátosságok tekintetében.
– Mennyire sikerült az elmúlt rövid időszakban
áttekinteni Ráckeve és a hozzá tartozó települések
bűnügyi helyzetét, az itteni rendvédelmi munkát?
– Nyilván szakmailag ez volt a legfontosabb
feladat, így ezzel kezdtem. A Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnügyi és közbiztonsági helyzet kifejezetten
jónak mondható. Ez nem azt jelenti, hogy
nem követnek el bűncselekményt, vagy nem
következik be közúti baleset a térségben, de
lakosság arányát tekintve, más kapitányságokkal összevetve a mutatók igen kedvezőek.
A munka java részét a jelenlegi helyzet stabilizálása és további javítása teszi ki.

– Mekkora személyi állománnyal lehet működtetni ezt a kiterjedt kapitányságot? Vannak státuszgondok?
– A kapitányság létszáma a feladatok maradéktalan ellátására elegendő. Bár vannak
olyan státuszok, melyek betöltetlenek, ez
azonban nem veszélyezteti a napi munkavégzés ütemét. A toborzási tevékenység folyamatos, igyekszünk minden üres pozícióba új
kollégát találni.
– Azt gondolnánk, hogy a rendőri hivatás vonzó
lehet a fiatalok számára, hiszen biztos megélhetést, csapatmunkát ígér és akár a televízióban is
számos sorozat vagy film alapján is kedvet érezhetnek ehhez a pályához? Vagy rosszul látom így
kívülről, mi a valóság, a tapasztalat?
– A világ változik. Korábban teljesen megszokott volt, hogy ha valaki egy munkakörben
megkezdte életének tevékeny részét élni, akkor nyugdíjig ott is maradt. Ma már a fiatalok
másként szocializálódnak. Elkezdik rendőrként a pályájukat, de képesek teljesen megújulni, tanulni, váltani. Azonban a rendőrség
is folyamatosan változik. Igyekszik alkalmazkodni az új körülményekhez, életpályát biztosítani, a különböző munkakörök közötti rugalmas váltás lehetőségét nyújtani a fiatalok
számára.
– Ön szerint ma milyen a rendőrök társadalmi
megítélése?
– Mindig voltak és lesznek negatív fennhangok, de nem ez a jellemző társadalmi
megítélés. Többen vannak, akik hálásak és
értik, hogy értük, miattuk szolgálunk. Akiknek segítettünk, akiket megvédtünk, akiket
megmentettünk. A rendőrség igen sokat tesz
azért, hogy a megítélése még pozitívabb legyen. Úgy gondolom ez hatékony és sikeresnek mondható.
– Az alatt a pár hónap alatt, amióta elfoglalta a
kapitányi széket, hogyan látja van-e olyan terület, ahol fokozottabb fellépésre vagy más módszerekre van szükség? Milyen a tervei, céljai vannak
a jövőre nézve?
– Mindig van olyan szakmai terület, amit kicsit
ösztönözni kell, ahol van mit javítani. Mire ott
eredményt érünk el, máshol kell beavatkozni.
A munka sosem ér – érhet véget. Szakmai célom a kapitányságot tudásom szerint a lehető
legjobb ütemben fejleszteni és az eredményeket még előrébb mozdítani. Minden kollégát
igyekszem meghallgatni és összességében
látni a keletkező vagy már meglévő problémákat. Szakmai karrierem tekintetében hosszabb
távú terveket egyelőre nem fogalmazok meg.
Minden ilyen tervezgetés hasznos időt visz el a
jelen feladatai elől, márpedig én ezekkel akarok
foglalkozni.
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– A rendőrök munkáját és a bizonyítási eljárást is
megkönnyítik a térfigyelő, közterületi kamerák.
Milyennek ítéli a kapitánysághoz tartozó települések rendszereit?
– Valamennyi rendszert megtekintettem. Általános igazságként fogalmazható meg, hogy
minden forint, amit ezeknek a rendszereknek a kiépítésébe fektettek bele megérte és
jól hasznosul. A kihelyezett kamerák célhoz
kötöttsége tekintetében lehetnek szakmai
egyeztetések azok működtetőivel, mivel előfordul, hogy a rendőrség és az önkormányzat által preferált szempontok eltérnek. Ezek
azonban könnyen áthidalhatók.
– Milyen a kapcsolat a helyi polgárőrségekkel,
számítanak bizonyos területeken a segítségükre?
– A polgárőrség egy igen hasznos szervezeti
forma. Fontos, hogy olyan helyen is legyen
a rendőrségnek szeme, vagy ha úgy tetszik
kinyújtott keze, ahova amúgy nem érne el.
Igyekszünk minden polgárőr szervezettel jó
kapcsolatot kiépíteni és mindenben együttműködni. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a
polgárőr szervezet önkéntes, így nem is lehet
tőlük túl sokat követelni vagy elvárni. Minden
segítséget megköszönünk, amely hozzájárul a
közterület közbiztonságának fenntartásához.
– Ahogy említette, Szentendréről érkezik minden
nap a munkahelyére? Azért ez nem egy 8 órás
munka. Hogyan viseli családja, gyermekei?
– Nos igen, van annak egy terhe, ha az ember
napi három órát ingázik, de ezt megteszik itt
helyben is sokan, akik naponta Budapestre
mennek dolgozni. Néha áldozatokat kell hozni annak érdekében, hogy az ember hasznos
dolgokat végezhessen és céljait elérhesse.
Családom stabilan és rendíthetetlenül áll mögöttem, így azért ennek súlya nem visel meg.
Igyekszünk a kieső időt a pihenőnapokon
együtt eltöltve pótolni.
– Van egyáltalán szabadideje? Azt mivel tölti, hogyan pihen?
– Szabadidőmben sokat vagyok gyermekeimmel, feleségemmel, igyekszünk sok közös
programot szervezni. Nagy lelkesedéssel gondozgatom a némi veteményessel kiegészített
kis kertemet. Szeretünk családommal túrázni,
kirándulni. Nagy rajongója vagyok továbbá a
gasztronómiának, így főzni is nagyon szeretek, sokszor főzünk gyermekeimmel együtt,
ami kiváló közös program.
– Köszönöm a beszélgetést és a Ráckevei Újság olvasói számára a bemutatkozást! Érezze jól itt magát, jó munkát és sok sikert kívánok!
– Én köszönöm a lehetőséget!
Jáki Réka
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Süssünk-főzzünk a szabadban
Bográcsos ételek, csángó finomságok
Kellemes az idő a bográcsozáshoz, amely
nálunk családi, baráti összejövetelek egyik
népszerű elfoglaltsága. Készülődés, közös
munkálatok, főzőcske, finom itóka, végeredménye: csodás étel, jó hangulat. Kell is ilyen
buli a bezártság után. Bográcsban szinte
minden étel elkészíthető.

Gombás marharagu
puliszkával
Hozzávalók: 1 kg marhalábszár, 15 dkg
házi füstöltszalonna, 2-3 hagyma kockázva, 1 paprika, 1 paradicsom kockázva, 3-4
gerezd fokhagyma reszelve, 30 dkg gomba
szelve, 1 evőkanál pirospaprika, 1,5 dl paradicsompüré, 4 babérlevél, só, bors, őrölt
bors, evőkanálnyi erős paprikakrém, 1 dl
vörösbor, 1 kiskanál liszt + 1 főzőtejszín.
Puliszkához: 20 dkg kukoricadara, 1 tejföl,
kapor, 20 dkg juhtúró, vaj.
A kockára vágott szalonnát pirítom, kiszedem.
A zsiradékon kérgesítem a kockázott húst, kiszedem. A hagymát is pirítom, majd hozzáadom a paprikát, paradicsomot, gombát, végül
visszateszem a szalonnát. Utána a pirospaprika, paradicsompüré, hús kerül bele, pohár vízzel felöntöm. Babérlevél, só, bors, ízesítés kerül
bele, puhára főzöm. Ekkor kerül bele a vörösbor, fokhagyma. Nagy lángon beforralom,
majd lisztes, tejszínes habarással selymessé
teszem, utána ízesítem még.
A puliszkához 1 liter sós vizet forralok, állandó keverés mellett sűrűre főzöm, kevés
vajjal kikeverem, állni hagyom. Egy jénait
kivajazok a puliszka felét beleteszem, rákenem a kapros, tejfölös juhtúrót, majd a kása
másik fele jön. Tetejére tejföl kerül. Sütőben
pirosra sütöm.
Finom raguval tálalom. Szebbé varázsolható,
ha a kisimított puliszkából kis lepényeket formázok, egymásra teszem, közte pedig a tejfölös juhtúróból kis tornyok lesznek.
Ez a receptem a „Nagy Kalocsai Szakácskönyv”-ben jelent meg 2009-ben.

Slambuc vagy öhöm
Ez is egy nagy adag, bográcsban isteni!
Hozzávalók: 60-70 dkg kockatészta, 2 kg
krumpli, 50 dkg füstölt kolbász, 15 dkg házi
füstölt szalonna, 20 dkg zsír vagy olaj, pi-

rospaprika, 2 paprika, 2 paradicsom, 3-4
hagyma.
A kockázott szalonnát a zsíron vagy olajon
kisütöm, kiszedem. A zsiradékon a tésztát
megpirítom, kiszedem. Megdinsztelem a
hagymát, ráteszem a kockázott paprikát, paradicsomot, pirospaprikát. Felöntöm vízzel,
beleteszem a kockázott krumplit, karikázott
kolbászt. Amikor forr, akkor adom hozzá a
pirított tésztát, szalonnát majd készre főzöm. Rázogatni kell, hogy alulról a lepirult
tészta felülre kerüljön, mindenhol lepiruljon. Ezt az ételt is sokféleképpen készítik,
van ahol pirospaprika vagy épp paprika, paradicsom nélkül.
Tetejére apróra vágott zellerzöld és csípős
cseresznyepaprika kerül.
Egy igazi kedvenc a

Vörösboros, zöldséges
marha/macera kapros,
fokhagymás túrós csuszával
Macerának hívjuk, elkészítése miatt, mert
macerás.

Ízesítése: só, bors, 2 kanálnyi metélőhagyma, kevés házi vegeta.
Nagyon finom, sűrű, különleges ízű lesz. Ha
készen van hagyjuk állni, hogy jól összeérjenek az ízek.

Csusza
Nagy tepsihez: 3 x 500 gr csuszatészta,
2 csomag túró, 6 kiscsomag juhtúró, 3 db
nagy tejföl, 500 gr házi füstölt szalonna,
3-4 gerezd fokhagyma, 2 csokor kapor, só,
bors, olaj.
A tésztát olajos, sós vízben kifőzöm. A kockázott szalonnát kisütöm, kiszedem.
A kifőtt tésztát a kiolvadt zsiradék felén
megforgatom, összekeverem a krémes tejfölös, kapros, fele szalonnás túrós, fokhagymás tejföllel összekeverem.
Nagy tepsibe öntöm a túrós tésztát, tetejére kerül még tejföl, szalonnapörc, szalonnazsírral meglocsolom, sütőben 20-30
percet sütöm.
A finom, szaftos marhát kockára vágott
csuszával tálalom.
Kívánok nagyon jó pihenést a nyáron, vidám bográcsozást és jó étvágyat!
Vigyázzunk magunkra-egymásra!

Hozzávalók: (óriás adag) 5-5,5 kg marhalábszár, 2 kg hagyma, 15 gerezd fokhagyma, 4-5 közepes sárgarépa, 35 dkg
zeller, 60 dkg házi füstölt szalonna, 5 db
zöldpaprika, 6 db paradicsom, 6-8 evőkanál pirospaprika, 5 evőkanál pirosarany, 5
evőkanál gulyáskrém, száraz vörösbor.
A megtisztított hagymát, fokhagymát, répát, zellert nagyobb darabokra vágom, robotgépben összedarálom. A lábszárat tisztítom 5x5cm-es kockára vágom. Szalonnát
csíkozom. Bográcsban a szalonnát kisütöm,
kiszedem. Adok hozzá olajat, felforrósítom
és kb. 4-5 kockánként kérgesítem a húst,
majd kiszedem. Ebbe a zsiradékba teszem
a vegyes zöldségreszeléket, kevergetve párolom, amíg megpuhul, hozzáadom a pirospaprikát, pirosaranyat, gulyáskrémet,
húskockákat, kisült szalonnát, kockára vágott paprikát, héja nélküli paradicsomot.
Rotyogjon nagy lángon, majd 7-8 dl vörösborral forralom 5-7 percet, hogy az alkohol
elpárologjon. Lassú tűzön főzöm, ha kell
adok hozzá vizet.

Fejérdy Győzőné/MARI
„Gyertek haza fiaim,
Kását főztem, egyetek.
Abból bizony nem esztek,
Ha forgácsot nem szedtek”.
(Pusztinai gyűjtés )
A moldvai csángó ételeket az egyszerűség
jellemzi. Az emberekben él – mai napig –
az önellátás, az ételeknél észre lehet venni
hogy télen, tavasszal vagy nyáron készülnek. „Mikor mi van abból főzünk, amiből
több van, abból többet eszünk, miből kicsibb,
abból kicsibbet” mondogatják a csángó. aszszonyok. Napi étkezéseiknél hiányzott a
reggeli, az ebéd ill. a főétkezés délelőtt van.
A puliszka mindennapi eledel, és mellé valami mártogatnivaló, vagy tej, ilyen-olyan
formában.
Egyszer valaki megkérdezte a csángó gyermektől, hogy „Édes kicsi fijam, mondd mán
meg, hányszor esztek egy nap? A gyermek így
válaszolt:
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Eccer, eccer, eccer, – eccer, eccer, kétszer, – eccer, eccer eccer se.
Vagyis: Egyszer, egyszer, egyszer, – egyszer,
egyszer, kétszer, – egyszer, egyszer, egyszer
sem.”
Megosztok néhány egyszerű, kímélő csángó ételt, hátha kipróbálják.

Kásaleves
1 liter savanyú káposztalevet 1 liter vízzel
felhígítva felfőzik, beleszórnak óvatosan
15-20 dkg kukoricakását. Puhára főzik,
majd rántást készítenek: a hagymát apróra vágják, zsiradékon megpergelik. Liszttel
megszórják, pirospaprikával meghintik, kis
levessel felengedik. Simára keverik, majd a
levesbe öntik, pár perc alatt összelobbantják. Ennek az ételnek leves a neve, de sok
helyen sűrűre készítik.

Rántott pacal
Fél kg pacalt jól megtisztítanak. Ecetes,
szódabikarbónás vízben addig mossák,
míg hófehér lesz. Ezután 3x1 centiméteres csíkokra vágják.

Az apróra vágott hagymát zsíron megpergelik, rádobják a pacalt, és felöntik
annyi vízzel, hogy ellepje. Sóval, borssal
ízesítik, puhára főzik, majd zsírjára sütik,
amitől barnáspirosas lesz. Köretnek puliszkát főznek.

Álivánka - aludttejes lepény
1 liter aludttejbe vagy tejfölbe egy mokkáskanál sót, 1 kk szódaport, 15 dkg cukrot szórnak, beleütnek egy tojást, és annyi
kukoricalisztet kavarnak bele, amennyit
felvesz (kb. 1,5 kg).
Állaga olyan mint a híg palacsinta tészta. Kizsírozott tepsibe öntik. Nyáron kaporral szórják meg. Régen mindig akkor
csinálták, ha a kemencében kenyeret sütöttek. Nagy káposztalevelekre öntve sütötték meg, a kenyerek után.

Zárzávát
3 kg padlazsika, 3 kg csiperus, 3 kg gogosár, 1 kg murok és peterzselyem gyüker,
1 jó marék peterzselyem ződje, és celler
ződje, ahány kiló zőccség, annyi marok
durva só. Megmossák a zöldségeket ala-
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posan, megtisztítják. A padlazsika héját
forró vízben lehúzzák, majd összetörik kézzel. A csiperust kicsumázzák, és
a többivel apróra vagdalják, esetleg le
darálják. A végén hozzákeverik az apróra vagdalt zöldeket. Sóval összekeverik,
hagyják kicsi időt, hogy jól elolvadjon a
só. Forrázott. száraz üvegekbe rakják, lekötik, mehet a kilérbe. Használatkor vigyázni kell a sózással. Én is készítem ezt
az ételízesítőt, nagyon jó levesekbe, feldobja mindennek az ízét.
Ne hagyjuk feledésbe merülni ezeket az ételeket, ha van valakinek kedve próbálja ki.
padlazsika = paradicsom
csiperus = paprika
gogosár = paradicsompaprika
murok = sárgarépa
kilér = kamra.
gyüker = gyökér
zőccség = zöldség
kicsumázzák = kiveszik a szárát, magját
Jó étvágyat kívánok!
Szász Veronika
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Bajnok az U19
Fellendülőben az utánpótlás a ráckevei futballcsapatnál
A Ráckeve VAFC U19 csapata
a Pest Megyei II osztály, Déli
Csoportban a szezon bajnoka.
Hosszú idő után sikerült csapatunknak a tabella élére kerülni.
Az utolsó forduló előtt már
megnyerték a bajnokságot.
A csapat Podruzsik József edző
segítségével jutott az idei szezon
csúcsára. Hihetetlenül izgalmas
játékukkal, lelkesedésükkel kápráztatták el a nézőket. Köszönjük,
hogy a sok viszontagság ellenére
is helyt álltatok, és egy álomszerű
végjátéknak hála igazi futball lázban lehetett részünk.
Szívből gratulálunk az edzőnek,
valamint a csapatának!
A bajnok U19-es csapat
Podruzsik József (edző)
Kovács Ferenc (elnök)
Szanyó Attila (technikai vezető)
A csapat tagjai: Béres Olivér
(kapus), Kalmár Dávid (csapatkapitány), Medgyesi Gergő,

Vizsnyicki Dániel, Kolompár
József, Dudás Szabolcs, Kiss
Zsombor, Kiss Benjamin, Mucsi
Zsombor, Farkas János, Mészáros Dorián, Bak Dávid, Benczúr

FOTÓ: SZENTE ANNAMÁRIA
Benjamin, Kircsák Zénó, Straub
Martin, Mestra Szabolcs, Belina Gergő, Kocsis Csaba, Polgári
Szilárd, Király Kornél, Tóth Levente.

Szép volt fiúk! További sok sikert a következő szezonra!
Szente Annamária
képviselő

Szolgáltatás

2021. július
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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Ügyfélszolgálat címe:
Kossuth Lajos u. 51
Tel.: +3620/30/70-978-5611,
+3620/30/70-978-5612
Hibabejelentés (nincs közvilágítás, nincs áram stb.):
+3680/424-344
email: on-line
Víz, szennyvíz:
Daköv Kft.
Ügyfélszolgálat címe:
Dömsödi út 85.
Tel: 06-24-519-380,
+3630-385-6634
Hibabejelentés ivóvíz:
+3630 -951-7200
Hibabejelentés szennyvíz:
+3630-500-8619
email:
ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu
Gáz
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Gázszivárgás
bejelentése:
+3680/300-300
Számlázás, leolvasás, egyéb problémák: +3620/30/70-474-9999
e-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
(ugyfelszolgalat@mvm.hu)
Hulladék:
DTkH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth Lajos u. 51.
Tel.: 06-53-500-152
06-53-500-153
email: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Polgármesteri hivatal
Szociális támogatások
Bulyáki Szilvia
Tel: 06-24-523-309, e-mail:
bulyaki.szilvia@rackeve.hu
Ügyfajták: támogatási lehetőségek, anak feltételei, kérelmezés módja stb.

Adminisztrációs ügyek
Dulczné Szajp Zsuzsanna
Tel: 06-24-523-350, e-mail:
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Ügyfajták: Ipari és kereskedelmi ügyek, hirdetményezés, lakcím nyilvántartás, panasz-ügyek.
Anyakönyv, hagyaték ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail:
balogh.katalin@rackeve.hu
Ügyfajták: házasságkötés, anyakönyvezés, birtokvédelem
Turcsán Ágnes
Tel: 06-24-523-337, e-mail:
turcsan.agnes@rackeve.hu
Ügyfajták: hagyatéki
Adózási ügyek
Takács-Orbán-Éva, Reinholcz
Tímea, Kovácsné Schmidt Brigitta, Reich Mónika
Tel.: 06-24-523-338/341/339,
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták: iparűzési adó, gépjármű adó, adó- és értékbizonyítvány, talajterhelési díj,
idegenforgalmi adó, idegen bevételek behajtása.
Műszaki kivitelezések, projektek
Bécsi Lajos
Tel: 06-24-523-343, e-mail:
becsi.lajos@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati ingatlanok (beruházás, felújítás,
útfenntartás, csapadékvíz-elvezetés).
Vízjogi, növényvédelmi kérdések
Viskiné Ács Erzsébet
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezési eljárása, köztisztasági ügyek,
növényvédelmi ügyek.
Építészeti ügyek
Karaba Tamás főépítész
Tel.: +3630-848-2354, e-mail:
foepitesz@rackeve.hu

Ügyfajták: városkép, övezeti besorolás, remdezési terv, műemlékvédelem, beépíthetőség stb.
Környezetvédelmi ügyek
Koller Péter
Tel: 06-24-523-324, email:
koller.peter@rackeve.hu
Ügyfajták: fakivágás, hulladékgazdálkodás, felszíni vagy felszín
alatti vízvédelem útvonalengedély, útüzemeltetés, zaj- és rezgésvédelem stb.
Közterület Felügyelet
Cseh Fruzsina, Lőrincz István
Tel: 06-24-523-340, e-mail:
kozteruletfelugyelo@rackeve.hu
Ügyfajták: minden, ami a közterületeinket érinti.

Parkolás
RÁVÜSZ Kft.
Tel: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: parkolási kedvezmények, parkolási bírságolás.

Piac felügyelet
RÁVÜSZ Kft.
Tel.: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: piachely váltás, piaci házirend, piaccal kapcsolatos
információk.

Városüzemeltetés,
Vadkacsa
Szabadstrand
RÁVÜSZ Kft.
06-24-519-125
email: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: minden olyan észrevétel, mely nem közszolgáltatótérint és nem a Műszaki Osztályhoz tartozik.
Vadkacsa Szabadstrandon sátorozás, kenu-SUP kölcsönzés
+3670-610-8783
telefonszámon.
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Szolgáltatás – hirdetés

A házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,
hogy a ráckevei ügyfélszolgálat április 12-étől újra
nyitva tart. Az üdülőingatlanok tulajdonosai egész évre
átvehetik a zsákokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
fertőzés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati
irodákban történő ügyintézés
során továbbra is KÖTELEZŐ
az arcvédő maszk használata!
Ügyeljenek a biztonságos – 1,5
méter – távolság betartására. Az

ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.
Ügyintézésre továbbra is az
elektronikus vagy telefonos
elérhetőségeinket részesítsék
előnyben!
Munkatársaink és Ügyfeleink
egészségének megőrzése érdekében kérjük csak indokolt esetben keressék fel személyesen az
ügyfélszolgálati helyszíneket!
Megértésüket köszönjük! A DTkH
az alábbiakban tájékoztatja önt
az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom
hulladékok gyűjtéséről.
A csomagolási hulladékok
gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: július 13., 27.; augusztus 10., 24.; szeptember 7., 21.
Üdülőterület: július 5., 19.; augusztus 2., 16., 30.; szeptember
13., 27.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű,
emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális
hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható
módon megjelölt (sárga színű,
vagy tetejű, 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 menynyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének
időpontjai:
Ráckeve: július 20.; augusztus
17.; szeptember 14.
Üdülőterület: július 5.; augusztus 2., 30.; szeptember 27.
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg
munkatársaink
2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld
színű, emblémás, lebomló)
adnak.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Cím: DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu
DTkH

Ráckevei Újság

AJÁNDÉK VARÁZS

• 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 • ISSN 0864-9502
•Megjelenik: havonta

ÉKSZERDOBOZOK, KERÁMIÁK, ÓRÁK, BOROS SZETTEK.
MÓKÁS FELIRATÚ MASZKOK, KÉSZLETEK, KÖTÉNYEK,
LED-ES KÉPEK, FOTÓKERETEK STB.
CÍM: 2300 RÁCKEVE SZENT ISTVÁN TÉR 7.
(A SZAKORVOSI RENDELŐVEL 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. AUGUSZTUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2021. július 21., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta
pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért
felelősséget nem vállalunk!

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

KÚTFÚRÁS
110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL!
T ELEFONSZÁM : +36-30-964-0485

2021. július

Hirdetés
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Program

2021. július

