
Készülődés a nyárra

A Rávüsz Kft. folyamatosan fejleszt, felújít, ké-
szül a nyári turista szezonra, többek között fel-
újításra került  a Kerekzátony-szigeti rév. 

Részletes beszámolót a 
6. oldalon olvashatnak

A pedagógusokat köszöntjük 
júniusban!

Június első vasárnapja a pedagógusoké, ez al-
kalomból szeretettel köszöntöm a ráckevei óvó-
nőket, a tanítókat, a tanárokat, megköszönve 
azt a helytállást, amelyet a pandémia alatt is 
tanúsítottak, hiszen a digitális oktatás sokkal 
nehezebb terheket rótt rájuk. Köszönöm, hogy 
valamennyien a legtöbbet teszik a jövőért, hi-
szen kezük között nemzedékek formálódnak. A 
pedagógusok emlékét egy életen át magunkban 
hordozzuk. A tananyag agyunkban megkopik, 
de szívünk nem felejt. A legigazibb pedagógusok 
az utolsó percig velünk maradnak. Köszönöm 
mindannyiuknak!

Vereckei Zoltán polgármester

Trianonra emlékezünk

Ünnepeljük együtt a Nemzeti Összetartozás 
Napját június 4-én az Összetartozás Emlék-
parkban az Árpád-híd lábánál. Megemlékező 
beszédet mond Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő. 

Részletes meghívó a 12. oldalon

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

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

    XXXIII. évfolyam 6. szám                 2021. június    Ára: 250 Ft

Itt a nyár és újra találkozhatunk rendezvényeinken! 
Nyitó fesztiválunk a János Vitéz Nap június 
5-én! A rendezvény fő eseménye Ivancsics 

Ilona és Színtársai Petőfi  Sándor: János vitéz 
– zenés színpadi játéka, amelyet a Vadkacsa 

Szabadstrandon tekinthetnek meg. A részle-
tes programot a 11. oldalon olvashatják.



Beköszöntött a nyár végre, s ezt nem csak 
az időjárás tükrözi, hanem a járványügyi 
korlátozások lazulása is. Szabadabban léle-
gezhetünk, már nem kell az utcán maszkot 
hordanunk, s ha egyelőre korlátozott lét-
számkeretek között, de közösségi programo-
kat is tarthatunk.
Élünk is a lehetőséggel: mire az újság 
megjelenik, már túl leszünk a gyereknapi 
rendezvényen, amelyet a János vitéz nap 
követ egy héttel. Közben Sulisárkány ver-
senyt szervez a Szabó Attila Kenu Akadémia 
Egyesület és a RÁFÁI a város támogatásával, 
amelyre nemcsak gyermek, hanem felnőtt 
csapatok nevezését is várják.
A beharangozás kedvéért, némileg előre sza-
ladva az időben megemlíteném, hogy idén 
július 9-11. között tartjuk a Covid miatt ta-
valy elmaradt Országos Nemzetiségi Kul-
turális és Gasztrofesztivált, amely gazdag 
szórakozási lehetőségekkel és kulináris kíná-
lattal várja majd az érdeklődőket. A rendez-
vényen fellép Mága Zoltán, Herczku Ágnes, 
Básits Branka Junior Príma díjas énekesnő 
s a Magyarországon jegyzett nemzetiségek 
számos előadója: lesz színház, zene, tánc, íny-
csiklandozó ételkülönlegességek hosszú sora, 
továbbá 14 országosan jegyzett borászat fen-
séges nedűit is kóstolhatjuk majd Ráckevén. A 
három napos dínom-dánomra helyi termelő-
ket, kézműveseket is invitálunk. 
A járványhelyzet miatt kialakult pénzügyi 
nehézségek ellenére szerencsére egyéb jó 
hírekről is beszámolhatok. 
Bár a Savoyai-kastély és a Kossuth Lajos 
utca korszerűsítésére kormánydöntéssel 
megítélt 456 millió forint még nem érkezett 
meg az önkormányzat számlájára, a kése-
delem elkerülése érdekében a munkálatok 
első üteméhez kiírt feladatokra feltételes 
pályáztatást írtunk ki, amelyek le is zajlot-
tak, így a munkákat időveszteség nélkül 
kezdhetik majd a nyertes cégek.
A héten aláírtam azt a konzorciumi megál-
lapodást a Nemzeti Fejlesztési Programiro-
dával, amelynek köszönhetően – a közbe-
szerzést követően – megkezdődhet az újtelepi 
szennyvíz-elvezetés bővítését és korszerűsíté-
sét célzó projekt tervezése, majd – legkésőbb 
jövőre – a kivitelezés. A támogatás elnyerésé-
ről korábban már beszámoltam. Az összesen 
370 millió forint összköltségvetésű projekt-
nek köszönhetően 136 ingatlan csatlakozhat 
a megújuló hálózathoz, amelynek részeként a 
Rózsakert átemelője is új szűrőrendszert kap, 
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Újabb támogatás útépítésekhez
Indulnak a kulturális programok – Kastélyrekonstrukció, szennyvízelvezetés, kerékpárutak

így – remélhetőleg – végre nem a szennyvíz-
szag, hanem a virágok illata terjedhet majd a 
levegőben az arra sétálók örömére.
Ugyancsak fontos hír, hogy május 21-én a 
kormány kedvezően döntött a kérelmünk-
ről, amelyben a Ráckevei integrált szociális 
városrehabilitáció című pályázatunk útépí-
tés fejezetéhez kértünk kiegészítő pénzügyi 
támogatást, mivel a pályázatban erre a cél-
ra rendelkezésre álló összeg elégtelen volt a 
tervezett munkálatokra. A város a döntés ér-
telmében 37 millió forint többletforrást kap, 
így elhárul végre az akadálya annak, hogy 
sor kerülhessen a régóta ígért aszfaltozások-
ra a Béke, Bercsényi és a Dankó utcában. Az 
érintett utcák az összközművel rendelkező 
szakaszon újulnak meg.
A Ráckevei Újság júniusi számának meg-
jelenésével egy időben már ismét folyik a 
Homokbánya önkormányzati területeinek 
kitakarítása. Most 2400 köbméter illegá-
lis hulladékot tudunk a legutóbb elnyert 
pályázat segítségével elszállítani, illetve 14 
újabb kamerát és négy további sorompót 
telepítünk a terület őrzésére. Emlékeztető-
ül: idén eddig 110 millió forint, pályázato-
kon elnyert állami támogatást fordítottunk 
az önkormányzati területeken lerakott ille-
gális hulladék eltakarítására, valamint ka-
merák és sorompók kiépítésére a városban.

Szintén pénzügyi támogatásként hét és 
félmillió forintot kaptunk az EMMI kultu-
rális államtitkárságától a művelődési ház 
elmaradt jegybevételei pótlására, valamint 
egymillió forintot a kulturális intézmények 
dolgozói bérnövekményéhez.
A lap megjelenésekor már ismert lesz előt-
tünk, hogy a Kerekzátony Közmű Egye-
sület tagjai élnek-e azzal a lehetőséggel, 
amelyet az önkormányzat ajánlott részük-
re. Beleegyező döntés után Ráckeve Vá-
ros az egyesület elektromos hálózatához 
csatlakozva kiépíti a sziget szennyvíz-el-
vezetését szolgáló, eddig agregátorral 
időszakosan működtetett átemelő folya-
matos működéséhez szükséges rendszert, 
így lehetővé válik, hogy az ingatlantu-
lajdonosok végre mindannyian rácsatla-
kozhassanak a hálózatra, amelyre eddig 
kapacitás hiányában csak korlátozottan 
nyílt lehetőség. Ezzel újabb lépést teszünk 
a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízminősé-
gének védelme érdekében. Közben az ön-
kormányzat segítségével tovább folynak 
az egyezetések arról, hogy az Elmű milyen 
feltételekkel venné át az egyesület tulajdo-
nában lévő hálózatot.
Válaszolva az önkormányzathoz a Csüg-
gedőtől induló gáton épülő kerékpárúttal 
kapcsolatban eljutó aggodalmakra, misze-
rint az biciklizésre alkalmatlan, szeretném 
önöket tájékoztatni: a kerékpárút még nem 
készült el, befejezését csak nyár közepére 
tervezik.
Ide kívánkozik a hír: májusban az Aktív- 
és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal is 
egyeztettünk a Ráckeve és Kiskunlacháza 
között építendő kerékpárútról, amelynek 
tervezése idén kezdődhet. 
Utóbbi a Kossuth Lajos és Eötvös utcai 
majdani kerékpársávval együtt már – az 
Árpád-híd kritikus szakaszát leszámít-
va – összefüggő és biztonságos kerékpá-
ros közlekedést tesznek lehetővé majd 
Kiskunlacházától a megújuló HÉV-állo-
másig, amelynek tervezési folyamatáról 
szóló online egyeztetésen is részt vettem 
Karaba Tamás főépítész bevonásával má-
jus elején. Mint ismert, ennek lezárultát 
követően – párhuzamosan a kastélypro-
jekttel – jövőre már megkezdődhet a ki-
vitelezés.

Vereckei Zoltán
polgármester

Az Országos Katasztrófavéde-
lemtől 11,8 millió forint mű-
ködési támogatás-kiegészítést 
kapott az önkormányzati tűz-
oltóság, amelynek köszönhe-
tően – kiegészülve a 32 millió 
forintos már rendelkezésre álló 
állami támogatással, Ráckeve 
mintegy 30 millió forintos(!), 
valamint a vonulási területen 
található települések összesen 
kb. négymillió forintos várható 
hozzájárulásával s az egyéb 
bevételekkel – az év végéig 
megoldható a parancsnokság 
működése.
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Folytatódik az illegális szeméttelepek felszámolása
2400 köbméter hulladék, 14 új kamera – Megállapodás az újtelepi szennyvízelvezetésről

Ráckeve Város polgármestere a veszélyhely-
zet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intéz-
kedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) számú Kormányrendeletben foglal-
tak szerint és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése alapján hozta meg április és 
május hónapban is döntéseit, a fontosabb 
kérdésekben előzőleg kikérve a képvise-
lő-testület véleményét. 
Elsőként a Városi Erőforrás Gazdálkodási 
Bizottság hatáskörében eljárva érvényes-
nek találta a Ráckevei integrált szociális vá-
ros-rehabilitáció c. projekt keretében meg-
épült közösségi ház eszközbeszerzésére 
kiírt pályázatra beérkezett három pályáza-
tot, és a legalacsonyabb árat adó ajánlatte-
vő, Titán Informatikai Kft.-t nyilvánította 
nyertesnek.
Döntés született a Ráckeve, Nyár utca 2. 
számú ingatlan eladásáról, 10 500 000 Ft-
ban meghatározva eladási árát. Az ingatlan 
időközben vevőre is talált 11 400 000 Ft ér-
tékben, egyösszegű fi zetéssel.
Vereckei Zoltán polgármester úgy hatá-
rozott, hogy elfogadja a Magyar Halászati 
Kultúráért Alapítvány kérelmét, mely sze-
rint a város tulajdonában álló, Sas köz 374 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant a 
TESCO „Ön választ, mi segítünk” című prog-
ram 2021. tavaszi fordulója pályázattal ösz-
szefüggésben használja.
Szintén támogatja a Ráckevei Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola vezetőjének ké-
relmét a Sulisárkány program rendezvény 
megtartására a Szegedi Kis István sétá-
nyon 2021. június 4-én díjmentesen, az-
zal a feltétellel, hogy a veszélyhelyzetben 
kiadott mindenkor hatályos jogszabályok 
szerint rendezik.
Miután az önkormányzat a Tisztítsuk meg 
az országot! projekt Illegálishulladék-lerakás 
megelőzése Ráckeve területén c. pályázattal 
bruttó 11 277 674 Ft támogatást nyert, a ka-
merarendszer kiépítésére beérkezett pályá-
zók közül a bíráló bizottság nyertes ajánlat-
tevőnek a Hiteles Kft.-t ítélte. Ugyanennél 
a projektnél a sorompók kiépítésével a RÁ-
VÜSZ Kft-t bízta meg.
Jóváhagyta a RÁVÜSZ Kft. „Illegális hulla-
déklerakó felszámolása Ráckevén” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattéte-
li felhívást is, amelynek nyertese a Green 
Collect Korlátolt Felelősségű Társaság lett. 

A projektnek köszönhetően folytatódik a 
Homokbánya önkormányzati területeinek 
kitakarítása: a nyertes cég mintegy 2400 
köbméter illegálisan lerakott hulladékot 
szállít el innen.

Döntés született a ráckevei civil-és sport-
szervezetek 2021. évi támogatásáról is, 
amelyet az 5. oldalon találhatnak.
A Turisztikai, Kulturális és Sportbizottság 
átruházott hatáskörében eljárva az Ács Ká-
roly Művelődési Központ és az Árpád Mú-
zeum, az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság hatáskörében eljárva pedig a Ráckeve 
és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ, a Ráckeve Gólyafészek Bölcsőde, 
valamint a Ráckevei Rendőrkapitányság 
2020. évi működésről szóló beszámolókat a 
polgármester elfogadta. 
A polgármester a 49/2021.(III.26.) számú 
határozattal elrendelt létszámstopot fel-
oldotta a művelődési központ 1 fő megü-
resedett takarítói és a REGESZ 1 fő infor-
matikus-statisztikus álláshely állásának 
betöltése érdekében, mindkét esetben az 
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túl-
lépése nélkül.
Támogatás született a Rávüsz Kft. multi-
funkciós kistraktor beszerzési igényére, 
amelyet a cég a Fővárosi Vízművek ún. 1 fo-
rintos támogatásából már meg is vásárolt, 
valamint a Kerekzátony-, és Angyali szigeti 
révállomás felújítására, amelyek szintén el-
készültek. (Írásunk a 6. oldalon) 
(Ugyancsak támogatásból, a Ráckeve és 
Környéke Önkormányzati Beruházási Tár-
sulás segítségével vásárolt egy használt 
ponyvás kisteherautót a Rávüsz az elhasz-
nált járműpark megújítása érdekében.)

Folytatás a 4. oldalon

Az újonnan vásárolt multifunkciós kistraktor                  FOTÓ: RÁVÜSZ KFT.

A város a két projekt keretében 
az illegális hulladéklerakás 
megakadályozása céljából 14 
darab közterületi térfi gye-
lő kamerát helyez az alábbi 
helyszínekre: Tél utca vége – 2 
db kamera, Haladás utca vége 
– 2 db kamera, Homokbányai 
út – Nowaco u. elágazás – 2 
db kamera, Homokbányai 
út – Bajcsy Zs. u. elágazás – 2 
db kamera, Évszak utca – 1 db 
kamera, Páva utca (kialakítás 
alatt lévő sorompó megfi gye-
lésével) – 2 db kamera, Ipari 
park (Északi parkoló öböl) – 1 
db kamera, Dankó utca vége – 
2 db kamera.



június 8. közötti időszakban használhassa a 
bérleti szerződés alapján.  

Mint ismeretes, Ráckeve az RSD-ből kimaradt, 
csaknem 140 ingatlan szennyvízbekötésére, 
és az ehhez kapcsolódó fejlesztésekre nyert 
célzott kormánytámogatást. A megállapodást 
követően az NFPI – más önkormányzatok fej-
lesztéseivel összevonva – közbeszerzés kere-
tében választja ki a kivitelező céget.
A határozatok a www.rackeve.hu oldalon ol-
vashatóak. 

Jáki Réka
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Végül, de nem utolsó sorban 
szintén elfogadta a „Ráckeve-Újte-
lep településrész szennyvízelvezeté-
sének fejlesztése, csatornahálóza-
tának bővítése” című projektek 
megvalósításáról szóló, a Nem-
zeti Fejlesztési Program Iroda és 
Ráckeve Város Önkormányzata 
között kötendő, összesen 370 
millió forint összértékű konzor-
ciumi együttműködési megálla-
podást. 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
Újra működik a személyes ügyintézés a járványügyi előírások betartása mellett

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 ügyfélfo-
gadás szünetel!

• Személyes ügyintézés továbbra is kizá-
rólag maszk vagy szájat és orrot takaró 
textil ruhadarab viselésében és a kihe-
lyezett kézfertőtlenítőszerek használa-
tával, vagy kesztyű viselésével folytat-
ható a hivatal folyosóin található üvegfal 
igénybevételével. 

• Várakozásnál kérjük a minimum 1,5 m 
távolság betartását (lépcsőházban kije-
lölt szakaszokon).  

• A beadványok benyújtására továbbra 
is lehetőségként szolgál a postai külde-
mény vagy elektronikus ügyintézés le-
hetősége, illetve személyesen a polgár-
mesteri 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 Hi-
vatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét és a 
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk ér-
dekében szíveskedjenek betartani!

dr. Jambrik Anna
jegyző

Folytatás a 3. oldalról
Vereckei Zoltán polgármester támogatta a 
Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. 
ütem című pályázatra benyújtott „A ráckevei 
Vadkacsa szabadstrand fejlesztése” elnevezésű 
projekt keretében, 1 db úszóstég telepítését.
A ráckevei vízi sportélet további élénkítése 
érdekében elvi támogatást kapott a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség alá tartozó Wich-
mann Tamás Regionális Akadémia javasla-
ta és koncepciója alapján megvalósulandó 
ráckevei kajak-kenu versenypálya létreho-
zása, amely mindössze három állandó bója 
lerakásával jár. A pálya közepe a kastély 
magasságában lesz.
A város belterületén önkormányzati fenntar-
tású szilárd burkolatú utak kátyúzási munkái 
elvégzésére kiírt beszerzési eljárás eredmé-
nyesnek nyilvánult, a munkák elvégzésével a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Aszfalt és Bontás 
Kft.-ét bízta meg az önkormányzat.
A polgármester a RÁVÜSZ Kft. felügyelőbi-
zottságának ügyrendjét elfogadta, valamint, 
hogy a cég könyvvizsgáló feladatainak ellátá-
sára a jelenlegi könyvvizsgálóval 2023. május 
31-ig változatlan feltételekkel, és az ajánlat-
ban szereplő díjjal a szerződést megköthesse, 
majd elfogadta a RÁVÜSZ Kft. 2020. évi pénz-
ügyi és a 2021. évi márciusi beszámolóját.
Együttműködési megállapodás született 
Ráckeve Város Önkormányzata és az IPA 
Magyar Szekció Közép-Magyarországi 
Szervezete között az IPA által a Csüggedő 
területén létrehozott emlékpark gondozá-
sáról és további fejlesztéséről.

Az Ács Károly Művelődési Központ kérel-
mét is támogatta a polgármester, miszerint 
2021. május 1 – 2026. április 30-ig hozzájá-
rul a „Ráckeve” név, címer és zászló hasz-
nálatához a Tourinform Iroda által kért tár-
gyakon.
Szintén hozzájárult az ÁKMK szervezésé-
ben megrendezendő Országos Nemzetiségi 
Kulturális és Gasztrofesztivál rendezvény 
megtartásához július 9-11. között, azzal a 
feltétellel, hogy ez a veszélyhelyzetben ki-
adott mindenkor hatályos jogszabályok be-
tartásával történhet meg.
Vereckei Zoltán polgármester dr. Turi-Ko-
vács Áron Péter Ráckevei Rendőrkapitány-
ság kapitányságvezetői tisztségre történő 
kinevezését támogatta.
A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány kérésére 
5 db behajtási engedély kiadását engedé-
lyezte a Szegedi Kis István sétánynál elhe-
lyezett hajómalom megközelítéséhez áru-
szállítás és karbantartás céljából.
Szintén támogatta, hogy magánszemély 
részére Dömsöd külterület 0221/5 hrsz-ú, 
szántó művelési ágú, 1/1 tulajdonú mező-
gazdasági földterületre szóló haszonbérleti 
szerződés köttethessen.
Mint a Városi Intézményi Gazdasági Iroda 
fenntartója, jóváhagyta az intézmény gaz-
dasági vezetőjének, Fekete Éva főkönyvelő-
nek 5 évre, 2022. május 31-ig szóló vezetői 
megbízását változatlan bér mellett. 
A polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 
Régi Városháza dísztermét a Felső Homok-
hátsági Vidékfejlesztési Egyesület május 1. – 
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Sport- és civil-pályázatok
Ráckeve Város Önkormányzat 2021. évi költség-
vetéséről szóló 4/2021. (III.08.) számú rende-
lete alapján  a sportegyesületek, szakosztályok 
támogatása céljából 10.000.000 forint, a civil 
szervezetek támogatása céljából 1.000.000 fo-
rint került elkülönítésre. A képviselő-testület 
döntése szerint egyelőre csak a megítélt támo-
gatások fele kerül átutalásra, remélhetőleg az év 

második felében a város anyagi helyzete megen-
gedi a fennmaradó összeg kifi zetését. A pályáza-
ti kiírás a Ráckevei Újságban, a városi honlapon 
és a közösségi oldalon is közzétételre került. Az 
alábbi pályázatok kerültek benyújtásra, melyek-
ben a Ráckeve Íjász Sport Club illetve a Ráckevei 
Duna Baráti Kör Egyesület határidőn túl nyúj-
totta be támogatási igényét.

Kedves városlakók, 
ráckeveiek!

Az idei év a pandémia második éve. 
Az első hullám nem csak a városun-
kat, országunkat hozta bizonytalan 
helyzetbe, hanem az egész világot. 
Gazdaságilag ilyen helyzettel nem 
találkoztunk emberöltő óta, ezért a 
városvezetés a bizonytalan pénzügyi 
helyzet és a nem tervezhető jövő vé-
gett a költségvetésben elfogadott 
sport és civil támogatási összeget 
2020-ban átcsoportosította. 

Költségvetésben ez az év sem jobb, 
mint az előző, de legalább nem ért 
váratlanul minket a vírus harmadik 
hulláma. Az idén sikerült az előző 
évekhez mérten egy szerényebb ösz-
szeget elfogadnia a testületnek az ön-
kormányzathoz forduló ráckevei egye-
sületek támogatására.  Tudjuk, hogy a 
covid gazdasági, társadalmi következ-
ménye őket sem kímélte, de próbáljuk 
erőnkhöz mérten a pénzügyi és erköl-
csi támogatást megadni minden, hoz-
zánk forduló ráckevei közösségnek. A 
támogatási kérelmek elbírálását, mint 
minden évben, ezúttal is a kulturá-
lis és sportbizottság tagjai bírálták el 
együttes álláspontot kialakítva. 

Kívánunk mind a sport, mind a civil egye-
sületek, közösségeknek sok sikert, erőt és 
egészséget az ez évi munkájukhoz!

Schenk József, TKSB bizottsági elnök 
és a bizottság tagjai

Civil szervezetek 2019. évben kapott 
támogatás 

2021. évi támogatási 
igény 

2021. évi megítélt 
támogatás 

Szitaköt  Kulturális Egyesület - 780.000,-Ft - 

Alkotóm vészek és M vészbarátok Ráckevei Egyesülete 100.000,-Ft 120.000,-Ft 100.000 

Ars Medica Pro Humanitate Hungarica Egyesület  50.000,-Ft 300.000,-Ft 50.000 

Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete 300.000,-Ft 800.000,-Ft 200.000 

Ráckevei Veterán Gépjárm gy jt k Egyesülete 500.000,-Ft 910.000,-Ft 450.000 

Kamillavirág Egyesület - 300.000,-Ft 100.000 

Ráckevei Duna Baráti Kör Egyesület 150.000,-Ft 150.000,-Ft hat. id  után érk. 05.17-én 
100.000,-Ft 

„SzabAdy” Alapítvány 50.000,-Ft -  

Ráckevei Baráti Kör Egyesület 40.000,-Ft -  

Ráckeve Érték Egyesület 50.000,- Ft -  

Foto Art Keve Egyesület  50.000,- Ft -  

Ráckevei Vénusz Színház Kulturális Egyesület  500.000,- Ft -  

Ráckevei Dunaági Horgászszövetség 50.000,- Ft -  

Kul-Tur sziget Kulturális Egyesület 410.000,- Ft -  

Összesen:  
2.250.000,- Ft (2.000.000,- 
Ft a civil, 250.000,- Ft a 
sport keret terhére) 

3.360.000,- Ft 1.000.000Ft 

Sportegyesületek, szakosztályok 2019. évben kapott 
támogatás 

2021. évi támogatási 
igény 

2021. évi megítélt 
támogatás 

Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesület  2.100.000,-Ft 2.400.000,-Ft 1.550.000 

Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub 3.500.000,-Ft 6.650.000,-Ft 1.000.000 

Ráckeve 4 Szabadid sport Egy. - 400.000,-Ft 400.000 

Ráckevei Kick-box Sportegyesület 1.000.000,-Ft 1.000.000,-Ft 800.000 

Ráckeve Városi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztály 2.100.000,-Ft 2.000.000,-Ft 1.800.000 

Ráckevei Ronin SE. 100.000,-Ft 300.000,-Ft 200.000 

Carlo Lovassport Egyesület 300.000,-Ft 1.000.000,-Ft 300.000 

Ráckeve Városi Amat r Futball Club 4.500.000,-Ft ? 
1.000.000Ft-ot kapott 
40/2021.(III.21.) hat. 
+ 3.300.000,-Ft 

Ráckeve Íjász Sport Club 400.000,-Ft 300.000,- Ft hat. id  után érk. 05.12-én 
250.000,-Ft 

Ráckeve Városi SE. Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály 1.000.000,-Ft -  

Ráckeve Városi SE. Röplabda Szakosztály 1.000.000,-Ft -  

Ráckeve Serege Íjász Sport Egyesület 400.000,-Ft -  

Piton Boksz Klub 300.000,-Ft -  

Ráckevei Karate Sportegyesület 300.000,-Ft -  

Újhegyi Sportegyesület 300.000,-Ft -  

Ifjú sportolók elismerése 100.000,-Ft   

Sportrendezvények szervezése -   

Összesen: 
17.400.000,- Ft  
+ 250.000,-Ft átsorolva a 
civil kerethez 

14.050.000,-Ft 9.600.000Ft 

Ráckeve Város Polgármestere a 40/2021.
(III.21.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy a Ráckeve Város Amatőr Futball Club 
részére 1.000.000 forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt a civil-sport támoga-

tási keret terhére.  Így a rendelkezésre álló 
maradványösszeg a sportegyesületek, szak-
osztályok támogatására 9.000.000 forint.

dr. Jambrik Anna jegyző
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Készülődés a nyárra és a turisták fogadására 
A Rávüsz Kft. hírei

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után a Fővárosi Vízművek támogatásával a 
kft. vásárolt egy többfunkciós, Yanmar die-
selmotoros, 3 pontos felfüggesztéssel ren-
delkező kistraktort, melyet a város nagy 
parkjainak (Vadkacsa Szabadstrand, Kagy-
lós, Göncöl tér, Kastélypark, Szulai-tó, Csüg-
gedő) kaszálására, télen a piac sétány, lejárók 
és a nagyobb járdafelületek síkosság-mente-
sítési munkálataira fogunk használni.
A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beru-
házási Társulás anyagi támogatásával be-
szereztünk egy használt Iveco kisteherautót, 
ami teljesen felújított alvázzal, új ponyvás 
platóval, vonóhoroggal felszerelve kerül a 
városüzemeltetési feladatok ellátására a ko-
rábban selejtezett ponyvás Mazda kisteher-
autó helyett. Ugyanebből a forrásból besze-
reztünk egy új STIHL láncfűrészt is.

Vállalkozási szféra
Lakossági közreműködéssel elvégeztük a 
Somlyó utcában az RSD 18+800/B nyilván-
tartási számú önkormányzati tulajdonú 
víziállás (stég) felújítását. A környékbeli 
lakosság megvásárolta az új akácpallókat, a 
kft. elvégezte a cserét, a stég bejárati részé-
nek a szintezését, a pallók festését.

Határidő előtt megtörtént a Kerekzá-
tony-szigeti rév felújítása és átadása.  A 
munkálatok során elvégeztük az utasváró 

felújítását, a teljes terület, valamint a parti 
elhasználódott betonos rész térkőburkola-
tot kapott, új pallókat telepítettünk szibériai 
vörösfenyőből, kihelyeztünk két új ülőpadot, 
információs táblát, kerékpártárolót, szeme-

tes kukát, taktilis nyomvonalat építettünk ki.
Folyamatban van az Angyali-szigeti rév 
felújítása, melynek során az elhasználó-

A Rávüsz Kft. szállító flottájának legújabb tagja                        FOTÓ: RÁVÜSZ KFT.

Somlyó utcai önkormányzati stég felújítás után                         FOTÓ: RÁVÜSZ KFT.

dott aszfaltos terület új térkövezése tak-
tilis nyomvonallal valósult meg. Új, plexi 
oldalfalú utasvárót telepítettünk, felújítjuk 
a lépcsős lejárót, új padot, kerékpártárolót, 
információs és névtáblát helyezünk ki. 
A ráckevei szerb templom felújított paróki-
ája mellé, a Budai Szerb Ortodox Egyház-
megye felkérésére sövényt telepítettünk az 
épület Viola utcai részén.
Az önkormányzat által megnyert „Tisztítsuk 
meg az Országot!” projekt 2020. évi I. ütem 
pályázat részeként 4 helyszínre sorompókat 
telepítettünk: Évszak utca, Páva utca, Ipari 
park Északi parkoló öböl és a Dankó utca 
vége.
2021. június 1-től kezdjük a „Halmúzeum” 
külső-belső felújítási munkálatait fi gyelem-
be véve az Örökségvédelmi Hivatal helyszí-
ni szemléje során kért, az épület történelmi 
jellegét megőrző vakolási technológiát.
A Vadkacsa Szabadstrand megnyitási kérel-
mét határidőben benyújtottuk a Budapest 
Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálynak. 
A csónakkölcsönzés, a kemping aktuális 
árai a szabadstrand hivatalos Facebook ol-
dalán és a kihelyezett információs táblákon 
elérhetőek.

Gál Csaba Alekszandrovics
ügyvezető, Rávüsz Kft.



7Civilek2021. június

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 
Több mint 500 család vár segítségre

Áder János köztársasági elnök úr és felesége, 
Herczegh Anita asszony alapítványt hoztak 
létre a koronavírus járvány során árván és 
félárván maradt gyermekek megsegítésére. 
Az alapítvány hosszú távon veszi szárnyai alá 
a gyermekeket és kíséri fi gyelemmel sorsukat, 
hiszen célja az, hogy ne csak egy-két évig segít-
sék őket, hanem lehetőség szerint legalább ad-
dig fi gyelemmel kövessék életüket, amíg nagy-
korúvá nem válnak, szakmát vagy diplomát 
nem szereznek. Az anyagi támogatás mellett 
pszichológiai segítséget is nyújtanak, továb-
bá a nevelésben, oktatásban, ügyintézésben, 
munkakeresésben is egyaránt segítséget nyúj-
tanak. Az államfő a múlt heti sajtótájékoztatón 
kiemelte: amikor a Regőczi István Alapítvány 
létrehozását bejelentették, 600 érintett gyer-
mekről és 400 családról tudtak, de a helyzet 
azóta tovább romlott – már közel 800 gyer-
mekről, és 522 olyan családról van tudomásuk, 
ahol ez a tragédia bekövetkezett.
A köztársasági elnök úr által létrehozott Regő-
czi István Alapítvány a Koronavírus Árvái-
ért nyilvántartásba vétele megtörtént, képvi-
selője dr. Herczegh Anita Katalin, a köztársasági 
elnök felesége.
A nyilvántartásba vétellel az alapítvány meg-
kezdte hivatalos működését, így már anyagi 
támogatást és további felajánlásokat is kész 
fogadni. Már működik az alapítvány honlap-
ja is – bár még nem készült el teljesen –, ame-
lyen szerepelnek a szervezettel kapcsolatos 

alapvető információk: az alapítvány szándé-
kainak megfogalmazása, a számlaszám és az 
elérhetőség is. Az alapítvány honlapja: www.
regoczialapitvany.hu.

Az anyagi támogatás átutalásához szükséges 
banki adatok az alábbiak:
A kedvezményezett neve: Regőczi István 
Alapítvány a Koronavírus Árváiért
A kedvezményezett pénzforgalmi számla-
száma: 11705084-21448492
Az anyagi támogatások banki utalásakor a 
közleményben a támogatónak saját nevét, 
valamint az „alapítvány támogatása” megjegy-
zést szükséges feltüntetnie.
Az alapítvány adószáma: 19302599-1-14

A Kuratórium tagjai köszönik minden nagy-
lelkű támogató felajánlását, amellyel hozzá 
kívánnak járulni a koronavírus betegségben 
elhunytak hozzátartozóinak megsegítéséhez.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 
(CÖF-CÖKA) is nagyra értékeli Köztársasági el-
nök úr és felesége kezdeményezését a COVID-ár-
vák életének segítésére, ezért jó példát mutatva 
csatlakozott az adományozáshoz, így a kurató-
riumuk tagjai magánvagyonukból negyedmillió 
forintot biztosítanak a Regőczi Istvánról elneve-
zett alapítvány működéséhez. Reméljük ez a pél-
da sok lelkes követőre talál még.

Összeállította (forrás: MTI): Jáki Réka

Csendes Csodák Díj
Ráckevei érdemes személy is jelölhető

A díj annak a természetes személynek ado-
mányozható, aki elsősorban Pest megyei kö-
zösség vagy közösségek értékteremtő, érték-
megőrző tevékenységét elősegíti, támogatja, 
munkájával hozzájárul a civil szervezetek ma-
gas színvonalú működéséhez és ezért elisme-
résben még nem részesült. 
A díj alapítása mögött kettős indíttatás húzó-
dik meg. Egyrészt a Pest Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ állandó felvidéki partnere, 
a Szövetség a Közös Célokért néhai igazgatója, 
Pogány Erzsébet emléke és tisztelete, aki egyik 
utolsó riportjában háttérembernek vallotta 
magát. Hitvallása alapján a SZAKC megala-
pította a Pogány Erzsébet Díjat hasonló célki-

tűzéssel. A hazai díjazás másrészt azon hűsé-
ges civil szolgák emlékére kerül létrehozásra, 
akiknek az immáron egy éve tomboló Korona 
vírus életüket követelte, különösen is munká-
juk/szolgálatuk végzése során.
Évente legfeljebb egy díj adományozható, egy 
természetes személy részére, akár posztumusz.
A díj átadására első alkalommal Kiss Mária 
20 éves hűséges egészségügyi szolgálatát el-
ismerendő, 2021. április 15-én 15 órakor a du-
navarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban 
került sor.
A díjazott emléktárgyat, az adományozást 
igazoló oklevelet, valamint 100.000 Ft pénz-
jutalmat kap.

A díj adományozására a jövőben Pest Megyei 
Civil Közösségi Szolgáltató Központ által köz-
zétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. 
A beérkező javaslatokat a Miniszterelnökség 
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 
Főosztálya vezetőjének képviselője által veze-
tett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja 
és tesz javaslatot az adományozásra.
Kérjük a ráckevei lakosokat is, ha valaki tud 
olyan személyről városunkban, aki erre a díj-
ra érdemes lenne és szerényen a háttérben 
dolgozik, javasolják és küldjék meg az önkor-
mányzat hivatalos e-mail címére: rackeve@
rackeve.hu. 

PMCSZK

Áder János köztársasági elnök bejelenti az alapítvány létrejöttét                                        FOTÓ: MTI
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Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása
A Központi Statisztikai Hivatal sajtóközleménye

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni 
gazdaság részvételével kezdi meg má-
jus 15-én a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. 
A válaszadók május 25-ig online, azt kö-
vetően pedig június 15-ig összeírók se-
gítségével, személyesen vagy telefonon 
keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
idén május 15. és június 15. között hajtja 
végre aktuális mezőgazdasági összeírá-
sát. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész 
információkkal szolgáljon a hazai és a 
nemzetközi döntéshozók, illetve a gaz-
dálkodók számára, valamint a kapott 
adatok felhasználásával a KSH tesz eleget 
az Európai Unió iránti adatszolgáltatási 
kötelezettségének.
Az összeírás keretében – a 2020-as agrár-
cenzus folytatásaként – a gazdáknak a hasz-
nálatukban lévő földterületről, továbbá az 
állatállomány nagyságáról kell adatokat 
szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelen-
tősen lerövidült a korábbi években használ-

takhoz képest, köszönhetően annak, hogy a 
KSH ebben a felmérésben már felhasználja 
a Magyar Államkincstár egységes terüle-
talapú támogatási adatait, így a válasz-
adóknak azokat nem kell megadniuk.

Az összeírásban országszerte mint-
egy 21 ezer, matematikai-statisztikai 
módszerrel kiválasztott egyéni gazda-
ság vesz részt. Számukra a válaszadást 
kormányrendelet írja elő, az adatokat 

a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat 
kizárólag összesítve, név nélkül publi-
kálja.
A kérdőívet két módon is kitölthetik az 
érintettek. Az összeírás május 15-25. kö-

zött online, a www.maja.ksh.hu oldalon 
keresztül zajlik. „A járványügyi helyzetre 
való tekintettel szeretnénk kérni válaszadó-
inkat, hogy lehetőség szerint minél többen 
vegyék igénybe az online kitöltési felületet. 
A KSH valamennyi érintett részére má-
jus 14-ig elektronikus vagy postai levélben 
megküldi a belépéshez szükséges kódot” – 
hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a KSH 
statisztikai tanácsadója. Május 26. és 
június 15. között pedig fényképes igazol-
vánnyal rendelkező összeírók keresik fel 
mindazokat, akik nem kívántak élni az 
elektronikus önkitöltés lehetőségével. 
„A járványhelyzetre való tekintettel idén 
ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon ke-
resztül is adatot szolgáltathatnak” – tette 
hozzá Tóth Péter.

Az egyéni gazdaságok összeírásának 
részleteiről a www.ksh.hu oldal nyújt to-
vábbi tájékoztatást.

Az egyéni gazdaságok összeírásával 
egyidőben tartja a KSH több mint 4000 
kiemelt egyéni gazdaság mezőgazdasági 
tevékenységének felmérését is. Ezeket a 
gazdaságokat a részükre küldött felkérő-
levelekben tájékoztatja a KSH az össze-
írásról, számukra május 15. és június 15. 
között kötelező az online adatszolgálta-
tás, az összeírók az e felvételben érintet-
teket nem keresik fel.

KSH

Az állatállomány nagyságáról is be kell számolni                                      FOTÓ: 24.HU
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Újratöltve
A Vénusz Színház is várja nézőit gyermek- és felnőtt előadással

Nem gondolnám, hogy ragozni kéne az elmúlt 
másfél év történéseinek hatását a kulturális élet-
re. Egyetlen szóban, tömören megfogalmazva 
tudnám jellemezni: „reménytelenség”. Az első 
hullámot még csak-csak túl lehetett élni és 2020 
nyarán valami újra elindult, de pontosan 7 hó-
napja a művészvilág helyzete 180 fokos fordula-
tot vett, sokunk élete megváltozott. Sok színház, 
társulat szűnt meg, számtalan művész váltott 
szakmát – gondolok itt többek közt színészekre, 
zenészekre, előadóművészekre, technikusokra, 
díszítőkre, öltöztetőkre, műsor- és rendezvény-
szervezőkre – és félő, hogy egyáltalán visszatér-
nek-e a színpadra, vagy annak hátterébe.
Bízom benne, hogy előbb-utóbb felkelünk ebből 
a rémálomból és ugyanúgy dolgozhatunk, mint 
a pandémia előtt.
A Ráckevei Vénusz Színház is a kilátástalanság 
következményeként a megszűnés határára ke-
rült, de az újonnan alakult szigethalmi székhelyű 
Halom Színház létrehozása, valamint támogatók 
és szponzorok segítségével – akiknek ezúton is 
szeretném megköszönni – megmenekült és foly-
tatja céljainak megvalósítását. Továbbiakban is 
különleges hangsúlyt fektetünk a gyermekekre, 

az utánpótlásra, így a tavalyi nyárhoz hasonlóan 
június 21. és 25. között napközis színjátszó tábort 
tartunk a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában, amiben Szále Zsoltné igazgatónőnek 
és munkatársainak is nagy szerepe volt, van és 
lesz is. A táboron túl, szeptemberben újraindul a 
Vénusz Színitanoda, amelynek kulcsfontossága 
lesz a ráckevei, valamint a szigethalmi színház 
műsorpolitikájában, hosszútávú terveiben, új be-
mutatóiban. Egyik fő célunk, hogy 2023-ban egy 
nagyszabású produkciót hozzunk létre, a Légy 
jó mindhalálig című musicalt, amely kifejezetten 
szabadtéri színpadokra, sportcsarnokos előadá-
sokra fog készülni Pinczés István, Jászai Mari-dí-
jas rendező vezetésével.
A színházi élet – az Ács Károly Művelődési Köz-
pont programjain kívül – június 26-án rajtol, 
amikor délelőtt a Csizmás kandúr c. Interaktív, 
zenés mesejátékot nézhetik meg a gyermekek, 
este pedig a felnőtteket szeretnénk szórakoztat-
ni a Tökéletes szerelem c. zenés vígjátékkal, ami-
ben többek között Buch Tibor és Gregor Berna-
dett is színpadra lép. Ha minden jól megy, 2021 
szeptemberétől visszatérünk a Ráckevei Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tornacsarnokába, 

ahol havonta lesznek újra láthatók a gyermek- 
és felnőtt előadások egyaránt.
2021. július 16-án, 30-án és augusztus 13-án 
megrendezésre kerül a „Péntek Esti Korzó”, ami 
a tavalyi évben sajnos kimaradt. Mint 2018-ban, 
vagy 2019-ben, úgy most is három közismert fel-
lépő zárja a három napot, valamint igyekszünk 
minél több helyi együttest, formációt meghívni, 
hogy végre ők is újra színpadra állhassanak.
Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak kicsit el-
választotta az embereket egymástól, mondhat-
ni, kissé megfásultunk. 
Az előadót a néző inspirálja, ő élteti, ő ad erőt. 
A nézőt a közösség, a hangulat motiválja. Azt 
hiszem, hogy Ráckeve kulturális életével foglal-
kozó kollégáim nevében is mondhatom:  az Ács 
Károly Művelődési Központ, a Skarica Máté Városi 
Könyvtár, az Árpád Múzeum, a Patay Képtár, a ci-
vil szervezetek és a Ráckevei Vénusz Színház is bízik 
benne, hogy minél többen, minél több programra 
ellátogatnak – ha másért talán nem is, már csak a 
közösségi élet újraindításának érdekében is, ami 
valljuk be: a civilizációnkhoz tartozik.

Kósa Dénes igazgató
Ráckevei Vénusz Színház
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Ismét kinyitottak a könyvtár belső terei
A személyes látogathatóság mellett az ablakos kölcsönzés is folytatódik

Május 5-én eljött a pillanat, amire már no-
vember óta vártunk. A 194/2021. (IV.26.) 
kormányrendelet értelmében belső tereink 
– egyelőre csak védettségi igazolvánnyal ren-
delkező látogatóink számára – látogathatóak.
Hogy a jogszabályoknak maradéktalanul 
megfeleljünk, ezért az alábbi szabályokkal 
tudunk május 5-től működni:
• Könyvtárunk szolgáltatásai továbbra is 

csak az udvar (hátsó parkoló) felől vehe-
tőek igénybe.

• Belépés az épületbe a színpadon ke-
resztül, a tolóajtóban felállított belépési 
ponton lehetséges érvényes védettségi 
igazolvány felmutatásával. Mivel a vé-

dettségi igazolvány személyi igazolvány-
nyal együtt érvényes, ezért kollégáink a 
beléptetéshez jogosultak a személyazo-
nosság ellenőrzésére.

• 18 év alatti olvasóink védettségi igazol-
vánnyal rendelkező nagykorú felügyele-
tével léphetnek be könyvtárunkba (szü-
lő, nagyszülő, pedagógus stb.).

• Ugyanitt – a színpad felől, a sarokban – 
alakítjuk ki a könyvek visszavételi pontját. 
Minden olvasónknak itt lesz lehetősége 
leadni a visszahozott könyveket, amelye-
ket továbbra is karanténba helyezünk.

• Védettségi igazolvánnyal nem rendelke-
ző olvasóink szintén a színpadon tudnak 
majd ezután kölcsönözni, vagy az előre 
összekészített könyvcsomagokat átvenni.

• Kérjük, hogy az épületbe belépő látoga-
tók – munkatársaink egészségének vé-
delme érdekében – használjanak szájat 
és orrot eltakaró maszkot.

• Kérjük, hogy belépéskor és belső tereink 
használatakor vegyék igénybe a kihelye-
zett kézfertőtlenítőket.

• Az épületbe belépő olvasóink a kölcsön-
zői pultokban (gyermek és felnőtt rész-
leg) vagy az épületből kilépéskor kölcsö-
nözhetik ki a kiválasztott könyveket.

• Helybenhasználati szolgáltatásaink egye-
lőre még csak maximum 30 percig vehető-
ek igénybe.

Kérjük, hogy a fenti szabályokat vegyék fi -
gyelembe, hogy munkánkat megkönnyít-
sék, és hogy ez a sokak számára még nehéz 
helyzet minél hamarabb jobbá válhasson!

Fogjunk most össze és mutassuk meg, hogy 
igenis van igény még az emberekben a kul-
túrára, főleg az utóbbi bő 1 év után! Láto-
gassák a kulturális intézményeket, jöjjenek 
könyvtárba, menjenek múzeumba, a műve-
lődési központ rendezvényeire! És termé-
szetesen továbbra is vigyázzanak magukra, 
vigyázzunk egymásra!

Hegyi Gergely
igazgató
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Nyitnak a kulturális intézmények
Az Ács Károly Művelődési Központ  és az Árpád Múzeum tervezett programjai

Bővebb információ a rendezvényekről:
www.akmk.hu, szervezes@akmk.rackeve.hu, 
06-24-518-650.

Országos Nemzetiségi 
Kulturális és Gasztrofesztivál

2021. július 8-11.

Július 9. péntek
20:00 Mága Zoltán koncert
Július 10-11. szombat-vasárnap
Gasztrofesztivál mindkét nap 10:00-23:00 
színpadi műsorok, a Magyarországon élő 13 
nemzetiség műsoraival, zenekarok, együt-
tesek, koncertek, gyermekszínházak…
Cinka Panna Színház, Básits Branka, Artashat 
Örmény Színház, Rusz Milán, Herczku Ágnes 
és még sokan mások.
Helyszín: Szegedi Kis István sétány

Kis Duna Vízi Fesztivál 
2021. augusztus 16-20.

Augusztus 16. hétfő
16:00 Fabók Mancsi Bábszínháza – A háromá-
gú tölgyfa tündére meseelőadás 
20:00 Néptánc Gála – Kéve, Bokréta, Rőzse 
Néptáncegyüttes, Bara Zenekar
Augusztus 17. kedd
20:00 Veres 1 Színház: Csoportterápia – ze-
nés komédia 2 részben
Augusztus 18. szerda
20:00 Magyar Állami Népi Együttes műsora
Augusztus 19. csütörtök
16:00: Magyar Népmese Színház – Hetven-
kedő János – meseelőadás
20:00 Lampionos Csónakfelvonulás a 
Dunán
21:00 Catsby Zenekar jazz koncertje
Augusztus 20. péntek
17:00 Az Államalapítás és Szent István ki-
rály ünnepe – városi ünnepség – Monarchia 
Szimfonikus Zenekar koncertje
20:00 Ghymes – Szarka Tamás és Zenekara 
ünnepi koncertje
Kísérő programok egész héten:
Kézműves és kirakodóvásár vásár
Babrálda – kézműves foglalkozások
Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ 
szabadtéri színpada

Szabó Gertrúd igazgató
ÁKMK

„Újrakezdés”

Az Árpád Múzeum is újra várja kiállításaival a látogatókat a járványügyi szabályok be-
tartása mellett. A Patay László Városi Képtárban Patay László festményei mellett júni-
usban a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tagozatának kiállí-
tásait, majd június 15-től Sántha István festő Újrakezdés című tárlatát, utána pedig „A 
jövő Ráckevéje” címmel makett kiállítást tekinthetnek meg építész hallgatók munkái-
ból. A Keve Galériában május 15-től Kóka Ferenc Munkácsy díjas festőművész kiállítá-
sa nyílt meg. Júniusban kerül megrendezésre az Árpád Múzeum időszaki termeiben 
Kék-fehérre hangolva. A kékfestéstől napjainkig c. néprajzi-divattörténeti kiállításban 
mutatjuk be az Unesco szellemi örökségét képező kékfestő anyag és viselet történetét. 

Jáki Réka igazgató, Árpád Múzeum



gyezni, hogy az alapítványunk által eddig 
megnyert pályázatokon (Földművelésügyi 
Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, 
Miniszterelnökség) felül minden segít-
ségre szükségünk van (szja 1%, lokálpat-
rióták felajánlásai), mivel volumenét te-
kintve mindegyik pályázat csak töredékét 
biztosítja a teljes felújítási büdzsének. Az 
épület 1/1 önkormányzati tulajdonú és az 
is marad (!), hiszen országos jelentőségű 
műemlék épület, amelyet az Alapítvány 
hosszú távú (15 éves) bérleti szerződés 
keretében a felújítás és az új kulturális in-
tézmény üzemeltetése céljára megkapott. 
Az épületet a megszerzett örökségvédelmi 
engedélynek megfelelően kell felújítania 
az Alapítványnak, majd a belsőépítészeti 
és kiállításberendezési munkák után meg-
nyithatja kapuit. 
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A források ütemezett rendelke-
zésre állása esetén – ambició-
zusan – 2021. őszi megnyitással 
tervez az Alapítvány, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy az „Egy a 
természettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás 2021 egyik 
vidéki állomáshelyeként is bemu-
tatkozhasson.

Famennyezetes terem  az egykori Fekete Sas Fogadó épületében                                   FOTÓ: UDVARI ZSOLT

Már idén nyithat Ráckeve újabb látványossága
Finisben a „Ráckevei Halmúzeum” épületének felújítása

Újabb szakaszába lépett a Kossuth Lajos 
utca és a Sas köz sarkán álló műemlék épü-
let felújítása. Ez az épület több szempontból 
is különlegessége lehet Ráckevének. Van-
nak ugyan ennél régebbi épületek, amelyek 
gótikus stílusban épültek (pl. szerb temp-
lom), viszont ez az épület ritka reneszánsz 
építészeti stílusjegyeket hordoz, pl. ilyen a 
Kossuth Lajos utcai homlokzatban fennma-
radt reneszánsz faragott kő ablakkeret, ami 
tavaly korhű vasrácsozást kapott. Az épület 
az 1510-1520-as években épült és hosszú 
története során több funkciója is lehetett; 
a középkorban itt működött a Fekete Sas 
Fogadó, ill. egyes feljegyzések szerint a kö-
zépkori Ráckeve északi határát jelölte ki ez 
az épület és felső városházaként is funkcio-
nálhatott. Egyes ábrázolásokon a kétszintes 
épületet egykor tűzvész is pusztította, még-
is kiállta 500 év viszontagságait, mígnem – 
a legutolsó kulturális funkciója szerint – a 
rendszerváltás előtt városi könyvtárként 
működött. 

Az elmúlt 30 év zárva tartása alatt sokat 
romlott az épület műszaki állapota, az 
összeomlás szélére került, hasznosítatla-
nul, parlagon hevert, mígnem 2018-ban 
a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány 
azzal kereste meg a városvezetést, hogy 
országosan egyedülálló halászati és hor-
gászati bemutatóhelyet, kiállítóteret kíván 
létrehozni Ráckevén, és a Ráckevei (Sorok-
sári)-Duna partján és a régi hajóállomás 
közelében fekvő autentikus önkormány-
zati épületet szemelte ki e célra, hiszen a 
város múzeumi negyedében fekszik. 
A „Ráckevei Halmúzeum” berendezéséhez 
szükséges horgászfelszerelések, halászesz-
közök, néprajzi-, képzőművészeti-, köny-
vészeti muzeális gyűjteményi anyag van 
az Alapítvány tulajdonában, és várja, hogy 
a nagyközönség számára bemutathatóvá 
váljék e csodálatos épületben. A városve-
zetés a projekttervnek zöld utat adott. E 
helyütt szeretnénk köszönetet mondani 
Szadai József akkori polgármester úrnak 
és a képviselő-testületnek, akik 2018-ban 
lehetőséget biztosítottak az induláshoz. 
Szeretnénk továbbá hálás köszönetünket 
kifejezni Vereckei Zoltán jelenlegi polgár-
mester úrnak is, aki a kezdetektől egyen-
geti a Halmúzeum létrehozásának „szent 
ügyét”, valamint az épületfelújításhoz tá-
mogatást biztosított. Itt szeretném megje-

Jelenleg az épület belső vakolási munkái 
zajlanak, amelyet a legkedvezőbb árajánlat 
alapján a RÁVÜSZ Kft. végez, valamint gyár-
tásban van a Kossuth Lajos utcai boltíves 
kapunyílásba készülő középkori vasalatos 
fából készült nagykapu rekonstrukció, to-
vábbá az Eötvös utcai parkolóból elérhető 
– az épület majdani főbejáratát jelentő – 
boltíves üveg főbejárati nyílászáró is. 

Végül szeretnénk kérni a tisztelt ráckevei 
lakosok segítségét: amennyiben valaki-
nek olyan halászati, horgászati, hal témájú 
ereklyéje van, amelyet szeretne elhelyezni, 
illetve végleges megőrzés céljából rábízni 
a „Ráckevei Halmúzeumra”, akkor a lenti 
email elérhetőségen szíveskedjen kap-
csolatba lépni a gyűjteményt üzemeltető 
Alapítvánnyal. Bízunk benne, hogy a meg-
újuló épület és a megnyíló kiállítás elnyeri 
majd a ráckeveiek tetszését és városunk 
hírnevét öregbíti, turizmusát fellendít-
heti majd. A Kelemen László parkban el-
helyezett régi magyar fa halászbárka és a 
vizaszobor, a halmúzeumhoz kapcsolódó 
előzmény installációk után, várjuk, hogy 
a 170 m2-es kiállítótérben is bemutatkoz-
hassunk. 
Legyen már idén szerencsénk, hogy láto-
gatóként köszönthessük a Tisztelt Olva-
sót és érdeklődőket!

Udvari Zsolt kuratóriumi elnök
Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány
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Kitömött barbár
Könyvajánló

Finoman fogalmazva is bizarr végű igaz 
történetet dolgoz fel regényében Péterfy 
Gergely. A 18-19. század fordulóján játszódó 
Kitömött barbár címet ugyanis szó szerint 
(is) kell érteni. Bár a könyv címszereplője 
Angelo Soliman, a Bécsben élő fekete bőrű 
udvaronc – aki valóban ilyen gyászos véget 
ért –, a regény legalább annyira Kazinczy 
Ferencről, a nyelvújítás apostoláról, kette-
jük barátságáról, s részben Kazinczy felesé-
géről, Török Sophieról szól. 
A könyv sajátos felütéssel indul: a bécsi Ter-
mészettudományi Múzeumban a már akkor 
özvegy Kazinczyné Angelo Soliman köz-
szemlére állított, kitömött teste előtt emlé-
kezik vissza a régi időkre. Írtam volna ösztö-
nösen, hogy régi szép, de nem lett volna igaz. 
A könyv ugyanis nem a felvilágosodás diada-
lát, az ész győzelmét ünnepli, sokkal inkább 
a hanyatlásról, a tudatlanság győzelméről 
szól, s üzen a mának. 
A történésznek induló, s a témát eredetileg 
ilyen minőségben kutató Péterfy mély tár-
gyi és emberismerettel rajzolja meg a kort, 
amelyben még amolyan udvari díszként 
tartottak a főnemesi udvarokban feketéket, 
akiket rendszertanilag még a kor ismert és 
felvilágosodott(!) gondolkodói is valahol 
a majmok és a fehér ember közé helyeztek 
akkoriban. Ilyen különlegesség a gyermek 
Angelo Soliman is Lobkowitz hercegnél, 
aki kísérletező ember lévén többek között 
azzal múlatja az időt, hogy parasztgyerme-
kek fejébe próbál kíméletlen módszerekkel 

magasztosabb eszméket verni. Solimannál 
a tudás termékeny talajra hullik, s a gyer-
mekből kora egyik kiemelkedő tudású, sza-
badkőműves férfi úja lesz, akit még II. József 
is a bizalmába fogad. 
A fi atal Kazinczy már a középkorú Solimant 
ismeri meg, s kapcsolatukról, majd Soliman 
különös végrendeletéről csak a halálát meg-
előző napokban mer beszélni feleségének.
Soliman kitaszítottsága Bécsben, Kazinczy ki-
taszítottsága a fogság után családjában és ha-
zájában, valamint a tudás szabta rend, a szép-
ség, a harmónia utáni reménytelen küzdelem, 
a Martinovicsék kivégzése után visszaderme-
dő Magyarország, majd a Kazinczyt is elraga-
dó kolerajárvány közben felszínre bukkanó 
állati indulatok adják a regény alaphangula-
tát, amelynek keserű mondanivalójától nehéz 
elszakadni. 

A könyv címe is erre rímelő talányos játék: 
a görög eredetű barbár szó kezdetben a da-
dogó, érthetetlenül beszélőt jelentette, s aki 
nem volt hellén, azt barbárnak tekintették. 
Mert a nyelvújító, felvilágosodott Kazinczyt, a 
művelt Török Sophie-t, az alkímiában magas 
szinten járatos apját, valamint a tudós és sza-
badkőműves Angelo Solimant kevesen értik. 
Péterfy regényében a primitív többség sze-
mében ugyanis az a „barbár”, aki több mint az 
átlag. Még más bőrszín sem kell hozzá, elég, 
ha intelligensebb és a környezete kitaszítja őt: 
jobb esetben irigységgel vagy undorral, eset-
leg félelemmel, rosszabb esetben pedig erő-
szakkal viszonyul hozzá. 
De akkor ki is a barbár valójában? 
És mennyit változott a világ?

Vereckei Zoltán 
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Az utánpótlásban is zajlik a felkészülés
Ráckeve VKSK  U8-U10

Egyesületünk legkisebb, bajnokságban is in-
duló játékosai a 2011-2013. között született 
fi úk. Többségük már évek óta nálunk edz, de a 
csapat folyamatosan bővül, mára már 16-18 fő 
vesz részt az edzéseken. Másfél évvel ezelőtt, 
augusztusban vettem át a fi úkat korábbi edző-
iktől, azóta már, ki merem mondani, teljesen 
összecsiszolódtunk. Az akkori csapat magja 
már rendelkezett mérkőzésrutinnal, viszont 
többen éppen akkor kezdtek el kézilabdázni, 
emiatt nehéz feladat várt ránk. A kezdeti is-
merkedés után belekezdtünk a kemény mun-
kába, aminek eredménye hamar meglátszott. 
A teljes őszi szezon után egy csonka tavasz 
várt ránk a világot uraló vírus miatt. A 2019-
2020-as idényben U10-es csapatunk nyolc-, 
az U8-U9-es csapat csupán két alkalommal 
tudott pályára lépni, de a bizonyításhoz ez is 
elég volt, maximálisan elégedettek voltunk 
a fi úk hozzáállásával, küzdeni akarásukkal. 
Öröm volt látni, ahogy az idősebbek segítik a 
kisebbeket a pályán. A karantén időszakban 
sem állt le a munka, otthonra kiadott edzés-
terveket csináltak a gyerekek.
Nyáron újra edzésbe álltunk annak remé-
nyében, hogy hamarosan újra „tétmérkőzé-
sen” mutathatjuk meg tudásunkat. Napközis 
edzőtáborral kezdtük el a felkészülést, ahol a 
sok edzés mellett belefért a strandolás, fagyi-
zás is, ennek hatására még jobban összeková-

csolódott a csapat. Sajnos a járvány továbbra 
is akadályozta a sportolási lehetőségeket, de 
az edzésekről szerencsére most nem kellett 
lemondanunk, viszont meccsre csak egy-
szer jutottunk el ősszel. A több, mint féléves 
kihagyás után izgatottan vártuk a bajnoki 

rajtot, amiről mindenki pozitív élményekkel 
tért haza, mivel a nagyobbak tapasztalata és 
a fi atalabbak vakmerősége ismét jól kiegészí-
tette egymást. Két edzőmérkőzést is tudtunk 
játszani környékbeli csapatok ellen, amik sok-
ban hozzájárultak fejlődésünkhöz. 
Ebben a korosztályban még nem számolják 
az eredményt, ezzel elkerülve a kudarcél-
ményeket. A bajnokságok célja a sportszerű 
mérkőzések lebonyolítása, a sportág meg-
szerettetése a gyerekekkel, akik később akár 
profi  játékosokká válhatnak. Ennek szelle-
mében edzünk mi is, hiszen sok játékos gya-
korlat segítségével ismerik meg a kisiskolá-
sok a sportág rejtelmeit. 

Az idei tavaszi szezon sem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna. A megbetegedések számának 
folyamatos növekedése a sporteseményeket 
is jelentősen befolyásolta. Ráckevét is elérte 
a vírus harmadik hulláma, így a gyerekek és 
családjaik biztonsága miatt az edzéseket több 

Mérkőzés utáni öröm                                                   FOTÓ: RÁCKEVE VKSK

A jövő reménységei                                                             FOTÓ: RÁCKEVE VKSK

hétig szüneteltettük, addig otthon, kiadott 
edzéstervek alapján dolgoztak a fi úk. A Magyar 
Kézilabda Szövetség sorra halasztotta el a mér-
kőzéseket, míg végül április 30-én befejezett-
nek nyilvánított valamennyi utánpótlás ver-
senysorozatot. Csalódottan vettük tudomásul, 
de bízunk benne, hogy nyáron minél több tor-
nára és felkészülési mérkőzésre sor kerülhet. 
Hosszútávon egy összetartó csapatot sze-
retnénk kiépíteni, akik követve az időseb-
bek példáját, később akár az első osztályú 
bajnokságban indulhatnának. A feltételek 
adottak, a gyerekek és szülők hozzáállása is 
kiemelkedő, ha továbbra is így folytatódik a 
munka, akkor sok szép eredményről fogunk 
tudni még beszámolni. 

Harci Bernadett edző
Ráckeve VKSK

A Ráckevei Dunán megrendezett XXI. Csó-
nakos Pergető Országos Bajnokság 1-2. 
fordulójának legjobb eredményét – fi am, 
Bosánszky Péter Márk (aki immár ráckevei 
lakos) és társa Gégény Viktor –  kettőse érte 
el, melyhez büszkeséggel gratulálok! Csak 
így tovább a következő fordulókban is. 
Kedves barátaim, ismerőseim, ráckeveiek 
szurkoljatok nekik, hogy a további 3 for-
dulóban is sikeresek legyenek.

Bosánszky Lajos
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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszol-
gáltató Zrt.
Ügyfélszolgálat címe: 
Bajcsy-Zsilinszky utca 1-9.
Tel.: +3620/30/70-978-5611,  
+3620/30/70-978-5612
Hibabejelentés (nincs közvilágí-
tás, 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 Energiakereske-
delmi Zrt.
Gázszivárgás bejelentése: 
+3680/300-300
Számlázás, leolvasás, egyéb prob-
lémák: +3620/30/70-474-9999
e-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy 
(ugyfelszolgalat@mvm.hu)

Hulladék:
DTkH Nonprofi t Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Ács Ká-
roly Művelődési Központ, Kos-
suth 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 lehető-
ségek, anak feltételei, kérelme-
zés módja stb.

Adminisztrációs ügyek
Dulczné Szajp Zsuzsanna
Tel: 06-24-523-350, e-mail: 
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Ügyfajták: Ipari és kereske-
delmi ügyek, hirdetménye-
zés, lakcím nyilvántartás, pa-
nasz-ügyek.

Anyakönyv, hagyaték ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail: 
balogh.katalin@rackeve.hu
Ügyfajták: házasságkötés, anya-
könyvezés, 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 Bri-
gitta
Tel.: 06-24-523-338/341/339, 
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták:  iparűzési adó, gép-
jármű adó,  adó- és értékbi-
zonyítvány, talajterhelési díj,  
idegenforgalmi adó, idegen be-
vételek behajtása.

Műszaki kivitelezések, pro-
jektek
Bécsi Lajos
Tel: 06-24-523-343, e-mail: 
becsi.lajos@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati in-
gatlanok (beruházás, felújítás, 
útfenntartás, csapadékvíz-elve-
zetés).

Vízjogi, növényvédelmi kér-
dések
Viskiné Ács Erzsébet
Tel: 06-24-523-344, e-mail: 
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezé-
si eljárása, köztisztasági ügyek, 
növényvédelmi ügyek.

Építészeti ügyek
Karaba Tamás főépítész
Tel.: +3630-848-2354, e-mail: 
foepitesz@rackeve.hu

Ügyfajták: városkép, övezeti be-
sorolás, remdezési terv, műem-
lékvédelem, beépíthetőség stb.

Környezetvédelmi ügyek
Koller Péter
Tel: 06-24-523-324, email: 
koller.peter@rackeve.hu
Ügyfajták: fakivágás, hulladék-
gazdálkodás, felszíni vagy felszín 
alatti vízvédelem útvonalenge-
dély, útüzemeltetés, zaj- és rez-
gésvédelem stb.

Közterület Felügyelet
Cseh Fruzsina, Lőrincz István
Tel: 06-24-523-340, e-mail: 
kozteruletfelugyelo@rackeve.hu
Ügyfajták: minden, ami a köz-
területeinket érinti.

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

Piac felügyelet
RÁVÜSZ Kft.
Tel.: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu

Ügyfajták: piachely váltás, pia-
ci házirend, piaccal kapcsolatos 
információk.

Városüzemeltetés,
Vadkacsa 

Szabadstrand

RÁVÜSZ Kft.
06-24-519-125
email: ravusz@rackeve.hu

Ügyfajták: minden olyan ész-
revétel, mely nem közszolgálta-
tótérint és nem a Műszaki Osz-
tályhoz tartozik.
Vadkacsa Szabadstrandon sá-
torozás, kenu-SUP kölcsönzés 
+3670-610-8783 telefonszá-
mon.
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A házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, 
hogy a ráckevei ügyfélszol-
gálat április 12-étől újra 
nyitva tart. Az üdülőingatla-
nok tulajdonosai egész évre 
átvehetik a zsákokat.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a 
fertőzés elleni védekezés ér-
dekében, 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 ügy-
fél tartózkodjon.
Ügyintézésre továbbra is az 
elektronikus vagy telefonos 
elérhetőségeinket részesítsék 
előnyben!
Munkatársaink és Ügyfeleink 
egészségének megőrzése ér-
dekében kérjük csak indokolt 
esetben keressék fel személye-
sen az ügyfélszolgálati helyszí-
neket!
Megértésüket köszönjük! A 
DTkH az alábbiakban tájékoz-
tatja önt az újrahasznosítható 
csomagolási, a zöldhulladék, 
továbbá a lom hulladékok gyűj-
téséről. 

A csomagolási hulladékok 
gyűjtésének időpontjai: 
Ráckeve:  június 1., 15., 29.
Üdülőterület:  június 7., 21.

A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink szál-
lítási alkalmanként 1 db csere-
zsákot (csomagolási hulladék 
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, 
emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól füg-
getlenül, a megadott napon, 
az összegyűjtött csomagolási 
hulladék mennyiségi korláto-
zás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban, illetve 
a kommunális hulladék gyűj-
tésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon meg-
jelölt (sárga színű, vagy tetejű, 
felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is. Kérjük, foko-
zott gondossággal járjanak el a 
hulladékok tömörítésével kap-
csolatban, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz 

ELKÖLTÖZÖTT AZ ELMŰ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY 
2021. ÁPRILIS 1-TŐL 

AZ ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA 
AZ ÁCS KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBÓL 

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT: 
RÁCKEVE, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 1-9. SZÁM ALÁ.

ÜGYFELEINKET CSAK ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁSSAL 
TUDJUK FOGADNI A FOGADÁSKOR MEGADOTT ÜGYBEN.

TEL.: +3620/30/70-978-5611
 +3620/30/70-978-5612

EGY IDŐPONTBAN CSAK EGY ÜGYINTÉZÉSRE VAN LEHETŐSÉGÜK 
20 PERC IDŐTARTAMBAN.

ÜGYFÉLFOGADÁS:
HÉTFŐ : 8.00-12.00

CSÜTÖRTÖK: 14.00-18.00

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET!

szükséges zsákok mennyisé-
gét!

A zöldhulladék gyűjtésének 
időpontjai:
Ráckeve: június 22.
Üdülőterület:  június 7.

A mindenkori begyűjtéssel 
egyidejűleg munkatársaink 2 
db cserezsákot (zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló, zöld színű, 
emblémás, lebomló) adnak.
Megértésüket és segítő közre-
működésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
Cím: DTkH Nonprofi t Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

DTkH
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Tavaszi ízek, nyári fi nomságok
Vegetáriánus és kapros receptek

Hús nélküli receptet is kérnek tőlem. Sok-
szor készítek vegetáriánusoknak vagy 
„menteseknek” finomságot – mindenki 
szereti. Így esetleg diétában is tudják al-
kalmazni. Tekercsek az egyik kedvenc, 
mert színes zöldségekkel nemcsak finom, 
de mutatós is.  Lehet spenótosan, céklá-
san, most sárgarépával készült.

Sárgarépás tekercs
Hozzávalók: 7-800 gr reszelt sár-
garépa, 7 tojás, 4 db natúr tömlős 
sajt, 2 db csípőspaprikás tömlös 
sajt, 1 csomag cheddar lapkasajt, 
só, bors, fokhagymapor, oregánó, 
petrezselyem.
Díszítéshez: saláta, koktélpara-
dicsom, pici reszeltsajt, metélő-
hagyma.

A lereszelt répát sózom, borsozom, 
pici fokhagymaporral is, majd a 
felvert tojással jól összedolgozom. 
Sütőpapírral bélelt nagyobb tepsi-
be teszem, lapáttal elegyengetem. 
Sütőben megsütöm 180 fokon kb. 
30-35 percig. Hagyom kihűlni.
Közben elkészítem a krémet. 
Tálba nyomkodom a sajtokat, 
ízesítem. Ha kihűlt a répás cucc, 
óvatosan megfordítom, rákenem 
a sajtkrémet, majd a cheddar saj-
tot rárendezem, metélőt is tépek 
rá. Sütőpapírral feltekerem, majd 
még fóliával is bevonom. Hűtőbe 
fél napra beteszem.
Tálaláskor hosszú tálra teszem, 
végéről egy szeletet levágok, hogy 
látszódjék, hogy néz ki. Salátával, 
paradicsommal körberakom, te-
tejét reszeltsajttal megszórom.

Húst kedvelők tölthetik sonkával, 
tarjával.

„Mentes” rakottas
Ez az étel úgy készült, hogy adva 
volt mit használhatok fel. Szere-
tem az ilyen kihívásokat. Rakott 
kel, gombával, vegyes zöldséggel, 
laktózmentes tejföllel, sajttal.
Hozzávalók: 1 db közepes kelká-
poszta, 500 gr gomba szelve, fél 
zacskó mirelit zöldségkeverék, 2 
db hagyma kockázva, 3 gerezd 
fokhagyma reszelve, fél kaliforniai 
paprika kockázva, 2 pohárnyi sű-
rített paradicsom, 1 pohárnyi rizs 
megfőzve, 2 db laktózmentes tejföl, 
35 dkg laktózmentes sajt reszelve, 
fél laktózmentes vaj a kenéshez, só, 

bors, házi ételízesítő, pirospaprika, 
koktélparadicsom.
Olajon megfuttatom a hagymát, 
fokhagymát, majd a kaliforniai 
paprikát, pirospaprikával pör-
költalapot készítek. Ebbe teszem 
a sűrített paradicsomot, fűszere-
ket, gombát és jól összefőzöm. A 
mirelit zöldséget is belekeverem. 
A rizst külön megfőzöm, majd a 
zöldségekkel vegyítem.
A kelkáposztát csíkokra vágom, 
megfőzöm, leszűröm. Egy na-
gyobb jénait vajjal kikenek, erre 
kelkáposzta, zöldséges, gombás 
rizses pörkölt, tejföl, sajt kerül. 
Rétegezem. Tetejére a kelkáposz-
ta és a tejföl. Sütőben 180 fokon 
sütöm kb. egy órát, majd meg-
szórom sajttal, megdíszítem fél-
bevágott koktélparadicsommal. 

Visszateszem pár percre, ha ki-
vettem még metélőt, petrezselye-
met is szórok rá.

Zöldséges rántott 
„fasírt”

Hozzávalók: 1 db cukkini reszelve, 1 
sárgarépa reszelve, 2 db tojás, 5 dkg 
reszel tsajt, 1 db szemcsés túró, 1db 
reszelt hagyma,  só, bors, oregánó,  
petrezselyem, fokhagymapor, 3-4 
kanálnyi zsemlemorzsa.
Panírozáshoz: liszt, tojás, durva ma-
gosmorzsa.
Öntethez: 1 doboz joghurt, só, bors, 
3 gerezd fokhagyma reszelve, aszalt 
paradicsomos fűszerkeverék, me-
télőhagyma.
A reszelt cukkinit, répát sózom, 
állni hagyom, majd kicsavarom. 
Tálba teszem, hozzáadom a tojást, 
túrót, sajtot, fűszereket, morzsát és 
összekeverem, hogy formázható 
legyen, ha lágy akkor még zsemle-
morzsát teszek hozzá.
Gombócokat formázok, majd pa-
nírozom, forró olajban kisütöm 
és papírtörlőre teszem.
Tálaláskor salátaágyra rakom, fi -
nom joghurtos öntettel tálalom.

Húsnélküli ételekhez kívánok jó 
étvágyat! Vigyázzunk magunkra, 
egymásra!

Fejérdy Győzőné/MARI

Annak ellenére, hogy nem is volt igazi 
telünk, szervezetünk vágyik a tavaszi 
ízekre, lelkünk a tavaszi napsütésre, 
madárcsicsergésre, szabadságra. A 
vírus miatt eléggé meg vannak  nyir-
bálva szárnyaink, de úgy érzem, már 
látjuk az alagút végét. Nemsokára 
megjelennek az első zöld levelek, ne-
kem már nagyon szép a kertemben az 
ősszel ültetett dughagyma, fokhagy-
ma. Remélem a kapor is hamarosan 
kidugja fejecskéjét a földből, és akkor 
hajrá, használhatjuk bőségesen.
Menüsorom a kapor jegyében szü-
letett. Nem mindenki szereti, de aki 
kedveli, az nagyon kedveli. 

Kaporleves
Kanál vajon megfonnyasztok egy 
kis fej apróra vágott hagymát, hoz-
záadok egy jó nagy marék aprított 
kaprot. Hagyom kicsit, hogy érez-
zem az illatát. Ekkor  hozzányomok 
egy kis cikk fokhagymát is. Felön-
töm húslevessel, vagy zöldség alap-
lével. Ha kell, sózom, ill. pici fehér 
borssal ízesítem. Hagyom kicsit főni. 
Szaggatok bele egy  tojásból, marék 
tehéntúróból, kicsi grízből  készített 
apró galuskákat. A végén adok hoz-
zá bőven tejszínt, és hagyom hogy  
levesem egyet lobbanjon.

Zsenge karalábé töltve
Ehhez az ételhez kisméretű, nagyon 
zsenge  karalábét használok.  6 db 
karalábét meghámozok, levágom a 
tetejét, kiszedem a belsejét, és talpat 
vágok neki. Elkészítem a tölteléket. 
Egy fej apróra vágott hagymát  kacsa 
zsíron megfonnyasztok, hozzáadok 
egy jó marék bulgurt. Ezt a keveréket 
ráöntöm egy fél kg darált pulyka vagy 
nyúl  húsra. Jól elvegyítem sózom, 
borsozom, hozzáütök egy tojást. Ez-
zel a töltelékkel töltöm meg a várako-
zó karalábékat. Felöntöm valamilyen 
alaplével, ha nincs,  vízzel. Alá, mellé 
rakom a kivájt karalábé forgácsokat, 
a levágott talpakat. A kalapokat   rá-
ügyeskedem a töltött karalábékra. A 
levet sózom kicsit. Mindezt megfő-
zöm lassú tűzön. Miután majdnem 
puhák, kiszedem egy edénybe, és el-
készítem a mártást. A levet, melyben 
főtt a karalábé, sűrítem egy tejfeles 
habarással, beleteszek egy nagy cso-
kor apróra vágott kaprot, ízesítem 
szám íze szerint. Ezt a mártást be-
leöntöm egy jénai vagy más hőálló 
tálba, belehelyezem a töltött kara-
lábékat, mellé rakom a forgácsokat, 
meglocsolom kicsi tejfellel, és bete-
szem a sütőbe. Mikor szépen kezd 
pirulni a teteje, kiveszem, és friss, házi 
kenyérrel tálalom. 
Jó étvágyat, sok fi nom tavaszi ételt 
kívánok szeretettel!

Szász Veronika

Sárgarépás tekercs                                                      FOTÓ: FEJÉRDY GYŐZŐNÉ
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AJÁNDÉK VARÁZS

ÉKSZERDOBOZOK, KERÁMIÁK, ÓRÁK, BOROS SZET-
TEK. 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

Sajtóközlemény
A Woodland Hungary Kft. épületkorszerűsítése és eszközbeszerzése Ráckevén – 2021. április 26.

A Woodland Hungary Kft 
ráckevei telephelyén a 188 
m2 alapterületű melléképület 
állapota miatt felújításra szo-

rult. Emellett a cég céljai kö-
zött szerepelt, hogy működése 
hatékonyabbá és önállóbbá 
váljon.

Ennek érdekében pályázatot 
nyújtott be a VEKOP-1.2.6-20 „A 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívá-
sokhoz való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása” című fel-
hívásra. A melléképület átépíté-
sével, korszerűsítésével lehetőség 
nyílt a megfelelő, egyenletes hő-
mérsékleten való gyártásra és az 
eddigi helyhiány miatti szerve-
zettebb működésre. A Woodland 
Hungary Kft. által gyártott ter-
mékeknek ugyanis szinte minden 
munkafázisban szüksége van az 
egyenletes hőmérsékletre.
A 10,5 M Ft európai uniós támoga-
tás segítségével a fejlesztés ered-
ményeképpen egy lapszabász gép, 
továbbá egy elektromos gyalog-

kíséretű anyagmozgató beszer-
zésével sokkal szervezettebbé és 
hatékonyabbá vált a munkavég-
zés. A projekt megvalósításával, 
az infrastrukturális fejlesztéssel és 
az új eszközökkel stabilabbá vált 
a munkavállalói létszám, és a cég 
közelebb került a teljes mértékben 
saját forrásból történő gyártáshoz. 
A beruházásnak köszönhetően a 
vállalat 7 munkahelyet tud meg-
őrizni, és további 3 munkahelyet 
teremt.
A projektről bővebb informáci-
ót a www.woodland.hu oldalon 
olvashatnak.
További információ kérhető:
woodland@invitel.hu

Horváth Attila

Lapzárta
A Ráckevei Újság

2021. JÚLIUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
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Kérem a lapzárta 

pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem je-
lenti azok feltétlen megjelente-

tését! A hirdetések valódiságáért 
felelősséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek 
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