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Az anyák napja hivatalos ünneplésének gon-
dolata először 1872-ben merült fel. Julia Ward 
Howe költő és írónő javasolta, hogy június má-
sodikát szenteljék az anyák és a béke napjának 
az Egyesül Államokban, de ezeket a célkitűzé-
seit nem tudta megvalósítani.
A ma ismert anyák napja Anna Jarvis nevéhez 
köthető. Anna maga sosem szült gyermeket, a 
napot édesanyja, Mrs. Anna Marie Reeves Jar-
vis emléke inspirálta, aki szociális munkásként 

sokszor hangoztatta, hogy a világ édesanyái 
megérdemelnék, hogy legalább egy napot az 
évben az ő tiszteletüknek szenteljenek. 
Mrs. Jarvis 1905-ben hunyt el, és álmát lánya, 
Anna váltotta valóra. 1908-ban kifejezetten az 
ő tiszteletére tartott egy emléknapot a West 
Virginiai Graftonban, majd ezután kezdett 
bele országos kampányba az anyák napja hi-
vatalossá tételére. 1912-ben megalapította az 
Anyák Napja Nemzetközi Szövetséget, és véd-

jegyévé váltak a „május második vasárnapja” és 
az „anyák napja” kifejezések. Kampánya során 
mindig nyomatékkal hangsúlyozta, hogy ez az 
ünnep bensőséges, családi nap kell, hogy le-
gyen, amikor a család személyesen köszönti fel 
az anyát és a nagyanyákat.  Erőfeszítéseit siker 
koronázta, és 1914-ben Woodrow Wilson elnök 
hivatalossá tette az anyák napját.

Jáki Réka

Április 18-án, a Műemléki világnapon átadták 
a felújított Népművészeti Házat, benne állandó 
és időszakos kiállításokkal és közösségi térrel. 

Beszámoló a 12-13. oldalon

Anyaságról, hivatásról…
Egy csésze kávé című rovatunkban interjút 
olvashatnak Szente Annamária önkor-
mányzati képviselő asszonnyal, aki egyben 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnö-
ke és a Civil kapcsolatokért felelős tanács-
nok is. Anyák napja alkalmából kérdeztük 
munkájáról és az anyai hivatásáról, amely-
ről őszintén vallott a Ráckevei Újság olvasó-
inak.

Cikkünk a 8-9. oldalon

Elektromos hulladékgyűjtés

Részletek a 19. oldalon

Az édesanyákat köszöntjük május első hétvégéjén
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Változás az óvodai körzethatárokban
Pályázati dömping – Sulisárkány a sétányon

Bár napjaink rutinjára kétségtelenül az életünket 
leginkább befolyásoló járványhelyzet nyomja rá 
bélyegét, az egyéb feladatok elvégzése sem ma-
radhat el. Így van ez városi szinten is, ahol egyfelől 
továbbra is az előírt egészségügyi biztonsági in-
tézkedések vannak érvényben, másfelől viszont 
a városüzemeltetés s az ehhez szükséges háttér-
munka nem szünetel egy percre sem.
Ennek megfelelően a képviselő-testület online 
módon márciusban is több döntést hozott, 
amelyek alapján több határozatot hoztam.
Így a képviselők március 31-én elfogadták a vá-
ros pénzügyi helyzetéről, valamint a szakrende-
lő és a REGESZ működéséről szóló beszámolót. 
Módosították az óvodai körzethatárokat. Az elő-
ző évek tapasztalata alapján a nagy körzetet el-
látó Ifjúság utcai óvodától az óvodai férőhelyek 
megfelelő biztosítása érdekében a Vörösmarty 
utcai óvodához került a Bocskay utca, Legelő sor, 
Rézágyú utca, Gábor Áron utca páratlan oldalán a 
27-es, páros oldalán a 28-as számtól. A Dömsödi 
úti óvodától a Vörösmartyba került a Szondi köz, 
az Ifjúság utcaiba a Hősök tere, Strand utca.
A gyermekétkeztetési térítési díjak megálla-
pításáról szóló 19/2018.(XI.05.) számú ön-
kormányzati rendeletben, és a gyermekvéde-
lem helyi ellátási rendszeréről szóló 22/2018.
(XI.28.) számú önkormányzati rendeletben 
szabályozott szolgáltatási önköltség 2021. évi 
felülvizsgálata is megtörtént, a térítési díjak 
változatlanok maradtak.
Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda ve-
zetője, Bodor Lászlóné személyében új tagot vá-
lasztottunk a Rávüsz Kft. felügyelőbizottságába. 
A képviselők elfogadták az önkormányzati ta-
nácsnokok éves beszámolóját.
Döntöttünk arról, hogy Ráckeve Város Önkor-
mányzata az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által a „Kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására” kiírt pályázaton in-
dulni kíván, az Angyali-szigeti révnél a Tókert 
sori révház épület felújítására (homlokzatszige-
telés és nyílászárók cseréje) valamint a tartalék 
révcsónak felújítására összesen bruttó 7 942 550 
Ft összköltséggel, melyhez az összköltség 20%-
ának megfelelő 1 588 510 Ft önerőt biztosít. Az 
önerő forrása a 2021. évi költségvetés pályá-
zat-előkészítési alapja. 
Indultunk a Kerekzátony-szigeti rév Keszeg 
sori révház felújítására (homlokzatszigetelés, 
bejárati ajtó csere, kerítés csere), valamint az 
ottani tartalék révcsónak felújítására összesen 
bruttó 7. 904 496 Ft összköltséggel, melyhez az 
összköltség 20%-ának megfelelő 1 580 897 Ft 
önerőt biztosítunk. 

A testület elfogadta a Rávüsz Kft. beszámolóját, 
tájékoztatót hallgatott meg a folyamatban lévő 
pályázatokról. 
(Itt jegyezném meg, hogy a két révállomásnál 
egy korábban elnyert pályázatból jelenleg is 
felújítási munkák folynak.)
Benyújtott pályázataink:
A LEADER VP6-29-2-1-33-6-20 helyi turiszti-
kai kínálat bővítése c. pályázati felhívásra nyúj-
tottunk be igényt a Vadkacsa Szabad-strandon 
kemping faházak felállítása alapfelszereltség-
gel és közművek biztosításával. Az igényelhe-
tő támogatás maximális összege 15 millió Ft, 
ehhez kellett önerőt biztosítani. A Felső-Ho-
mokhátsági Vidékfejlesztési Egyesült új hatá-
rozata értelmében a maximálisan igényelhető 
támogatás 25 millió Ft, így a beadott 20 871 419 
Ft összköltségű pályázatunk teljes mértékben 
támogatott lehet elfogadás esetén. 
A Belügyminiszter a Pénzügyminiszterrel egyet-
értésben pályázatot jelentetett meg önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására. Ezen belül belterületi utak, hidak, járdák 
felújítására lehet pályázni. Mivel ezen pályázatnál 
csupán önkormányzati tulajdonú és tömegközle-
kedéssel érintett területekre lehet pályázni, ezért 
az Eötvös utca járda felújítására nyújtottuk be 
kérelmünket. Az igényelt támogatás 40 millió Ft 
(ez a maximális lehetőség) 75% a támogatás mér-
téke, az összes bekerülési költség 53992 342 Ft. Az 
igényt befogadták, felülvizsgálata jelenleg zajlik, 
sajnos a kérelmek száma jelentősen meghaladja 
a rendelkezésre álló keretet.
Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhí-
vást adott ki a nemzeti értékek és Hungariku-
mok gyűjtésének, népszerűsítésének megis-
mertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására. A pályázatok várhatóan nagy 
száma, s az emiatti esetleges gyors lezárás mi-
att fokozottan készültünk, amit igazolt is az 
idő. A március 1-jén 8 órakor megnyílt felületet 
ugyanis már 10 perc múlva lezárták, de nekünk 
sikerült 8.03-kor beadni a pályázatot. Projek-
tünk címe: „Ráckeve színre lép”, az igényelt tá-
mogatás 3 989 000 Ft. A maximálisan igényel-
hető 4 millió Ft. Ebből imázsfi lm készülhet, 
amely a nyilvántartásban szereplő nemzeti ér-
tékeinket hivatott bemutatni, népszerűsíteni.  
A március végi testületi ülést követően történt 
események: lezárult a Ráckevei integrált szociális 
város-rehabilitáció c. projekt keretében megépült 
közösségi ház eszközbeszerzésére kiírt önkor-
mányzati nyílt pályázat, amelyet a nettó 1 154 
064 Ft értékben a legalacsonyabb árat adó aján-
lattevő, a Titán Informatikai Kft. nyert.

Pályázatot írtunk ki a Nyár utca 2. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan eladására, 
amelyre lapzártáig több érdeklődő is jelentkezett.
Hozzájárultam a Magyar Halászati Kultúráért 
Alapítvány képviseletében eljáró Udvari Zsolt 
kérelmére, hogy a Ráckeve Város Önkormány-
zatának tulajdonában álló, Ráckeve Sas köz 
374 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant a 
TESCO „Ön választ, mi segítünk” című program 
2021. tavaszi fordulója pályázattal összefüg-
gésben használja.
Engedélyeztem, hogy a Ráckevei Árpád Feje-
delem Általános Iskola a Sulisárkány program 
rendezvény megtartásához az önkormányzat 
tulajdonában lévő Ráckeve, Szegedi Kis István 
sétány teljes hosszán, 2021. május 28-án díj-
mentesen használja, azzal a feltétellel, hogy 
ha a veszélyhelyzetben kiadott mindenkor 
hatályos jogszabályok a rendezvény megtartá-
sát engedik, az esetben a területet a kérelmező 
csakis azok betartásával veheti igénybe.
Érvényesen lezárult a Tisztítsuk meg az or-
szágot! projekt 2020. illegális hulladék lerakás 
megelőzése Ráckeve területén térfi gyelő kamra 
rendszer bővítésével c. beszerzési eljárás. A be-
érkezett árajánlatokból a nyertes a legala-
csonyabb ajánlattevő Hiteles Kft. lett bruttó 
9 646 994 Ft összegben.
Jóváhagytam a ráckevei civil-és sportszerve-
zetek 2021. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívást, amelyet a város honlapján, a hivatal 
hirdetőtábláján és a Ráckevei Újságban te-
szünk közzé.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhely-
zeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 
jogszabályok alapján, átruházott hatáskörben 
eljárva az Ács Károly Művelődési Központ és az 
Árpád Múzeum 2020. évi működéséről, a Rác-
keve és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ 2020. évi szakmai munkájáról és a 
Ráckevei Gólyafészek Bölcsőde 2020. évi szak-
mai munkájáról szóló beszámolókat az előter-
jesztés szerinti tartalommal elfogadtam. 
Az önkormányzathoz érkező lakossági pana-
szok alapján pedig arra kértem rendőrkapitány 
urat, hogy a Szegedi Kis István, valamint a Ska-
rica Máté sétányon, amelyeknek nem piacna-
pokon – mint nevükből is kitűnik – elsődleges 
funkciója a gyalogosforgalom kiszolgálása, 
hogy az ott sétálók biztonsága érdekében az 
engedély nélküli gépkocsibehajtást fokozottan 
ellenőrizzék a jövőben.   

Vereckei Zoltán
polgármester
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Sport- és civil támogatások
Pályázati felhívás

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a sporttevékenységgel kap csola-
tos részletes feladatairól, kötelezettségeiről, 
valamint a sporttevékenység költségvetési tá-
mogatásáról szóló 10/2012.(III.26.) számú ön-
kormányzat rendelete szerint, illetve a civil 
szervezetek támogatási rendjéről szóló 7/2013.
(III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiak-
ban: Ör.) alapján pályázatot hirdet a ráckevei 
civil- és sportszervezetek számára.

Pályázati körben résztvevők feltételei
Olyan civil- és sportegyesületek, szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot, melyek az alábbi 
feltételeknek maradéktalanul megfelelnek:
• bejegyzett székhelyük Ráckeve város köz-

igazgatási területén van,
• tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban 

Ráckeve város polgárainak érdekében végzik,
• a civil szervezetet a bíróság nyilvántartásba 

vette és a létesítő okiratának megfelelő tevé-
kenységet ténylegesen végzi,

• a szervezet 2020. évi beszámolója az Orszá-
gos Bírósági Hivatal honlapján elérhető le-
gyen,

• a szervezet közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, szervezete és működése pártok-
tól független,

• köztartozása, valamint az önkormányzat felé 
fennálló tartozása nincs, és erről nyilatkozik.

Támogatott célok
Önkormányzat által támogatni kívánt célok a 
következők:
• a szervezet működésének, alapfeladatai és 

közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, isme-

retterjesztés, 
• kulturális tevékenység,
• kulturális örökség megóvása,
• természetvédelem, állatvédelem,
• környezetvédelem,
• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 

ifjúsági érdekképviselet,
• a határon túli magyarsággal kapcsolatos te-

vékenység, 
• sport.

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyúj-
tani, melyet a  www.rackeve.hu oldalon lehet 
elérni.

Pályázat mellékletei
A pályázathoz csatolni szükséges az Ör 6. § (2) 
bekezdésében felsoroltak mellett az alábbi do-
kumentumokat: 

• a szervezet rövid bemutatását (max: 2 oldal 
A/4-es terjedelemben),

• 2019-2020. évben megvalósított tevékeny-
ségét, (fi gyelemmel a 2020. évben kialakult 
járványügyi helyzetre),

• a pályázati adatlapon a helyiséghasználati 
igényét,

• hiánytalanul kitöltött adatlapot,
• a szervezet létesítő okiratának másolatát 

(kivéve, ha korábban már becsatolta, és az 
adatokban változás nincs, ebben az esetben 
elegendő egy erről szóló nyilatkozat),

• 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivé-
ve, ha korábban már becsatolta, és az ada-
tokban változás nincs, ebben az esetben ele-
gendő egy erről szóló nyilatkozat),

• nyilatkozatot a közpénzekről nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §-a szerint (Adatlap ré-
szeként).

A megítélt támogatást az önkormányzat 
egyszeri vissza nem térítendő támogatás-
ként nyújtja.
A pályázatot egy példányban a Ráckevei Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Iro-
dájához kell eljuttatni. A pályázat elhelyezhető 
a Ráckevei Polgármesteri Hivatal (2300 Rácke-
ve, Szent István tér 4.) földszinti postaládájába, 
vagy beküldhető e-mailben az alábbi címre. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb infor-
mációt nyújt: Dulczné Szajp Zsuzsanna igaz-
gatási ügyintéző. Tel: 06-24/523-350, e-mail: 
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu.
Pályázat benyújtási határideje: 2021. május 
10. 16:00 óra 
Pályázat elbírálásának határideje: A pályá-
zat benyújtási határidejét követő soron követő 
Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság ülés. A 
pályázatokat a bizottság bírálja el az Ör. 7. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmaz alapján.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a szervezet a város rendezvényein milyen 

formában vesz részt,
• a civil szervezet taglétszáma,
• a civil szervezet által nyújtott szolgáltatás 

igénybe vevőinek száma,
• a rendezvények száma, programja, résztve-

vők száma,
• programszervezés esetén rendelkezik-e 

önerővel a szervezet,
• a támogatási cél az adott évben valósul meg.

Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások 
felhasználásáról és elszámolásáról szóló meg-

állapodás megkötéséről a Ráckevei Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási Csoportja, a megállapo-
dás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról 
pedig a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeg-
gel minden esetben el kell számolni. A 2021. évi 
támogatás pénzügyi elszámolási, valamint be-
számolási határideje: 2022. március 31. napja. 
Az elszámolás 2021. január 1. és 2021. december 
31. napja között kelt, a Támogatottnak a nevére 
szóló, záradékolt és hitelesített számlamásola-
tok benyújtásával történhet. Átutalással teljesí-
tett kiadások esetében a kapcsolódó záradékolt 
és hitelesített bankszámla-kivonat csatolása is 
szükséges. Az el nem számolt összeget vissza 
kell téríteni!

Ráckeve Város Önkormányzata

1% esély

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi, 
hogy azok az állampolgárok, akik mun-
kaviszonyban állnak, egyéb jogviszony 
keretében jövedelemmel rendelkez-
nek, vagy vállalkozásuk van, az álta-
luk kiválasztott tevékenységet folytató 
szervezetnek felajánlhassák személyi 
jövedelemadójuk egy százalékát.  Az 
1% felajánlása nem kerül semmibe, de 
nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük 
Önöket, aki teheti éljen ezzel a lehető-
séggel, hogy minél többen támogassák 
intézményeinket, városunkat! 
Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13 
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13 
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért 
Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13 
Gyógyító Technika Alapítvány
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Adószám: 19184056-1-13 
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13
Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13
SzabAdy Alapítvány
18715352-1-13

Ráckeve Város Önkormányzata
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Beiratkozás 
Tájékoztató 2021/2022. nevelési évre történő óvodai és bölcsődei felvételről

Szivárvány Óvoda
Beiratkozás időpontja: 2021. május 3-7.
Óvodakötelezett gyermekek: 2018. szep-
tember 1. előtt születtek, és még nem ren-
delkeznek óvodai jogviszonnyal. 
A beiratkozás elmulasztása szabálysértési 
eljárást von maga után!
A veszélyhelyzet miatt amennyiben igényt 
tart a szülő az elektronikus óvodai beiratko-
zásra, úgy azt az alábbi email címen teheti 
meg: ovi@rackeve.hu
Szándéknyilatkozat letölthető: 
http://onkormanyzat.rackeve.hu/letoltes/okta-
tas/ovoda/3969-szandeknyilatkozat-felvetel-
hez-2021-2022-nevelesi-evhez.html
Óvoda elérhetőségei: 
Ráckevei Szivárvány Óvoda / Bőcze Ferenc-
né (Intézményvezető)
2300. Ráckeve, Vörösmarty u. 40. 
Tel.: 06-24/519-015; 70/456-8723
Email: ovi@rackeve.hu

Gólyafészek Bölcsőde
Jelentkezés időpontja: 2021. május 17-től 
2021. május 21-ig. (A gyermekek felvétele 
egész évben folyamatos.)

A fennálló veszélyhelyzet miatt a felvéte-
li kérelmek és azok mellékletei emailben 
nyújthatók, az alábbi címen: bolcsi@racke-
ve.hu.

Kérelem letölthető: http://onkormanyzat.
rackeve.hu/intezmenyek/golyafeszek-bolcsode.
html
Bölcsőde elérhetőségei: 
Gólyafészek Bölcsőde, 2300 Ráckeve Gábor 
Á. u. 19.
telefonszáma: 06-24/518-775
email: bolcsi@rackeve.hu

Ráckeve Város Önkormányzata

Bölcsődei hírek

Ráckeve Város Polgármestere – Ráckeve 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a Képviselő-testület Szervezet és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2019.
(X.24.) számú rendelet 1. számú mellék-
letének 5.) pont 12.) alpontja alapján, át-
ruházott hatáskörben eljárva – a Gólyafé-
szek Bölcsőde 2021. évre vonatkozó nyári 
és téli zárva tartásának és ügyeletének 
rendjét – a veszélyhelyzetben kiadott 15. 
számú polgármesteri intézkedés és az 
NNK döntése alapján, a nyári zárási idő-
szakból átütemezett, és márciusi hónapra 
előrehozott 5 munkanap miatt – az aláb-
biak szerint módosítja és hagyja azt jóvá:
Nyári zárás: 2021. augusztus 9-től 2021. 
augusztus 31-ig. (Nyitás napja: 2021. szep-
tember 1.)
Téli zárás: 2021. december 23-tól 2021. 
december 31-ig. (Nyitás napja: 2022. janu-
ár 3.) 
Ügyelet a bölcsőde nyári zárva tartása 
alatt Szigetújfalu, Szegfű utca 1. szám alat-
ti, Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda 
és Bölcsődében kerül biztosításra. 
Az ügyelet igénybevételét a ráckevei intéz-
ményvezetőnél írásban kell bejelenteni.

Ráckeve Város Önkormányzata

Városi tojásfa 
Összefogással készültünk húsvétra

Húsvét ünnepe idén sem telhetett a meg-
szokott formában. Ezért is igyekezett az 
önkormányzat egy új kezdeményezéssel 
örömet szerezni a lakosságnak, s így szü-
letett meg a város első tojásfája, mely a 
gyermekorvosi rendelő előtt található. A 
fát önkormányzati képviselők és a lako-

A tojásfa a Szent István téren                          FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA

sok is díszítették. Köszönjük a Szivárvány 
Óvoda és tagintézményei óvónőinek, Ma-
tics Istvánnénak és az Artisan Kft.-nek a 
felajánlásokat, illetve mindenkinek, aki 
díszt akasztott a városi tojásfára. 

Ráckeve Város Önkormányzata
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Hasonló kerékpárút épülhet a két település között (a kép csak illusztráció)         KÉP: BRINGAZAS.HU

Tájékoztatás kerékpárutakról 
Hamarosan kezdődhet a Ráckeve-Kiskunlacháza vonal tervezése!

Két, a lakosságot élénken foglalkoztató kerék-
párút építéséről is szólni kell az újság hasábjain. 
Az egyik a Kiskunlacháza és Ráckeve közti vo-
nalat, a másik a gáti útvonalat érinti. Utóbbiról 
az internetes felületeken vita alakult ki. Ezzel 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom 
önöket: Ráckeve gyönyörű természeti környe-
zettel és országos jelentőségű műemlékekkel 
rendelkező település, ahol az idegenforgalom 
(s az abból származó bevétel) jelentős szere-
pet játszik. Ennek egyik ága az aktív turizmus, 
amelynek jelentősége egyre növekszik, ezért a 
városvezetés örömmel üdvözöl és köszön min-
den ilyen irányú fejlesztést. A kérdezett projekt 
esetében az önkormányzat szerepe azonban 
abban merült ki, hogy a lehetséges fórumokon 
többször is lobbizott kerékpárút-fejlesztési be-
ruházásokért a Csepel-szigeten, különösen a 
sziget déli régiójában, hiszen utóbbi területen 
erre korábban még sosem került sor, ezért jelen 
fejlesztést jelentős eredményként könyvelhet-
jük el. A beruházás azonban nem önkormány-
zati területen valósul meg, s nem önkormány-
zati projekt, hanem a KDVVIZIG bonyolítja. 
Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um támogatásával kerékpározásra alkalmas, 
félszilárd burkolat, azaz hivatalos nevén ko-
ronastabilizáció valósul meg a Ráckevei (So-
roksári)-Duna jobb partja mellett húzódó, 
másodrendű árvízvédelmi töltésen, Ráckeve 
és Makád között. A stabilizálás két méter szé-
lességben épül, 50-50 cm-es padkákkal a két 
oldalon. Az út szerkezete a következőképpen 
néz ki: legalul 1 rétegű geotextília, 15 cm M56 

mechanikailag stabilizált alapréteg és 5 cm fe-
lületi kiegyenlítő réteg, megfelelő kialakítással. 
Az építéshez szükséges anyagok beszállítása 
a földútként használt, töltés mentett oldali 
(vagyis nem a víz felőli) védősávban történik, 
melyet a vállalkozó a kivitelezés befejezése 
előtt helyreállít és füvesít. A stabilizálással érin-
tett szakaszon – az előírásoknak megfelelően – 
kerékpárbarát sorompókat telepítenek.
Mint azt egyébként Révész Máriusz, az aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztos az 
egyik napilapnak nyilatkozta: az aszfaltbur-
kolat kilométerenként fajlagosan bruttó 120-
150 millió forintba kerülne, és erre most nincs 
elég pénz, ám a hengerelt dolomitburkolat 
nem zárja ki, hogy később leaszfaltozzák. Az 
ilyesfajta „stabilizált utak” Nyugat-Európában 
meglehetősen elterjedtnek számítanak, Ma-
gyarországon is több helyen épül már ilyen: 
többek között a Felső-Tisza mentén, vagy a 
Bakonyban Gyulafi rátót és Zirc között. A kor-

mánybiztos szerint ez a megoldás költségha-
tékony, környezetbarát és megfelelő fenntar-
tás mellett tartós is. A lap által megkérdezett 
műszaki szakértő is azt hangsúlyozta, hogy az 
árvízvédelmi gátakon az ilyen burkolat jobban 
elviseli a terhelést, ráadásul ha mégis reped, 
úgy az aszfaltút árának a töredékéért javítható. 
A másik fontos hír, hogy a kormány 4 milliárd 
forintot biztosított kerékpárutak tervezésére. 
A forrás felett Révész Máriusz Aktív Magyaror-
szágért felelős kormánybiztos rendelkezik, aki 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium-
mal (ITM), valamint az Aktív- és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központtal (AÖFK) közösen dönt 
majd a forrás terhére előkészítendő útvonalak-
ról. 18 megyében 200 millió forint, Pest megyé-
ben 400 millió forint áll rendelkezésre a terve-
zéshez, s utóbbiban kiemelt helyen szerepel a 
Ráckeve-Kiskunlacháza kerékpárút! 

Vereckei Zoltán
polgármester

Útkarbantartások a városban 
Április közepén hét földút karbantartásával 
kezdődtek az idei év útfelújítási munkálatai 
Ráckevén. Ebben az ütemben az esős időben 
sártengerré változó Csörgőfa utcában, Szárcsa 
utcában és Izabella utcában talajcserével egybe-
kötött helyreállítást, illetve az Almafa utcában, a 
Balabán utca egy szakaszán, a Szondi utcában, 
valamint a Duna utcában végez gréderezést és 
anyagpótlást a Ráckeve Város Önkormányza-
ta által megbízott cég. Közben már elkészült a 
következő utcalistára a javaslat, amelyet a kép-
viselők lapzárta után vitatnak meg a szokásos 
online módon. A döntésről legkorábban a város 
Facebook-oldalán értesülhetnek.

Ráckeve Város Önkormányzata A Csörgőfa utca felújított burkolata                   FOTÓ: BOTH CSABA
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Eladó ingatlan 
A Nyár utcai egykori szociális otthon értékesítési felhívása

A város központjához közel, aszfaltozott utcá-
ban Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti 
a Nyár utca 2. szám alatti, 832/1 hrsz-ú, „kivett 
szociális otthon” megnevezésű ingatlant. 
Területe: 1804 m2.
Értékesítési ár: 10 500 000 forint.

Az ingatlan a városközponttól 500 méter-
re, kertvárosi részen, a Dr. Mészáros Lajos 
és a Nyár utca sarkán található. Könnyen 

megközelíthető, a településrészen a teljes 
közmű kiépített. Az ingatlan 1804 m2 terü-
letű, szabálytalan formájú, az utcafrontnál 
magasabban fekvő, sík felszínű, kerítéssel 
körbekerített. Az ingatlanon egy rossz mű-
szaki állapotú épület áll, mely korábban 
szociális otthonként működött. Földszin-
tes kialakítású, téglafalazatú, fa- és beton-
födémmel, cserépfedéses nyeregtővel. 434 
m2 alapterületű, több helyiségre osztott. 

Az épület alatt pince van. Az ingatlan épí-
tési övezeti besorolása „Lke-3t” kertvárosi 
lakóterület.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődi le-
het a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodá-
ján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345 vagy 344.
E-mail: muszak@rackeve.hu.

Ráckeve Város Önkormányzata

Megkezdődött a próbaüzem Tasson
Sajtóközlemény

A Széchenyi 2020 Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program keretében 
megvalósuló, „A Ráckevei (Soroksári) Du-
na-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés 
és -rekonstrukció” projekt (azonosítószáma: 
KEHOP-1.3.1-15-2015-00002) – most zajló 
– II. szakaszában az 1956-os jeges árvízkor 
tönkrement zsilip és erőmű helyére új több-
funkciós vízleeresztő műtárgy épül, 7,400 
milliárd forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásból. Az új vízgazdálkodási 
létesítmény próbaüzeme 2021. március 1-én 
megkezdődött, a projekt fi zikai befejezésé-
nek várható időpontja 2021. június 6.
Az új műtárgy próbaüzeme során mind a gé-
pészeti, mind az elektromos berendezések 
tesztelése megtörténik, valamennyi üzemálla-
potban, illetve több, szimulált havária hely-
zetben. A tesztelés során kihívást jelentett 
az előírt vízszinttartási kötelezettségek biz-
tosítása, azonban megfelelő vízkormányzás 
mellett ezek az előírások a próbaüzem lefoly-
tatását ez idáig nem befolyásolták. Az új lé-
tesítmény kivitelezésért felelős SC Tass 2017 
Konzorcium, illetve a Közép-Duna-völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság a felmerülő korlátozások, 
illetve a hidrometeorológiai viszonyok fi gye-
lembe vételével, közösen határozza meg egy 
hétre előre a próbaüzem tervezett menetét.
Rövidesen a kivitelezés utolsó munkafázisai 
is befejeződnek, úgymint a tereprendezés, 
a füvesítés, a felületek javítása, valamint a 
munkaterületen kívüli igénybevett terüle-
tek helyreállítása. Tekintettel arra, hogy az új 
létesítményen keresztül megindult a vízle-
eresztés, a szükséges biztonsági távolságok 
fi gyelembevételével új hajózási jelzéseket he-

lyeztek ki. A balesetek elkerülése érdekében 
kérünk minden arra járót, hogy fokozottan 
ügyeljenek a Hajózási Szabályzat vonatkozó 
részeinek a betartására.
A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy 
megvalósításának fő célja a meglévő, több 
mint 90 esztendőt számláló, a jelenben duz-
zasztási és vízleeresztési funkciót is ellátó 
hajózsilip tehermentesítése mellett, a Rácke-
vei (Soroksári)-Duna (RSD) vízminőségének 
javítása, a Duna-ág vízforgalmának és víz-
szintjének a klímaváltozás hatásaihoz is job-
ban alkalmazkodó szabályozásával. A fenti 
célok elérése a próbaüzem megkezdésével, 
illetve a kivitelezési munkálatok befejezésé-
nek közeledtével, kézzel fogható közelségbe 
került, akárcsak az a közel 60 éves cél elérése, 
hogy az RSD két nagyműtárgya (Kvassay- és 
Tassi-zsilip) egy energetikai rendszert al-
kosson, így segítve a rendszerrel szemben 
támasztott igények minél hatékonyabb ki-
elégíthetőségét.

A történelmi kapcsolódást a vízügyi igaz-
gatóság még egy ponton kívánja megvaló-
sítani, ugyanis az új műtárgy – tisztelegve 
a térségben és a Ráckevei (Soroksári)-Du-
náért végzett munkássága előtt – Sajó Ele-
mér vízimérnök nevét fogja viselni. Ezáltal 
a nagybácsi és az unokaöcs (Kvassay Jenő 
és Sajó Elemér), akik oly’ sokat tettek éle-
tükben az RSD-ért, ismét együtt „dolgoz-
hatnak” eme egyedülálló rendszeren.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Működés közben a Tassi-zsilip                     FOTÓ: MAPIO.NET
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Hattyú a Kis-Dunán FOTÓ: RÁCKEVE.HU

Óvatosan a hattyúkkal
Szép, de veszélyes is

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
hattyúknál megkezdődött a költési idő-
szak, ami miatt a hím hattyúk agresz-
szíven viselkedhetnek. Javasoljuk, hogy 
fokozott elővigyázatossággal közelítsék 
meg az érintett területet vagy kerüljék 
el. 

Különösen figyeljenek a Senki-szigeté-
nél, ahol több evezőst is támadás ért, 
amelyek egyike borulást okozott.

Ráckeve Város Önkormányzata

FreeWifi a Vadkacsán

Március 31-től újabb szolgáltatással bő-
vül a Vadkacsa Szabadstrand kínálata. 
Ezentúl ingyenes  wifi  szolgáltatást ve-
hetnek igénybe a létesítmény látogatói.  
A szolgáltatás a Vodafone Magyaror-
szág Zrt. beruházásában létrejövő Szu-
pergyors Internet Programnak köszön-
hetően jött létre.

Ráckeve Város Önkormányzata

Újra adómentes a „pálinkafőzés” 
Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is

Idén több szempontból is változtak a pá-
linkafőzés szabályai. Míg a főzés admi-
nisztrációs teendői szinte alig változtak, 
a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig 
adómentessé vált a magánfőzőknek és a 
bérfőzőknek egyaránt. 
A 2021-es változások nem befolyásol-
ják a párlatkészítés két eddig is megszo-
kott módját, tehát pálinkát továbbra is 
magánfőzéssel vagy bérfőzetéssel lehet 
előállítani. A magánfőző személyes fo-
gyasztásra maga állítja elő a párlatot saját 
gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtar-
talmú, saját pálinkafőzőt használhat. 
Újdonság idén, hogy a magánfőzés adómen-
tessé vált, de a főzhető mennyiség – 86 liter 
– nem változott. Ez a mennyiség, ahogyan 
korábban is, csak a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztható el, vagy ki-
zárólag adóraktár részére értékesíthető. 

Az adómentességgel megszűnik a pár-
latadójegy is. 

Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés 
előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell elkül-
deni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár 
papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, 
az adóazonosító jelét, a főzni tervezett pá-
linka mennyiségét literben és nyilatkoznia 
kell, hogy a magánfőzés feltételeinek meg-
felel. A bejelentés alapján a NAV magánfő-
zöttpárlat-származási igazolást készít, 
amit elküld a magánfőzőnek. 

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, 
vagy már főz, de adatai megváltoztak, a 
magánfőzésre szolgáló desztillálóberen-
dezés megszerzését, valamint a változá-
sokat 15 napon belül kell bejelenteni a 
lakóhelye szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz. Az ellenőrzéseket az önkor-
mányzati adóhatóság munkatársai vég-
zik. Valótlan adatok megadása, vagy a 
főzés bejelentésének hiánya miatt a desz-
tillálóberendezést és az azon előállított 
párlatot le is foglalhatják. 
A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított 
pálinka után a bérfőzetőnek 2021-től éven-
te 50 liter mennyiségig nem kell adót fi zet-
nie, az 50 litert meghaladó vagy a nem adó-

raktárnak értékesítésre szánt mennyiségre 
az adó hektoliterenként 333 385 forint. Az 
50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok 
alkoholterméket kell érteni, amely például 
86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartal-
mú párlatnak feleltethető meg. 
A jövedéki ügyeket elektronikusan kell 
intézni. Ez alól magánfőzőnél csak a be-
jelentési kötelezettség és a származás 
igazolása, a kizárólag bérfőzést végző 
adóraktárnál pedig az adóraktári nyilván-
tartás vezetése és adatszolgáltatása jelent 
kivételt. 

Ráckeve Város Önkormányzati 
Adóhatósága

A desztillálóberendezés beszerzését 15 napon belül kell bejelenteni                       FOTÓ: STOCKPHOTO
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– Három fi ad van, akik már nagyok, de gondo-
lom, nem volt egyszerű „fi ús anyukának” lenni. 
Számodra az anyaság volt az első számú „hi-
vatás” vagy mindig is szerettél volna mellette 
dolgozni, vagy csak az élet hozta így?
– A világ legjobb dolga a három fiam édes-
anyjának lenni. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy amíg kicsik voltak velük 
tudtam lenni minden pillanatban. Az anya-
ság főállás, igen. Még akkor is, ha van mel-
lette másik szülő, mert kell legyen a gyerek-
nek valaki mindig, akire támaszkodik, és ki 
más lehetne ez a személy, ha nem az édes-
anyja? Jó esetben mindkét szülő, de már jó 
ideje egyedül látom el a két szülő szerepét.  
Rám mindig számíthatnak, legyen szó bár-
milyen problémáról.

– A gyermeknevelésben milyen alapvető érték-
rendeket tartottál szem előtt? Melyek, amelye-
ket otthonról hoztál és amelyeket már Te ma-
gad tartottál fontosnak, hiszen azért ez a városi 

környezet nagyon más, és a mi generációnk is, 
mint a 21. századi gyermekeinké.
– A szüleim eléggé szigorúak voltak velünk, 
de közben tudtuk, hogy mindenben számít-
hatunk rájuk.  Én magam a példamutatás-
ban hiszek. Abban, hogy szelíd fegyelem-
mel lehet jó embereket nevelni. Sok minden 
változott a mi gyerekkorunk óta. Felgyor-
sult a világ, pörgünk és ebben a pörgésben 
néha elveszítjük a legfontosabbat, a gyere-
keinket, a gyerekeinkhez fűződő meghitt 
viszonyunkat. Ezért is fontos, hogy amíg 

Anyaságról, hivatásról…
Egy csésze kávé Szente Annamária képviselővel anyák napja alkalmából

Annamária három fiával                 FOTÓ: SZENTE ANNAMÁRIA

Anyák napjára készülődve gondolkoztam, 
hogy egy olyan nőt szeretnék kérdezni a 
világ legszebb érzéséről, az anyaságról, aki 
amellett, hogy édesanya még számos más 
feladatot is ellát a munkája mellett. Mivel, 
Szente Annamária a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületének ráckevei vezetője is, 
gondoltam megkérdezem, kit tudna aján-
lani nekem egy interjú erejéig, de ahogy 
elkezdtünk beszélgetni, menet közben rá-
jöttem, hogy éppen azzal beszélek, akire 
gondoltam: egy háromgyermekes anyával, 
aki keményen megvetette törékeny kis lá-
bát városunkban, nem szégyelli a kétkezi 
munkát családja érdekében hajnaltól késő 
éjszakáig, közben képviselővé is megvá-
lasztották, betölti a civil kapcsolatokért 
felelős tanácsnoki tisztséget és nagyon 
sok emberrel törődik. Annamari kedves, 
mosolygós, türelmes, árad belőle valami 
gyengéd nyugalom és szeretet, akin tud, 
segít.

Jái Réka: – Mesélj magadról Annamari, hogy 
an és mikor kerültél Ráckevére, hiszen azt tu-
dom, hogy Erdélyből jöttél ide hozzánk?
Szente Annamária: – Szüleim harmadik 
gyerekeként Erdélyben, Székelyudvarhe-
lyen születtem. Korondon nőttem fel. Igazi 
mesebeli gyerekkorom volt, valószínűleg ez 
adta az alapot a jelenlegi pozitív személyi-
ségemnek. 2004-ben költöztünk Ráckevé-
re. Erdélyből 1999-ben férjem révén kerül-
tem Magyarországra, Budapestre.

igényli, addig legyen türelmünk mindenre, 
ami velük kapcsolatos.

– Tudom, hogy hívő ember vagy, ez mennyire 
segít a mindennapok küzdelmeiben?
– Hívő családból származom. Nagymamám 
velünk élt és ő tanított imádkozni, vitt ma-
gával templomba, imaházba. Tőle tanultam 
meg, hogy ha hiszünk, az sok mindenen át-
segít.

– Sokat dolgozol, képviselőként és közéleti em-
berként is. Mesélsz ezekről a munkáidról?
– Az önkéntességgel már egész korán gyerek-
koromban kerültem kapcsolatba. Édesapám 
14 éves korától, haláláig volt a helyi önkéntes 
tűzoltóság tagja. Ezért is volt természetes, 
hogy amikor a gyerekeim óvodába, majd is-
kolába jártak mindkét intézményben szülői 
munkaközösségi tag voltam. A NOE rácke-
vei csoportját is helyi kisgyerekes szülők-
ből álló, lelkes csapattal alapítottuk. A NOE 

2016- ban kitüntetett önkéntes munkámért, 
majd 2018-ban a RÁFÁI ítélte nekem a szülői 
Árpád-díjat. Több sikeres rendezvény szer-
vezőjeként, lebonyolítójaként kerültem kö-
zelebb az emberekhez. Részt vettem az első 
civil majális szervezésében, élelmiszert gyűj-
töttünk a Magyar Élelmiszerbankkal karölt-
ve, a Karácsonyi Cipősdoboz, a TeSzedd és 
a Kölyökpiac akciókban is tevékenykedtem. 
Valahogy mindig szembejött amivel egy ki-
csit is, de tudtam tenni a gyerekekért, csalá-
dokért.
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Képviselőként való indulásomban is az 
motivált, hogy többet tudjak tenni az em-
berekért.  Az évek alatt egyre többen keres-
tek fel, hogy felajánlják a számukra feles-
legessé vált dolgaikat, mert tudták, hogy 
mindig van valaki a látókörömben, akinek 
örömet szerzünk vele.
A Ráckevei Képviselő-testület Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság elnökeként 
még jobban rálátok arra, hogy hol van a 
legnagyobb szükség a segítségre.  Ma már 
legalább heti egy napom azzal telik, hogy 
a felajánlásokat leszállítom. Sok-sok szer-
vezéssel, rengeteg ember bevonásával tu-
dom ezt a munkát végezni, mert mindig 
van, hála Istennek, aki szívesen jön és 
segít. És itt ragadnám meg az alkalmat, 
hogy megköszönjem azt a sok segítséget, 
amit ezzel kapcsolatban gyerekeimtől, 
barátaimtól, kollegáimtól kapok. Termé-
szetesen nem csak szociális téren, hanem 
máshogyan is igyekszem kivenni részem 
a képviselői teendőkből. A járványhelyzet 
elején, és azóta is hívom az idős, többsé-
gében egyedül élő embereket, hogy meg-
kérdezzem, miben lehetünk a segítségük-
re. A Családsegítő Központ segítségével 
többször nyújtottunk segítséget. Nincs 
kijelölt fogadó napom, ezért a megadott 
számon hívhatnak és hívnak.     
Civil kapcsolatokért felelős tanácsnokként 
kaptam felkérést arra, hogy Ráckeve-Új-
hegy részén egy Székely-Magyar Rovásírás 
táblát kihelyezzünk. Gazsó Dánieltől jött a 
felkérés, amit ő is készített el. A civilekkel 
való együttműködés részeként elkezdődött 
a Lórévi úton lévő játszótér kitakarítása, 
amit hamarosan a Rávüsz Kft. munkatársa-
ival karöltve fogunk újra szemét és sittmen-
tessé tenni. Jelenleg egy on-line testvérvá-
rosi találkozót szervezek.

Szeretem a munkámat és nem élem meg 
tehernek, mert mindent örömmel csinálok. 
Képviselőként olyan területeken segítek, 
ahol a legjobban szükség van rá. Igyekszem 
az emberek fi gyelmét felhívni a leginkább 
elesettek megsegítésére. Jó érzés, hála tölt 

el, amikor rájövök, hogy az emberek meny-
nyire fogékonyak a másik szociális problé-
máira.

– Mit tartasz a legfontosabbnak ebben a többes 
szerepkörödben?
– Ez egy nagyon nehéz kérdés, még sosem 
éreztem, hogy egyik vagy másik fontosabb 
lenne, de ha mégis választanom kellene, ak-
kor még mindig az anyaság van első helyen. 
Minden dolgom, feladatom csak és kizáró-
lag a gyerekeim után jöhet.

– Hogy van mindenre időd, hogyan telik egy át-
lagos napod? Hogyan osztod be az idődet?

Rovásírásos tábla avatása Ráckeve-Újhegyen                        FOTÓ: JÁKI RÉKA

– Az embernek arra van ideje, amire sze-
retne, ez egy örök érvényű nagy igazság. 
Nekem sincs mindenre időm, sajnos. Egyik 
napom sem mondható átlagosnak, nagyon 
sokszor jön szembe egy-egy olyan feladat, 
ami azonnali reakciót kíván, amit igyek-
szem a lehető legrövidebb időn belül meg-
oldani. Az emberek bizalmat szavaztak ne-
kem, én igyekszem meghálálni azzal, hogy 
segítek megoldani a problémáikat, amikkel 
hozzám, fordulnak.

– Van segítséged, kikre támaszkodhatsz?
– A fi aim nagyon sokat segítenek. Megér-
tőek, bármiben számíthatok rájuk. Aho-
gyan a barátaimra, kollégáimra is. Életem 
nagyon nehéz szakaszán segítettek át az-
zal, hogy sosem hagytak magamra. Ezt 
igyekszem sosem elfeledni.

– Közeledik anyák napja. Hogyan éled meg, 
mint anya és mint még az a gyermek, akinek 
messze van édesanyja?
– Egyik szemem sír a másik nevet. Nagyon 
jó érzés, hogy a gyerekeim körülrajonganak, 
de nemcsak anyák napján, hanem minden 

nap tudatják velem, hogy szeretnek. Sajnos, 
én ezt édesanyámmal csak telefonon tu-
dom megtenni a távolság miatt.

– Köszönöm, hogy áldoztál időt az újság olva-
sói számára is! Kívánok sok sikert és örömöket 
a munkádban és a magánéletben egyaránt! És 
nem utolsósorban boldog anyák napját!
– Én köszönöm a lehetőséget! És minden 
édesanyának, nagymamának és dédmamá-
nak kívánok én is sok-sok szeretetet nem 
csak ezen a napon, hanem életük minden 
napján!

Jáki Réka

A nagycsaládosok rendezvényén a művelődési központban             FOTÓ: SZENTE ANNAMÁRIA
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Fejlesztések a Tourinformnál
Megújult a ráckevei iroda

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a 
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. által közösen meghirde-
tett, a Tourinform-irodák és az információs 
pontok fejlesztését célzó TFC-3.1.1.-2020 
kódszámú pályázati felhívás célja a meg-
lévő Névhasználati Szerződéssel ren-
delkező Tourinform irodák és hozzájuk 
tartozó információs pontok – a látogatói 
igényeknek megfelelő – magas színvona-
lú fogadóterének egységes arculatú fej-
lesztése.

A turisztikai funkcionalitás, a vendégél-
mény, valamint a gazdasági fenntartható-
ság fokozása érdekében kialakításra került 
egy gyereksarok, csomagmegőrző, aka-
dálymentesítéssé váltak az ajtók, küszö-
bök és a pult. A kutyabarát látogatók érke-
zését kutyatál, illetve kutyatakaró várja a 
frissen elkészült irodában. Infokommuni-
kációs projektelemként korszerű, nagyké-
pernyős kijelzők segítik a turisták tájékoz-
tatását naprakész turisztikai ajánlatokkal, 

valamint megújult a Tourinform iroda és 
egyben az iroda turisztikai weboldala is.
A fejlesztést követően bővült a helyi ter-
mékek portékáinak elérhető köre is, me-
lyek vonzó bemutatási körülményeit az 

A megújult beső tér     FOTÓ: TOURINFORM RÁCKEVE

A TÁMOGATOTT PROJEKT A KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG

Világos, barátságos belső tér jött létre            FOTÓ: TOURINFORM RÁCKEVE

arculatnak megfelelő polcrendszer biz-
tosítja. A Tourinform feladatainak köre a 
közelmúltban a Tűztorony-kilátó működ-
tetésével gyarapodott, így a belépőjegy 
vásárlási helyszíne is egyben az iroda, 
mely további vendégforgalmat generál a 
turisztikai információs pont számára.
A fizikai fejlesztések mellett a megújult 
irodában bővül a nyitva tartási idő is, 
melynek eredményeként ettől az évtől 
a május közepétől szeptember közepéig 

tartó időszakra bővített turisztikai fősze-
zonban továbbra is a hét minden napján 
várják vendégeiket az iroda munkatársai.

Tourinform Ráckeve

A ráckevei Tourinform iroda fenn-
tartója, Ráckeve Város Önkormány-
zata a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség és a Kisfaludy2030 Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen 
meghirdetett TFC-3.1.1.-2020 
pályázati felhívás 22 nyertesének 
egyikeként 18.437.755 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés keretében teljes megúju-
láson esett át a 30 m2-es vendégtér-
rel rendelkező ráckevei iroda, mely-
nek során a Tourinform arculatnak 
megfelelő belső kialakítás valósult 
meg, megtörtént a mennyezet- és 
padló burkolatok, a világítás és a 
bútorok cseréje egyaránt. 



11Jeles napok2021. május

Műemléki világnap – miről szóljon idén…
Melyik igazgyöngyről? Savoyai-kastélyról, szerb templomról, városházáról vagy a reneszánsz épületeinkről?

Szóljon a legkisebbről, szóljon egy olyan 
értékről, ami szerény, ami nem volt soha 
hivalkodó, mégis hasonló lapon, hasonló 
erényekkel büszkélkedhet, mint bármelyik 
igazgyöngyünk. Szóljon a Népművészeti 
Házról, Ráckeve műemlékvédelmi oltalom 
alatt álló népművészeti értékéről.
Első kitekintésben írhatnánk, hogy azon ke-
vés – mondhatni egyetlen vályogépületünk 
egyike – mely Ráckevén megőrzésre került, 
hát méltó műemléki titulusára. De ez csak 
a felszín. Ha csak ezidáig érzékeljük ennek 
a hosszúkás lakóépületnek az üzenetét nem 
is érdemes mélyebbre ásni.
Szerencsére vannak a településen sokan, 
akik tudják, érzik: ez a pár helyiséges épü-
let sokkal többet ad nekünk, sokkal többre 
tanít. Mire is igazán? Igyekszem lényegre-
törően összefoglalni, hátha szűrhetünk le 
tanulságokat és kaphatunk útravalót egy 
ilyen egyszerű emlékünktől.
És itt az emlék szó a kulcs… ugyanis, ha 
tanultuk, netán még megéltük, vagy csak 
most átérezzük, a népművészet minden 
alapot megadhat nekünk az élet minden 
területén.
Legyen az népzene…
Kodály, Bartók, Vujicsics Tihamér a nép-
zenei alapokhoz ragaszkodva mutatott be 
olyan egyetemes értékeket, amik Tokiótól 
New Yorkig mind őket, mind a népzenei 
kincsünket elismertté tették, s mi több kor-
társ zenei értékek közé emelték.
Legyen az néptánc…
Hiszen a magyar Táncház Mozgalom, a vas-
függöny mögül érkező állami néptáncegyüt-
tesek ugyancsak a világ bármely pontján 
egyedi értékeket közvetíteni képes, világ-
színvonalú produkciót és üzenetet tudtak és 
tudnak közvetíteni.
És hogy mindezeknek mi köze a műemlé-
kekhez, a népművészeti házhoz? Hát csak 
annyi, hogy mindegyik létrehozója ugyanaz 
az erő. Ami nem más, mint egy egyszerű do-
log. A harmónia.
Nagyszüleink, dédszüleink még egy lassú, 
szegényebb, de semmiben sem elmara-
dottabb világban, harmóniában éltek a te-
remtett és épített világgal, önmagukkal és 
embertársaikkal. Amit létrehoztak, az nem 
tartalmazott mást, mint arányokat, értéke-
ket az élet minden területén. A születéstől a 
halálig. Ekképpen bármit is tettek az érté-
ket képviselt. A beszélgetéseik, a táncaik, az 
énekeik, a meséik, az épületeik.

Utóbbiak természetesen szépek. Egyszerűek, 
de szépek. És hogy miért? Mert nem akartak 
túlmutatni senkin és semmin, nem akartak 
más vidékek épületeihez hasonlítani. Egyéb 
motivációk szerint építették. Csak arra kon-
centráltak, amit a táj, a teremtett környezet, 
a lehetőségeik megengedtek. Ekképpen egy 
egyetemes alapigazságra támaszkodtak. Ma 
divatos szóval azt mondhatnánk: fenntart-
hatóan gondolkoztak. A szűk környezetben 
megtalálható, ráadásul újrahasznosuló épí-
tőanyagokból építkeztek. Épületeik szélessé-
ge a födém és tetőszerkezet faanyagához iga-
zított. A tető hajlásszöge a biztosan vízmentes 
lejtést célozta meg. Ablakaik a kisebb lehűlő 
felületet. Padlásuk sokáig kémény nélkül a 
füstöt felvezetve (a füstlikon kivezetve) a fur-
fangos gondolkodás és energiahatékonyság 
előhírnöke is lehetett volna.
Ezek a szerkesztő elvek pedig egy szép és 
arányos, harmonikus épületet, harmonikus 
utcaképet, mai szemmel visszatekintve meg-
őrzésre méltó településeket eredményeztek. 
Mindennek kulcsa azonban az ember. Em-
ber nélkül nincs emlék, nincs megőrizendő 
műemlék. Ne a házat őrizzük, hanem ami 
létrejöttéig elvezetett, és akkor mindig új és 
új épül. Biztosan mondható, hogy ugyan-
azok az aránypárok, ugyanazok a harmóni-
ák – aranymetszés és más szerkesztési elvek 
– megtalálhatóak mind a népi építészeti em-
lékeinkben, mind barokk kastélyaink fő szer-
kesztési elveiben, mind a zenénkben, mind a 
táncainkban. Kicsit olyan, mint a világűrről 
készített fotó és a sejtekről vagy atomok-
ról készített mikroszkopikus felvétel. Mind 
ugyanaz, és nagyon hasonlít egymásra, hi-
szen a teremtett mindenség logikája szerint 
épül, legyen az kicsi vagy hatalmas.

Mondják, az építészet megfagyott zene. Az 
arányok, a harmóniák megkövült tárgyai. Hát 
értékeljük e szerint a Népművészeti Ház egy-
szerűségét. S milyen érdekes, hogy megújítói 
zenész emberek. Népzenészek. Köszönet ne-
kik és mindenkinek, aki érzi, érti és vonzódik 
ezen értékekhez, ezen arányokhoz.
Az biztos, hogy az idő rostélyán csak ezek 
az igaz harmóniák maradnak fenn. Eltűn-
nek a mediterrán tucatházak, eltűnnek a 
perces pop slágerek. Maradnak az igaz nép-
zenére, vagy a klasszikusra, az igazi har-
móniákra támaszkodó hangok. Mint ahogy 
Bartók és Kodály zenéje is örök. Bizton ál-
líthatjuk a tucatházak aránytalan telkekre 
adott aránytalan válaszok. „Fejlesztőink”, 
„ingatlanosaink” révén csak azért adhatóak 
el, mert a vevők életéből eltűnt az az érték-
rend, az a mindennapi harmónia, ami nagy-
szüleink mindennapjaiban még megvolt. 
De ami biztató, hogy nehéz, sorsfordító idők-
ben mindig az értékalapú döntések maradnak 
fenn a rostán. Ne feledjünk. Az érték alapú gon-
dolkodás mindig jó válaszokat ad az aktuális 
kihívásokra. Egy népi építészeti emlék igenis 
hordoz oly mondanivalót, melyet tabletes és 
mobiltelefonos rohanó világunkban meghall-
gatva, jelen igényeinkhez igazítva számunkra 
is arányosabb, fenntarthatóbb és szebb lakó-
épületeket, élhetőbb lakókörnyezetet eredmé-
nyez. S ha ezen arányok mentén harmonikus 
házakat, utcákat építünk, ránk egyszerű ha-
landókra is hatással lesz. Vidámabbak és bol-
dogabbak leszünk, hiszen a szépérzék, a szépre 
törekvés mindenkiben megvan. Még egyszer 
köszönet a népzenészeknek.

Karaba Tamás
főépítész

A szőlősor harmonikus pincéi Terényben                           FOTÓ: KARABA TAMÁS
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Korhűen berendezett konyha a Népművészeti Házban                         FOTÓ: JAKAB GERGELY

„Támogatom, mert magyarul beszél…”
Átadták a felújított Népművészeti Házat a műemléki világnapon 

Nem csak egy újabb kulturális és civil tér 
nyílt ezen a napon meg, hanem az Aranyka-
lász MGTSZ és az Architektúra történetének 
időszakos tárlata, amelyben a termelőszö-
vetkezet által gyártott termékek, tárgyak, 
fotók, dokumentumok kaptak helyet egy 

korszerű kiállítótérré varázsolt helyiség-
ben, valamint Dr. Czerny Károly erdőmér-
nök, építész vitathatatlan érdemeinek ál-
landó emlékkiállítása, aki nélkül Ráckeve 
népi építészetének felbecsülhetetlenül ér-
tékes épülete enyészetté vált volna.
„Dr. Czerny Károly az Aranykalász MGTSZ 
Faipari Ágazatának, később az Arter Szak-
csoportnak, majd az Architektúra Kisszövet-

kezetnek a vezetőjeként a munkatársaival 
elindította azt az erdőtelepítési, parképítési, 
műemlék-védelmi „reformkort”, amelyért 
több kitüntetésben részesült, és amely „Rác-
keve Városszépítőjévé” emelte őt az ezredfor-
dulón. A Népművészeti Ház ötlete, névadá-
sa, kialakítása és kiemelt műemléki védelme 
teljes egészében hozzá kötődik. Bonyolult 
jogi megállapodásokkal harcolta ki, hogy az 
1950-es években a kulákoktól begyűjtött me-
zőgazdasági gépek elkerüljék a pusztulást és 
kiállíthatóak legyenek az egykori Kajlik-ház 
udvarán. Ebben is, az épület megmentésében 
is dr. Tukacs Béla tsz-elnök biztosított alko-
tói szabadságot a részére. A Népművészeti 
Ház, mint Ráckeve első népművelő kultúr-
háza 1979. szeptember 22-én tárta ki kapuit. 
Az időszaki tárlatok sorát az 1980. március 
14-ei gyermekrajz kiállítás nyitotta meg, 
ráckevei óvodások munkáiból.” (Dr. Czerny 
Róbert)
A Magyarországi Harmonikások Kulturá-
lis Egyesületének tagjai saját gyűjtéssel, 
lakossági felhívással és az Árpád Múzeum 
közreműködésével korhű módon beren-
dezték a ház konyháját és tiszta szobáját, 
ezzel is tisztelegve az elődök iránt. Ezzel 
a Népművészeti Ház valójában egy táj-
házzá is vált, amelyet remélhetőleg mi-
nél többen megtekintenek, ezzel egy régi 
álmot is valóra váltott a civil szervezet, 
hiszen bekapcsolják az idegenforgalom-
ba a Népművészeti Házunkat, amivel egy 

Április 18-án került átadás-
ra az egykori Kajlik-házból 
kialakított és felújított Nép-
művészeti Ház, amely a Fel-
ső-Homokhátság Vidékfejlesz-
tési Egyesület Európai Uniós 
Leader fejlesztési forrásaiból 
7.861.572.- Ft támogatást 
kapott és ennek segítségével 
megújult belsővel közösségi 
házat hoztak létre a Magyar-
országi Harmonikások Kul-
turális Egyesületének – aki a 
pályázó szervezet volt – közre-
működésével. 

Az ünnepélyes szalagátvágás – Cserna Gábor a Magyarországi Harmonikások Kulturális Egye-
sületének elnöke és Vereckei Zoltán Ráckeve Város polgármestere                       FOTÓ: JAKAB GERGELY
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újabb helyi látványossággal gyarapodik 
Ráckeve turisztikai kínálata.
Köszönet ezért a hatalmas munkáért, ame-
lyet óriási szívvel és lelkesedéssel végeztek 
az egyesület tagjai, Cserna Gábor elnök és 
Csernáné Rózsa Mária irányításával, akik 
a megnyitón köszönetet mondtak minden 
ráckeveinek és nem ráckeveinek, aki bármi-
vel is támogatta és részt vett ebben a közös 
munkában.
Számukra azért is volt fontos ennek a ház-
nak a felújítása és értékeinek megőrzése, 
mert szoros érzelmi kötődésük is fűződik 
hozzá, ahogyan ez az átadási ünnepségen is 
elhangzott. Cserna Gábor, a Magyarorszá-
gi Harmonikások Kulturális Egyesületének 
alapító tagja és a Ráckevei Veterán Gépjár-
műgyűjtők Egyesületének elnöke 1987-ben 
már ebben a házban gyakorolt az akkori 
Aranykalász MGTSZ citerazenekarában, 
Pócsik Dezső vezetésével, a nagyapjától ka-
pott citeráján. Ezért szívügyének is tekin-
tette mindig, hogy családjával, barátaival és 
egyesületeinek tagjaival közös munkával és 
erőfeszítéssel hétről-hétre szebbé tegyék a 
házat és az udvart. Terveik között szerepel 
az udvar korhű visszaépítése, a már meg-
lévő szabadtéri színpadra rendszeres pro-
dukciók szervezése, valamint a folyamatos 
közösségépítés. Az időszakos kiállítótérben 
pedig szeretnék bemutatni a helyi művé-
szek és alkotók munkásságait.
Az ünnepélyes átadást Kardos Zsolt a Ma-
gyarországi Harmonikások Kulturális Egye-
sületének tagja konferálta. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő is. A ház ünnepélyes 
szalagátvágását Vereckei Zoltán Ráckeve 
Város Polgármestere és Cserna Gábor vé-
gezte el, majd Kótai Róbert római katolikus 
plébános, püspöki biztos és Sólyom And-
rás szerb ortodox diakónus megáldották és 
megszentelték az épületet.

Az Aranykalász MGTSZ és az Architektúra történetének időszakos tárlata        FOTÓ: JAKAB GERGELY

Ezután Dr. Czerny Róbert kislányaival le-
leplezte édesapja emlékének állított már-
ványtáblát, amelyen a címben szereplő 
idézet is szerepel, amely Dr. Czerny Károly 
hitvallása volt és felidézte a „városszépítő” 
elévülhetetlen érdemeit, amelyet a Kaj-

lik-ház megmentése érdekében tett. Tisz-
teletére még egy kis tölgyfát is elültettek a 
Czerny-család közreműködésével.
Az eseményt a még érvényben lévő jár-
ványügyi előírások miatt élő közvetíté-
sen keresztül tekinthették meg a Nép-
művészeti Ház közösségi oldalán az 
érdeklődők, de a civil szervezet, amikor 
feloldásra kerülnek az országos korláto-
zások, egy nyílt nap keretében szeretet-
tel vár minden ráckeveit és érdeklődőt a 
Népművészeti Házban.
Amikor a műemléki világnapot az UNES-
CO nemzetközi műemlékvédelmi szerve-

Csernáné Rózsa Mária fogadja Pánczél Károlyt és Vereckei Zoltánt                            FOTÓ: JAKAB GERGELY

zete, az ICOMOS civil szakmai szervezet 
kezdeményezésére 1984 óta ünnepi nappá 
nyilvánította, azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy felhívja a fi gyelmet a műemlékvéde-
lem fontosságára, lehetőségeire és szük-
ségességére. A szervezet elsődleges célja, 
hogy a műemlékvédelmet közüggyé tegye, 
és a társadalom minél szélesebb rétegeit 
ráébressze, hogy múltunk, kulturális örök-
ségünk érték és lehetőség. 
Ezen a napon itt Ráckevén mindez meg-
valósult, amelyért köszönet Ráckeve 
Város Önkormányzatának, akinek tu-
lajdonában áll a ház és a Magyarországi 
Harmonikások Kulturális Egyesületének, 
akik valóra váltották ezt a célt…

Ez a kezdeményezés azt is bizonyítja, hogy 
a műemlékvédelem nem csupán pénz-, 
hanem társadalmi kérdés is, ugyanis ér-
tékeink megőrzése társadalmi összefogás 
nélkül nem lehet eredményes. A műemlék-
védelemnek fontos szerepe van az emberi-
ség kultúrájának megőrzésében, hiszen a 

műemlékek által velünk él a történelem, és 
ha nem fordítunk rá kellő fi gyelmet, a jövő 
generációi ezeket a korokat csak digitális 
források segítségével ismerhetik meg.

Jáki Réka
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Köszönet az értékekért, köszönet a szeretetért
Dr. Czerny Károly emlékére

Édesapám, dr. Czerny Károly (1944-2020) 
Budapesten született, Sopronban végzett er-
dőmérnökként, Pécsett végzett magasépítő 
üzemmérnökként, Dömsödről választott fe-
leséget és Ráckevén teremtette meg otthonát. 
Előbb az Aranykalász MGTSZ Faipari Ágazatá-
nak, később az Arter Szakcsoportnak, majd az 
Architektúra Kisszövetkezetnek a vezetőjeként 
a munkatársaival elindította azt az erdőtele-
pítési, parképítési, műemlék-védelmi „reform-
kort”, amelyért több kitüntetésben részesült, 
és amely „Ráckeve Városszépítőjévé” emelte őt az 
ezredfordulón. Pártnak nem volt tagja, így bár-
kivel szót tudott érteni!
A Népművészeti Ház ötlete, névadása, kiala-
kítása és kiemelt műemléki védelme teljes 
egészében hozzá kötődik. Bonyolult jogi meg-
állapodásokkal harcolta ki, hogy az 1950-es 
években a kulákoktól begyűjtött mezőgazdasá-
gi gépek elkerüljék a pusztulást és kiállíthatóak 
legyenek az egykori Kajlik-ház udvarán. Ebben 
is, az épület megmentésében is dr. Tukacs Béla 
tsz-elnök biztosított alkotói szabadságot a ré-
szére. (Itt tűntek fel először a városunkban ké-
sőbb jellegzetessé vált „Czerny-kerítésbabák”.)
A Népművészeti Ház, mint Ráckeve első nép-
művelő kultúrháza 1979. szeptember 22-én 
tárta ki kapuit: vagyis azt a hatalmas vaskaput, 
amit édesapám nyitott ki – hatévesen én ma-
gam is ott voltam –, hogy ezen az ún. „kom-
munista szombaton” megkezdődjenek a föld-
munkák az udvaron. Ettől a pillanattól még 

két hónapot kellett várni, hogy készen álljon a 
vendégek fogadására az épület, amely ugyan 
már 1979 augusztusában megkapta mai nevét, 
de felújított Kajlik-házzá csak ősz végén, valódi 
Népművészeti Házzá pedig az 1980. március 
14-ei gyermekrajz kiállítással vált. Ennek meg-

szervezését Bukriné Gyengési Erzsébet óvónő 
vállalta fel. Ez a kis „meseház” a nyolcvanas 
években nemcsak gyönyörű kiállításoknak (pl. 
népviseletek tárlata, Kun Pál festőművész első 
alkotásainak bemutatása, dr. Juhász József fa-
ragott kürtjeinek kiállítása) adott otthont, ha-
nem gyermek szakköröknek, hímző asszonyok 
foglalkozásainak, a citerazenekar próbáinak is. 
Családunkkal gyakran látogattunk el az épü-
letbe: ahogyan ez a meghívón, egy 1980. június 
14-én készült fotón is látszik.
Az épület, mint egy mini néprajzi múzeum és 
kiállító hely (galéria) vezető szerepet szeretett 
volna betölteni Ráckeve „szentendrésítésében”. 
Ezt és a hozzá kapcsolódó terveket megvétózta 
a Pest megyei múzeumi „pártlobbi” illetve az a 
sajnálatos tény, hogy az akkori nagyközség nem 

volt képes dönteni Ráckeve „felesleges forgalmá-
nak” (teherautók, mezőgazdasági munkagépek, 
átmenő személyautó-forgalom) a ráckevei bel-
városból történő kivezetésében. Dr. Czerny Ká-
roly ötlete, a „Szent Vendel Körút” immár 40 éves 
gondolat, annak nyomvonalát is ő szerkesztette 

meg, és határozott véleményem, hogy semmifé-
le további városépítési projektet (pl. kastélyfel-
újítás) nem szabad megvalósítani addig, amíg 
a „felesleges forgalom” el nem tűnik az óvárosból: 
mert amit Szentendre bölcsen képes volt elérni 
a hetvenes években, azt nem igaz, hogy Ráckeve 
elmúlt évtizedeinek városvezetése képtelen volt 
mindeddig felfogni, és nem képes most sem lob-
bizni érte a kormánynál!
„Ráckeve Városszépítőjének” szellemi öröksé-
ge Ráckeve Városát illeti: gondozása pedig az 
általam képviselt Ráckevei Savoyai Kulturális 
Egyesületnek szerződésben vállalt feladata. 
Mert Ráckevének a szépség iránt fogékony 
közönsége mind életében, mind halála után 
kimutatta szeretetét az ő 50 év alatt megalko-
tott környezetvédelmi munkái iránt, amelyek 
főként: a peregi kilátó, a Ráckeve számára te-
lepített cca. 140 ha erdő, a renovált belvárosi 
műemlékek sora és az írásai, könyvei, kiad-
ványai. Családunk és egyesületünk nevében 
köszönöm, hogy tiszteletére a Magyarországi 
Harmonikások Kulturális Egyesülete a Nép-
művészeti Ház udvarán emléktáblát avatott 
(Czerny Nóra Emma és Czerny Anna Dóra rész-
vételével) és tölgyfát ültetett (dr. Czerny Ká-
rolyné és Czerny Péter Edvárd közreműködé-
sével), valamint állandó kiállítást rendezett be 
az épületben. Biztosan tudom, hogy a felújított 
Népművészeti Ház sokkal nagyobb népsze-
rűségnek fog örvendeni jelenlegi üzemeltetői 
kezében, mint a nyolcvanas években, és hogy 
a helyi önkormányzat jóval nagyobb fi gyelmet 
fordít majd erre a kulturális központra, mint 
az a kilencvenes években történt. Köszönöm 
mindkét oldalnak, hogy megbecsülik értékein-
ket, és dr. Czerny Károly szellemiségét követve: 
békességben dolgoznak!

Dr. Czerny Róbert

Dr. Czerny Károly emléktáblája a Népművészeti ház falán                           FOTÓ: JAKAB GERGELY

Czerny Péter Edvárd elülteti édesapja emlékfáját              FOTÓ: DR. CZERNY RÓBERT
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Élménydús április
A bezártság ellenére aktívak voltak a ráckeveiek

Az Ács Károly Művelődési Központ hús-
véthoz közelegve Nyuszi és Bárány-
szépségversenyt hirdetett. Számunkra 
is meglepetés volt, hogy felhívásunkra 
ilyen sokan jelentkeztek. 20 nyuszi és 9 
bárány indult a „megmérettetésen”. Na-
gyon kedves állatkákat ismerhettünk 
meg a beküldött fotók és videofelvéte-
lek alapján. Gazdáik a felelősségteljes 
állattartás szép példáit mutatták meg. 
Facebook oldalunkon lehetett szavazni 
a verseny résztvevőire. Szeretetteljes fo-

gadtatásban volt részük. Soha ennyi ér-
deklődőt nem vonzott még felhívásunk, 
3408 szavazat érkezett. 

2021 Ráckeve Nyusziszépe Verseny 
első udvarhölgy: Cappucino
első udvarfi: Hópihe

2021 Nyusziszépe Királya: Petike!!! 
2021 Ráckeve Barbiszépe Verseny
második udvarhölgy: Shauna
első udvarhölgy: Babóca

első udvarfi: Bogyó
2021 Barbiszépe Királynője: Bori!!!
Az udvartartás tagjai: Ibolya, Muffi , Shiva, 
Thorin, Toffee, Füles Úr, Drazsé, Tapsifüles 
Bobó, Túró Rudi, Kóci, Mózsi, Dolly, Moly-
ly, Lion, Moha, Páfrány, Lenke, Tárkony, 
Ugri, Lusti, Bolyhos az ÁKMK-tól „Legek” 

Versrészlet Ráckeve utcáján                                           FOTÓ: ÁKMK

Az oklevelek és  a nyuszik jutalma                                          FOTÓ: ÁKMK

rangokat kaptak... Köszönjük a sok szava-
zatot!

A magyar költészet napja alkalmából já-
tékra hívtuk a versszeretőket. Versvadá-
szainknak 11 verset kellett megkeresni a 
város területén. A felfestett versrészlete-
ket játékosaink nemcsak megtalálták, de 
a versek címét és szerzőik nevét is elküld-
ték számunkra. Örömünkre minden kor-
osztály képviseltette magát. Gratulálunk! 

 Az „Év Versvadászai”:
Jeszenszki Blanka, Jeszenszki Petra, Végh 
Izabell, Juhász Edit, Végh Roland, Hamar 
Milán, Hamar Liliána, Kovács Rebeka, 
Kovács Dóra, Kovács Gergő, Reich Móni-
ka, Masatsch László, Csutorás Alíz, Csu-
torás Dóra, Kovács Lili Szabina.

A magyar költsézet napján facebook ol-
dalunkon újra olvashatták a Vers Neked 
rovatunkban eddig megjelent verseket. 
Immár 1 éves sorozatunk célja a versek, 
a költészet, a magyar irodalom népsze-
rűsítése. Folytatjuk újabb költemények 
bemutatásával.

Köszönjük mindenkinek, aki csatlako-
zott felhívásunkhoz, játékunkhoz és 
hozzájárult ezekhez az élménydús na-
pokhoz! 

Szabó Gertrúd
ÁKMK igazgató
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Interstellar – Csillagok között
Filmajánló

A Csillagok között című tudományos-fan-
tasztikus kalandfi lm felvonultatja a 21. 
századi elméleti fi zika elképzeléseit a vi-
lágűrről, a tér és idő viszonyáról, valamint 
felvázolja a zsákutcába jutott emberiség 
lehetséges fejlődési útját, jövőjét. A fi lm 
zenéjét a sokoldalú Hans Zimmer készítet-
te, rendezője a Batman-trilógiával híressé 
vált Christopher Nolan. Kiváló színészek: 
Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 
Michael Caine, Matt Damon és Jessica 
Chastain játszanak benne. A fi lm készíté-
séhez nagy segítséget jelentett Kip Thor-
ne elméleti fi zikus, aki tanácsokkal látta el 
a rendezőt és a stábot. Kip Thorne 2017-ben 
megosztott fi zikai Nobel-díjat kapott a gra-
vitációs hullámok felfedezéséért.
Azzal kezdeném a fi lmbemutatómat, hogy 
számomra ez a fi lm az egyik legjobb gon-
dolkozós sci-fi , amelyet eddig láttam, 
mert olyan témákkal, gondolatokkal fog-
lalkozik, melyek messze túlmutatnak a 
hétköznapjaink szürke forgatagában fel-
merülő problémákon, kérdéseken. Mert 
a jelentéktelenség égető érzését kiválóan 
érzékelteti és rámutat, hogy egy döntés 
meghozatalánál mekkora szerepet játszik 
a perspektivitás.
Anélkül, hogy spoilereznék, azaz le-
lőném a poént, ezzel elvenném a néző 
izgalmát, a film cselekménye: a közeli 
jövőben az emberiség képtelenné válik 

arra, hogy fennmaradjon a Földön. A 
természeti katasztrófák ellehetetlenítik 
a mezőgazdaságot, állandóak a porviha-
rok, évről évre egyre rosszabb a termés. A 
korábbi civilizáció eltűnőben, a fejlődés 
helyett inkább visszafejlődés figyelhető 
meg egy agrártársadalom irányába.
A fi lm főhőse Joseph Cooper, aki koráb-
ban NASA-tesztpilóta volt, a farmján gaz-
dálkodik, vele él két gyermeke, Tom, és 
a tízéves Murphy nevű lánya, valamint 
apósa, Donald. Murphy meg van győződ-
ve arról, hogy a házban szellem van, aki 
kommunikálni akar vele. Cooper nem hisz 
a szellemben, de vizsgálni kezdi a jelen-
séget és megállapítja, hogy az anomália 
vagy egy ismeretlen valaki morzejeleket és 
bináris kódokat küld. Megfejti a kódokat 
és egy hely koordinátáit kapja. Ez vezeti 
el őt és kislányát egy titkos NASA kísérleti 
telephelyre, amelyet Dr. Brand, a korábbi 
professzora vezet.
A professzor bevezeti Coopert a kutatás lé-
nyegébe. Eszerint az emberiség pusztulása 
a Földön elkerülhetetlen a következő évtize-
dekben. Ugyanakkor már 48 éve felfedeztek 
egy féreglyukat a Szaturnusz gyűrűi köze-

lében, amely elvezethet egy másik galaxis-
hoz. Ez lehet az emberiség menekülésének 
kulcsa. Egy korábbi, ún. Lazarus-misszió 
(Lázár küldetés) keretében embereket küld-
tek át a féreglyukon, hogy kiderüljön, van-e 
életképes világ (bolygó) odaát.
És többet nem is mondok, csak annyit, 
hogy a történetben bekövetkező esemé-
nyeknek mérhetetlen súlya van, és ezt 
a film hibátlanul érzékelteti. Hiszen, mi 

lehet az emberiség fennmaradásánál 
nagyobb horderejű téma? Olyan terje-
delmes e történet alappillére, melybe 
pusztán belegondolni is képtelenség. Az 
emberiség és annak megmentése már 
önmagában temérdek kérdéssel kecseg-
tet, azonban a film itt még messze nem 
áll meg. A film igazán egyedi és lebilin-
cselő alkotás, rengeteg kérdést feszeget 
a több mint 2 és fél órás játékideje alatt.
Például képes-e az ember saját érdekeit a 
háttérbe szorítani az emberiség fennma-
radásának érdekében? Képes az ember 
saját életét feláldozni egy nála nagyobb 
cél oltárán? Képes az ember ilyen hely-
zetben objektív döntést hozni?
De kulcsszavaknak érzem a filmben: az 
ember-emberiség, a magány, a túlélési 
ösztön, az emberi gyarlóság, a minde-
nen átívelő erő – a szeretet fogalmait. 
A film rámutat az emberi értékekre, az 
elképesztő tettekre és teljesítmények-
re, az elme hatalmára, fajunk végtelen 
képességeire, melyeknek nap, mint nap 
szemtanúi lehetünk, de a legfontosabb 
gondolatköre, hogy akkor győzhetjük le 
a nehézségeket, ha önös érdekeinken fe-

lülemelkedünk, mert  a közös cél elérésé-
hez az első lépcsőfok az összefogás.
És ezekre a gondolatokra most különö-
sen szükségünk van! Feledkezzenek el 
két és fél órára a mindennapokról és él-
vezzék a filmet, amely apró részleteiben 
és képi világában is kiváló!
Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Jáki Réka

                                                     PLAKÁT: WARNER BROS.

                                                                                 KÉP: WARNER BROS.
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Gyereknap 2021
Május utolsó vasárnapja különösen fon-
tos a gyerekek számára, hisz köztudott, 
hogy Magyarországon aznap ünnepeljük 
a gyereknapot. De mit is ünneplünk? Mi-
ért ünnepeljük? Hogyan fejlődött a gye-
reknap, vagy egyáltalán honnan indult 
a kezdeményezés? Mi a jó program gye-
reknapon? Elmenjünk vagy otthon ma-
radjunk? Szokás-e ajándékozni? Ha igen, 
milyen a jó ajándék gyereknapra? És egy-
általán, mire számíthatunk gyereknapon 
2021-ben?

Idén május 30-ra esik.
Az ünnep eredetileg Törökországból in-
dult, ahol először 1920. április 23-án 
ünnepelték a gyereknapot. Jóval később, 
1954-ben az ENSZ megfogalmazott egy 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy a gye-
reknap egyetemes ünnep legyen, ami 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára 
már világszerte tartják ezt az eseményt. A 
nemzetközi gyereknap június 1-re esik, de 
országonként eltérő, hogy mikor tartják. 
Magyarországon 2021-ban kerül megren-
dezésre a 90. gyereknap, hiszen hazánk-

ban 1931 óta ünnepeljük hivatalosan má-
jus utolsó vasárnapján.
A kezdeményezés célja megindító és szív-
hez szóló. A gyereknap a világ gyerme-
keinek testvériségét és a gyermekek jó-
létéért folytatott küzdelmet és törekvést 
igyekszik hirdetni. Nem csoda, hogy több 
ingyenes programmal szeretnek kedves-
kedni minden település az ott lakó gye-

rekeknek, hiszen a törekvés célja, hogy 
minden gyerek érezze – függetlenül attól, 
hogy a családja szerényebb körülmények 
között él-e, vagy sem –, hogy ez a nap csak 
róluk szól: az ő vidám kacagásukról, jóízű 
mosolyukról, boldog, önfeledt arcukról.
Forrás: https://www.jatekfarm.hu/gyereknap

Összeállította: Jáki Réka
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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 fi gyelmet, hogy a fertőzés el-
leni védekezés érdekében, az ügyfélszol-
gálati irodákban történő ügyintézés során 
továbbra is KÖTELEZŐ az arcvédő maszk 
használata! Ügyeljenek a biztonságos – 1,5 
méter – távolság betartására. Az ügyféltér-
ben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.
Ügyintézésre továbbra is az elektronikus 
vagy telefonos elérhetőségeinket részesít-
sék előnyben!

Munkatársaink és Ügyfeleink egészségének 
megőrzése érdekében kérjük csak indokolt 
esetben keressék fel személyesen az ügyfél-
szolgálati helyszíneket!
Megértésüket köszönjük! A DTkH az alábbi-
akban tájékoztatja önt az újrahasznosítható 
csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom 
hulladékok gyűjtéséről. 

A csomagolási hulladékok gyűjtésének 
időpontjai: 
Ráckeve:  május 4., 18; június 1., 15., 29.
Üdülőterület: május 10., 24.; június 7., 21.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db 
cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésé-
re szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a meg-
adott napon, az összegyűjtött csomagolási 
hulladék mennyiségi korlátozás nélkül ki-
helyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve 
a kommunális hulladék gyűjtésére használt 
edényzettől eltérő, jól látható módon meg-
jelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal el-

látott) szabványos edényzetben is. Kérjük, 
fokozott gondossággal járjanak el a hulla-
dékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is 
csökkentve a tároláshoz szükséges hely, va-
lamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
Ráckeve: május 25.; június 22.
Üdülőterület:  május 10.; június 7.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhul-
ladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emb-
lémás, lebomló) adnak.
Megértésüket és segítő közreműködésüket 
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

Elektromos hulladékbegyűjtés
A ROLFIM Szövetkezet és Ráckeve Város 
Önkormányzata szervezésében elektromos 
és elektronikai hulladék berendezés (e-hul-
ladék) gyűjtést szervez, amely során ingyen 
leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2021. május 
29. (szombat) 8:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: 
Ady Endre Gimnázium előtti parkoló (Árpád tér).
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környe-
zet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy 
Ráckevén szélesedjen az újrahasznosítható 
hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék 
különleges gyűjtést és kezelést igényel – azaz 
nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladék-
kal. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosít-
ható másodnyersanyag mellett számos mér-
gező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, 
higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a kör-
nyezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. 
Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, 
amelynek jelentős része újrahasznosítható. 
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulla-
déklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, 
vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb 
mértékben hasznosuljon, illetve a benne ta-

lálható környezetre, emberre veszélyt jelentő 
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények 
között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, ve-
gyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai beren-
dezések a teljesség igénye nélkül „minden 
ami valaha árammal, elemmel akkumulátor-
ral működött” Kivétel a képcsöves beren-
dezések (TV, Monitor)!!!
Várjuk az intézmények (iskolák, szociális, 
egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági   
intézmények stb…) bejelentését is, s igény 
szerint a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően igazolást állítunk ki az átvételről. 
A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít, 
hogy egész évben a 2310 Szigetszentmik-
lós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti te-
lephelyén használt, illetve hulladékká vált 
elektromos és elektronikai berendezéseket té-
rítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra között. 
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan 
érdeklődni szintén a 06-1-269-0234-es tele-
fonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat köszönjük!

ROLFIM Szövetkezet

Bérelhető ágdaráló

Tisztelt Lakosok, 
Üdülőingatlant használók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy újabb szol-
gáltatással bővítettük a városüzemel-
tetéshez kapcsolódó tevékenységeink 
körét. Amennyiben igényt tart az ág-
darálásra, kérjük a megadott telefon-
számon vagy e-mail-ben érdeklődjön a 
részletekről. Köszönjük!

Rávüsz Kft.
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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszol-
gáltató Zrt.
Ügyfélszolgálat címe: 
Kossuth Lajos u. 51
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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Lapzárta
A Ráckevei Újság

2021. JÚNIUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2021. május 20., 12.00 óra.
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 
tartalma nem minden esetben 

tükrözi a kiadó és a szerkesztőség 
véleményét, és nem vállalnak 

érte felelősséget.
E-mail elérhetőség:

jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu

rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket, 

információikat, hirdetéseiket 
ezekre a címekre küldjék.

Köszönettel: 
Jáki Réka, szerkesztő

Ráckevei Újság
 • Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző

• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely

• e-mail cím: rujsag@invitel.hu, rackeve@rackeve.hu 
• jreka2026@gmail.com

• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
•Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom

•Eng. sz.: III/PHF/149P/1989 • ISSN 0864-9502
•Megjelenik: havonta

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

Álláshirdetés
A RÁVÜSZ Kft. épületkarbantartót keres

Főbb feladatok:
• általános karbantartói feladatok 

végzése épületen belül és kívül,
• részvétel hiba- és üzemzavar el-

hárítási feladatokban,
• épületrészek, nyílászárók mel-

lékhelyiségek megelőző kar-
bantartása,

• festés-mázolási, faljavítási fel-
adatok,

• üzemzavar, hibaelhárítás,
• részvétel tervezett, időszakos 

intézményi karbantartási mun-
kákban, a napi üzemvitelhez 
szükséges eseti javításokban,

• ellátó rendszerek működtetése 
és karbantartása.

Elvárások:
• épületkarbantartói gyakorlat,
• jártasság épületgépész mun-

kák ellátásában/épületüzemel-
tetésben,

• villanyszerelő és/vagy gépész 
szakirányú középfokú végzett-
ség,

• általános karbantartói vég-
zettség,

• biztos szakmai tudás,
• épületvillamossági, gépészeti 

berendezések ismerete,
• B-kategóriás jogosítvány előnyt 

jelent, de nem feltétel,
• szakmai önállóság, fegyelme-

zettség, problémamegoldó ké-
pesség, műszaki érzék, mun-
kabírás.

Amit kínálunk:
• bejelentett munkahely,
• hosszútávú együttműködés,
• fi zetés megegyezés szerint.

A munkavégzés helye: Ráckeve 
város és intézményei.
Érdeklődni lehet személyesen 
ügyfélfogadási időben a RÁ-
VÜSZ Kft irodában, vagy a ra-
vusz.iroda@rackeve.hu email-re 
beküldött önéletrajzzal.

RÁVÜSZ Kft.
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A tavasz ízei
Finomságok medvehagymából,salátából

A medvehagyma a liliomfélék családjába tar-
tozik. Gyógyereje a fokhagymánál erősebb. 
Salaktalanításra kiválóan alkalmas „C”-vita-
min tartalma magas. Vesét is tisztítja, vérnyo-
máscsökkentő hatása is van. Egy kis ízelítő!

Medvehagymás 
karfi olkrémleves

Hozzávalók: 1 közepes karfi ol rózsáira szedve, 
1 db krumpli kockázva, 10 medvehagyma levél 
csíkozva, 1 hagyma kockázva, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 főzőtejszín, 1 evőnyi liszt, só, bors.
2-3 rózsát félreteszek, lapokra vágom, majd 
sütőpapírral bélelt tepsibe teszem, olajjal be-
fújom, megpirítom, félreteszem.
Olajon megfuttatom a hagymát, fokhagymát. 
Hozzáadom a krumplit, karfi olt felöntöm 
bőven vízzel, majd ízesítem: só, bors, házi 
vegeta. Utolsó percekben beleteszem a med-
vehagymát. Pürésítem, majd tejszínes, lisztes 
habarással sűrítem. A krémlevest a pirított 
karfi ollal tálalom.

Medvehagymás kence
Hozzávalók: 6-7 medvehagymalevél csíkozva, 
2 natúr sajtkrém, 2 paprikás sajtkrém, kanálnyi 
vaj, fél lilahagyma, kevés kaliforniai paprika 
kockázva, só, bors, fokhagymapor, chilidara. 
A hozzávalókat összedolgozom-ízesítem. Pi-
rítóssal nagyon fi nom előételnek is. Húsok 
töltéséhez imádom.

Medvehagymás kencével 
töltött csirkecombok, 

gőzben párolt zöldségekkel
Hozzávalók: A fent leírt medvehagymás ken-
ce+1 tojás felverve, 3-4 csirkecomb, csirke fű-
szerkeverék, 4 nagyobb krumpli hasábra vág-
va, 3 sárgarépa félbevágva, 2 cukkini, héjastól 
szintén hasábra vágva, zsálya, fokhagyma, 
1 szelet házi füstölt szalonna-csíkozva, 6-8 
koktélparadicsom, vaj, petrezselyem.
A csirkecombokat fűszerezem, óvatosan meg-
töltöm bőre alá a sajtkrémmel.
Kivajazott edénybe teszem, szalonnából tete-
jére és mellé kerül a fokhagyma is. Fél pohár 
vizet öntök alá. Sütőben sütöm 180 fokon, 
amíg szép piros lesz. 
Utolsó 15 percben teszem rá a zsályalevelet és 
a koktélparadicsomot.

A zöldségeket párolóba teszem, kb. 25 perc 
alatt készen van. Ízesített vajon megrázoga-
tom, petrezselyemmel megszórom. A fi nom 
töltött csirkecombokat a párolt zöldségekkel 
fogyasztjuk.
Lehet mellé könnyű salátát készíteni. Bárme-
lyik húsféle tölthető ezzel a kencével, vagy 
pestos változatával is.

Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók: 500 gr liszt, 2 tojás + 1 a kenés-
hez, 1 Rama (250gr), 1 kocka élesztő, 0,5 dl tej 
etpici cukorral felfuttatni, 1 kefi r, 2 tk só, 15 dkg 
reszelt sajt, 6-7 medvehagyma levél csíkozva.
A hozzávalókat összegyúrom és kelesztem kb. 
1 órát. Majd ujjnyi vastagra kinyújtom, a sajt 
felével megszórom, majd összehajtogatom, 
aztán kelesztem. Újra kinyújtom, pogácsa-
szaggatóval formázom, sütőpapírral bélelt 
tepsibe teszem. Tetejét megkenem tojással, 
megszórom reszelt sajttal. Sütőben sütöm 
180 fokon kb. 40 percet.
A medvehagymát lehet fagyasztani, így bár-
mikor felhasználható.

Továbbra is vigyázzunk magunkra, egymásra, 
még mindig kemény időszak van!

Fejérdy Győzőné/MARI

Töltött saláta hidegen
Hozzávalók egy személyre: 1 fej saláta, 1 db. 
főtt tojás,  5 dk. sonka összevagdalva, bő ek. 
tejföl,( vagy majonéz)  só, bors .
A salátát alaposan mosd meg, vágd egyenesre 
a torzsát, hogy a tányéron ne dőljön el, szedd 
ki a közepét, hogy a külső levelek maradjanak 
meg. A kiszedett levélkéket vágd össze, keverd 
el a sonkával, apróra vágott tojással, fűszerek-
kel, tejföllel. Töltsd meg a salátát ezzel a masz-
szával. Helyezd szép fehér  tányérra, díszítsd 
paradicsomkarikákkal.
Nemzeti ünnepre mindenképp készítsd el !  

Saláta leves
Egy lábosban  szép szelet  kockára vágott füs-
tölt szalonnát kiolvasztok. Kiszedem a pörcöt, 
és félreteszem, tálaláskor lesz szükségem rá. 
A szalonnazsírra dobok 3 szép, megmosott 
összetépkedett salátát, és megforgatom a zsi-
radékon. Felöntöm vízzel, sózom. Belevágok 
pár szál  zöld fokhagymaszárat. 

Mikor megfőtt (nem kell agyonfőzni) behaba-
rom, kis liszt, tejföl keverékkel. Kevés ecettel 
savanyítom. Egyet lobbantom, és kész is van.
A tetejére sok tojásból rántottát készítek, me-
lyet felkockázok, és a szalonnapörccel a leves 
tetejére helyezek tálaláskor. Kaszás puliszká-
val tálalom,  ami a következő módon készül.
Megfőzöm a puliszkát, és egy nedves konyha-
ruhára, vagy olajozott fóliára borítom. 
Vizes kanállal elvékonyítom, elegyengetem. 
Megszórom bő juhtúróval. Feltekerem mint 
a piskóta tekercset, bebugyolálom  nehogy 
megfázzon,   hogy a túró jól olvadjon el a forró 
puliszkában. Tálaláskor szeletelem a saláta le-
ves mellé. Igen fi nom ízvilág a kettő együtt. A 
kaszás puliszka önálló ételként is készíthető, 
egy tál paradicsom illetve vegyes salátával ki-
tűnő. Ha nincs egyéb zöldhagymával, retekkel  
is igen fi nom vacsora.
Ha a salátalevest kevés lével készíted salátafő-
zeléket nyersz. Ez is nagyon fi nom bő tejföllel.

Töltött saláta
Hozzávalók: 4 fej megmosott salátafej, 30 dkg 
darált hús,  kis fej hagyma, 1 ek rizs, 1 tojás, só, 
bors, paprika, kevés liszt, tejföl, zöld kapor.
Először elkészítem a tölteléket. Kevés zsi-
radékon megfonnyasztom az apróra vágott 
hagymát.  Kis pirospaprikát szórok rá, hoz-
záadom a megmosott rizst. Ráöntöm a darált 
húsra, ízlés szerint sózom, borsozom. Ráütöm 
a tojást, majd jól eldolgozom. A megmosott, 
lecsöpögtetett saláták  leveleit felemelgetve 
betöltöm a darát húst a salátákba. 
Egy fonallal minden salátát összekötök (hogy  
ne főjön ki a hús belőle). Egy edényben kevés 
sós vizet forralok, majd a salátákat  óvatosan 
belehelyezem úgy, hogy ne dőljenek fel. 
Addig főzöm, míg a hús megfő. Közben ke-
vés lisztből, gyenge rántást készítek, a kaprot 
felaprítom. Kiszedem a salátát az edényből, 
berántom a levet, kaporral, ecettel, tejföllel 
ízesítem, a salátákról levágom a fonalat, és 
visszahelyezem a mártásba. Tejföl bóbitákkal 
díszítem. 
A salátát sokféleképpen használhatjuk,  a 
cukros saláta a legismertebb, ezért írtam le 
a fenti  recepteket, hátha valaki kedvet kap, 
és kipróbálja. Itt a tavasz, a piac roskado-
zik a salátától, nemsokára a kiskertekben is 
lesz, ne csak a kacsáknak , tyúkoknak adják , 
főzzenek  belőle fi nom, ízletes ételeket. 

Szász Veronika
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MINDEN 
EGY HELYEN

Csempék, 
Járólapok IS!!!
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