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Az év dunai szigete: 
a Kerekzátony-sziget!

   Ára: 250 Ft

Tűz van!

Nehéz helyzetben a Ráckevei Önkéntes Tűz-
oltó Parancsnokság. Maradjon önkéntes, 
vagy államivá váljon, esetleg egyesületté?  
Viták, érvek, ellenérvek, közös gondolkodás. 
Az írásokat, tényeket, számokat és lehetősé-
geket olvashatják a 6-10. oldalon a polgár-
mester, az alpolgármester mint elnök és a 
tűzoltóparancsnok szemszögéből. 

Lassan már hagyomány, hiszen 2020-ban im-
már nyolcadszor hirdette meg a „Dunai szigetek” 
népszerű blog oldal a szavazást, hogy melyik 
Magyarországon található dunai sziget nyerheti 
el az „Év Szigete” megtisztelő címet. Az olvasók 
2020-ban nyolc sziget között választhattak és az 
eredményre mi ráckeveiek nagyon büszkék va-
gyunk, hiszen az egyik leglakottabb szigetünk, a 
Kerekzátony kapta a legtöbb szavazatot.

Érdekes módon a Ráckevei Duna-ág alsó 
szakasza idén meglehetősen népszerű volt. 
Zebegénytől Ráckevéig válogathattak a szi-
getek közül, amelyek között voltak urbanizált 
szigetek, nyaralószigetek és természetköze-
li állapotban maradt szigetek is. A selejtező 
szavazás 2020. október 12-én éjfélkor zárult, 
másnap estétől következett a döntő, mely 
2020. december 31-én fejeződött be.
Az általunk jól ismert üdülősziget Ráckeve 
központjától déli irányban, mintegy másfél 
kilométernyire, a Duna közepén terül. Vagy 

csónakkal vagy komppal lehet megköze-
líteni. A sziget benépesülése a Tassi-zsilip 
1930-as üzemelésétől kezdődött, hiszen a 
zsilipkapuk lezárultával megszűnt a víz-
szint ingadozása és sok más szigethez ha-
sonlóan stabilizálódott a partvonal. Többé 
nem kellett ezért attól félni, hogy idősza-
kosan teljesen elborítja a víz, esetleg a mel-
lékág kiszárad alacsony vízálláskor. Ezzel 
megteremtődött a lehetősége annak, hogy 
horgásztanyák, kiskertek, nyaralók révén 
pezsgőbb élet induljon a Kerekzátonyon, 
így megkezdődhetett a parcellázás, az ad-
dig legelőként, vagy kaszálóként hasznosí-
tott szigeten.

A telkek kijelölésével egyidőben, eleinte gyü-
mölcsfák, majd később az üdülő funkció elő-
térbe helyezésével kerti örökzöldek és ősho-
nos ártéri fafajok révén erdősült be.

Folytatás a 13. oldalon

Szeméthegyek Ráckevén

Folyamatos a munka az egykori Homokbá-
nya területén. A Rávüsz Kft. segítségével el-
képesztő mennyiségű szemetet gyűjtöttek 
össze és szállítottak el már eddig is, amely 
sajnos állandóan újratermelődik.

Cikkünk a 11. oldalon

Doni Hősök emléktúra
A Vitéz Mikecz Kálmán Huszár Bandérium 
közreműködésével január 29-én a Hősök terén 
emlékeztünk meg a 2. magyar hadsereg Doni 
tragédiájáról.

Cikkünk a 14. oldalon
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Ezért is része ennek a költség-
vetésnek, illetve pályázati ter-
veinknek Ráckeve igazi, tehát 
valóban működő iparterülete, 
a Páskom-tanya közműhelyze-
tének rendezése, ami a szenny-
víz-elvezetésre, közvilágításra 
és az útra vonatkozik.

Az önkormányzat ebből a 
szabad felhasználású keret-
ből adott támogatást – töb-
bek között – sportegyesüle-
teknek, civileknek, oktatási 
intézményeknek, hozott létre 
közbiztonsági keretet, tett 
hozzá pl. a tűzoltóság, a 
szakrendelő működéséhez a 
jelentős állami támogatás 
mellett, mivel utóbbi nem 
fedezi az egészet. Valójá-
ban mindkét utóbbi intéz-
mény számos települést lát 
el, amelyek egyáltalán nem 
vagy csak kis részben járul-
nak hozzá fenntartásukhoz. 
(Lásd 6-7. oldal, tűzoltóság-
ról szóló írásomat.)

Zsíroskenyér és Mercedes...
Avagy szegénység és gazdagság 

Ezzel a kettősséggel lehet talán legjob-
ban kifejezni az előttünk álló évet. Tük-
rözi ezt a most elfogadott városi költség-
vetés is.

Fillérről fillérre – pontosabban forintról 
forintra számolva újra és újra – született 
meg a költségvetés februárban, ami a vá-
ros működésének alapjait határozza meg 
az idei évre. Makrogazdasági kereteit, 
miként tavaly, továbbra is a veszélyhely-
zet szikéje szabja precíziós könyörtelen-
séggel. Ahogyan az elmúlt esztendőben, 
úgy idén sem számíthatunk azoknak a 
saját bevételeknek a teljes összegére, 
amelyekkel még 2019-ben, a járvány ki-
törése előtt, az előző testület ciklusának 
utolsó évében rendelkezhetett. Idén sem 
ide érkezik már a súlyadó (kb. 35 millió 
forint), elmaradnak a parkolási bevéte-
lek (május végéig tartó ingyenesség ese-
tén ez kb. 11 M forint kiesés), kevesebb 
lesz a turisztikai adóbevétel (várhatóan 
3-4 millióval), és becslések szerint 15-
20%-kal is csökkenhet az iparűzési adó.  
És ezzel, várhatóan, még nem lesz vége 
a sornak. 

Ez nagymértékben nehezíti a munkán-
kat, még akkor is, ha a város összköltség-
vetése nagy. Ennek megértéséhez tudni 
kell, hogy az önkormányzatok bevételei 
két nagy tételből tevődnek össze: a kö-
telező feladatok ellátását segítő állami 

támogatásokból és saját (adó és egyéb) 
bevételekből. Ezen kívül a harmadik, 
bizonytalan, ezért előre nem tervezhe-
tő tételként a pályázati forrásokat lehet 
említeni. Az első tétel, mint az a nevéből 
is következik, kötelező feladatellátást ta-
kar, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy 
az egyes célokra kapott pénzeket arra is 
kell fordítanunk. Lényegében ugyanez a 
helyzet a pályázaton elnyert összegekkel 
is, hiszen azokat is csak meghatározott 
ügyekre fordíthatjuk.

Ami szabad mozgásteret biztosítana – te-
hát több pénzt a nem kötelező feladatok 
ellátására, illetve többletpénz pumpálá-
sát az olyan kötelező feladatokra, ame-
lyekre esetleg szűkös az állami támogatás 
–, az a saját adóbevételek alakulása: ez 
pedig idén is lényegesen kevesebb lesz, 
mint 2019-ben, a járvány előtti utolsó év-
ben. Hozzáteszem: már akkor sem volt túl 
nagy, ezért akkor is megvolt a helye min-
den forintnak.

Optimális helyzet akkor állhat elő, ha a 
kieső bevételek pótlódnak. Ennek egyik 
oszlopa lehet a veszélyhelyzet elmúltával 
ismét talpra álló helyi gazdaság, amelynek 
a támogatását fontosnak tartjuk. 

További, sajnos még nem idén jelentkező 
többletforrást eredményezhet pár év múl-
va a tavaly elindított, és már az újságban is 
említett Tudományos és Technológiai Park 
cím elnyerése és a rendszer megvalósítása, 
amelytől több cég idetelepülését reméljük.

A fentiek a mérleg egyik serpenyője, amely-
ben egyelőre – képletesen szólva – a címben 
jelzett zsíroskenyér van. Ezt ehetjük még 
egy ideig, ami a városüzemeltetést illeti. 

A mérleg másik serpenyője azonban – 
ugyancsak képletesen – a Mercedes, amit a 
most nyíló uniós ciklusra és hazai források-
ra kiírt pályázatok jelenthetnek infrastruk-
turális téren. Ráckeve előtt az utóbbi évti-
zedekben példátlan fejlesztési lehetőségek 
nyílhatnak meg, régóta vágyott és elmaradt 
területek újulhatnak meg, amelyeknek kö-
szönhetően a város ismét elfoglalhatja mél-
tó helyét a régióban. A változások kényelmi 
és bevételi szempontból is nagy előrelépést 
hoznak, utóbbi a nem kötelező feladatellá-
tás javítását is eredményezi majd. 

A kettősség azonban velünk maradhat 
egy ideig: zsíroskenyeret eszünk, de Mer-
cedesben utazunk. 
Viszont száguldhatunk előre: ráadásul 
aszfaltúton.

Vereckei Zoltán
polgármester
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Elektronikus segítség a 
kormányzattól

A pandémiás időszakban különös 
fontossággal bír az, hogy az ügyfelek 
használják az elektronikus ügyintézé-
si szolgáltatásokat. Ennek elősegítése 
érdekében 2021. január 1-től a Kor-
mányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az 
elektronikus ügyintézési portál hasz-
nálatát. 

A 1818 a következő szolgáltatások ellá-
tását biztosítja: 
• segítségnyújtás a rendszerbe való be-

lépéshez; 
• technikai segítség az oldalon megje-

lenő szolgáltatások kapcsán; 
• ügyfelek támogatása az ASP rendszer 

használata során; 
• kapcsolattartás a központi szolgál-

tatóval, valamint az ügyféltámogatói 
feladatokat ellátó szervezetekkel; 

• intézhető ügyekkel kapcsolatos tájé-
koztatás; 

• SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, 
közérdekű bejelentések, észrevételek 
fogadása, kivizsgálása, továbbítása, 
megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hiva-
tali ügyekben természetesen tovább-
ra is az önkormányzat az illetékes, 
és a saját ügyfélszolgálati csatornán 
keresztül biztosít támogatást. Java-
soljuk, hogy ügyeik intézéséhez hasz-
nálják az e-önkormányzatportál szol-
gáltatásait.

dr. Jambrik Anna
jegyző

2021-ben elmarad a népszámlálás
2022-ben kerülhet rá sor

Ezúton tájékoztatjuk a ráckevei lakoso-
kat, hogy a 2021. évi népszámlálás 2021. 
május 1. és 2021. június 28. közötti végre-
hajtási időszaka az alábbiak szerint mó-
dosult:

A Kormány a 45/2021. (II.5.) Korm. rende-
letével a veszélyhelyzet idején alkalma-
zandó további védelmi intézkedésekről 

szóló 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 
módosításáról döntött. A módosító ren-
delkezések alapján a 2021. évi népszám-
lálásról szóló 2018. évi CI. törvényben 
foglaltaktól eltérően a 2021. évi népszám-
lálást 2022-ben kell megtartani. Magyar-
ország területén 2022. október 1-jén 0 
órakor fennálló állapot alapulvételével 
kell majd megtartani a természetes sze-
mélyekről és a lakásokról a nép- és lakás-
számlálást. A végrehajtási időszak 2022. 
október 1. és 2022. november 20. között 
lesz. 

dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző

Nem érvényes a rózsaszín csekk!
Az RSD Víziközmű Társulat felhívása

Tisztelt lakosok! Kérjük, hogy ezentúl  
RÓZSASZÍN CSEKKEN NE TÖRTÉNJEN 
BEFIZETÉS!

Aki ezt így fizette be, azt kérjük, hogy a 
bizonylat másolatát e-mailben adatokkal 
együtt szíveskedjen az rsdvt2@gmail.com 
címre megküldeni!

Aki készpénzben fizeti be a hozzájárulást, 
az szíveskedjen az OTP fiókban, a pénz-
tárnál megadni: nevet, címet, azonosító-
számot. 
Ellenkező esetben nem lehet beazonosí-
tani mely ingatlanra történt a befizetés!

Csak a társulat által megküldött, azonosí-
tóval ellátott sárga csekk a megfelelő.

Sokan rosszul fizetik be a hozzájárulást. 
Ezeket a bank szétválasztani nem tud-
ja, így egyösszegként kerülnek a társulat 
számlájára. Kérjük a fent leírt módon tör-
ténjen a befizetés. 
Köszönettel:

RSD Víziközmű Társulat
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1% esély

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi, 
hogy azok az állampolgárok, akik mun-
kaviszonyban állnak, egyéb jogviszony 
keretében jövedelemmel rendelkeznek, 
vagy vállalkozásuk van, az általuk kivá-
lasztott tevékenységet folytató szerve-
zetnek felajánlhassák személyi jövede-
lemadójuk egy százalékát. 
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kér-
jük Önöket, aki teheti éljen ezzel a lehe-
tőséggel, hogy minél többen támogas-
sák intézményeinket, városunkat! 

Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13 
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyerme-
keiért
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

HIPA
Tájékoztató a 2021. évi első félévi helyi adó fizetési határidőről

Helyi adókban 2021. március 15-ig fi zethetők 
pótlékmentesen az esedékes első félévi adók/
adóelőlegek.
Segítve az önkéntes adófi zetést az önkor-
mányzati adóhatóságunk postán, vagy az 
elektronikus tárhelyekre megküldi az érintet-
tek részére az adószámla és fi zetési értesítő-
ket. A kiküldés 2021. február közepétől folya-
matosan történik. 
A magánszemélyek többnyire postai úton 
kapnak értesítést. Az egyéni vállalkozók, gaz-
dálkodók (számukra kötelező az elektronikus 
ügyintézés) és azon magánszemélyek, akik 
elektronikus kapcsolattartást kértek, részükre 
elektronikusan a tárhelyekre kerülnek kikül-
désre az adószámla-értesítők.
Kérjük az érintett cégvezetőt, könyvelőt, vál-
lalkozót szíveskedjen fi gyelni az Önhöz érke-
ző elektronikus e-mail üzeneteket és letölteni 
az értesítőt! Kérjük, szíveskedjen azt is elle-
nőrizni, hogy megkapta-e az adószámla-érte-
sítőt, ugyanis a tárhelyen – letöltés nélkül – 30 
napig érhető el a kiküldött dokumentum. 
Az adófi zetés módja alapvetően attól függ, 
hogy valaki pénzforgalmi számlanyitásra kö-
telezett-e (elsősorban jogi személyek, áfakö-
rös egyéni vállalkozók) vagy sem (pl.: magán-
személyek). A pénzforgalmi számlanyitásra 
kötelezett adózó a fi zetési kötelezettségét 
belföldi pénzforgalmi számlájáról történő át-
utalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi 
számlanyitásra nem kötelezett adózó a fi zeté-

si kötelezettségét belföldi fi zetési számlájáról 
történő átutalással vagy készpénz-átutalási 
megbízással köteles teljesíteni.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az adózók 
számára a nap 24 órájában és a hét minden 
napján elérhető az adófi zetési kötelezettségek 
online lekérdezése és befi zetése. 
Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. 
Az első félévi gépjárműadót március 15-e he-
lyett április 15-éig kell befi zetni. 
„Év elején a NAV minden érintettnek határo-
zatot küld a fi zetendő adóról, az aktuális fi ze-
tési határidőkről és az új gépjárműadó-bevé-
teli számláról” olvasható a NAV honlapján 
(www.nav.gov.hu).
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső 
gépjárműadó ügyekben továbbra is Ráckeve 
Város Önkormányzati Adóhatósága az ille-
tékes. A befolyó teljes gépjárműadó bevétel 
a központi költségvetést (nem a helyi városi 
költségvetést) illeti meg. Felhívjuk a fi gyel-
met, hogy a 2020. december 31-ig fennálló 
gépjárműadó tartozásokat az önkormány-
zati adóhatóság számlájára, azonban a 2021. 
évre fi zetendő gépjárműadót már nem oda, 
hanem a NAV által közölt számlaszámra kell 
megfi zetni!

Ráckeve Város Önkormányzat Adóhatósága

Adóelőleg kedvezmény érvényesítése!
A koronavírus-világjárvány nemzetgazda-
ságot érintő hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet 1. §-a 
értelmében, a 2021. évben végződő adóév-
ben a mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
minősülő vállalkozásoknak a helyi iparűzési 
adó mértéke 1 százalék.
Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint ez 
a kedvezmény a 2021. évben végződő adó-
évre vonatkozik, a mérsékelt adómértékkel 
majd a 2022 májusában benyújtandó helyi 
iparűzési adóbevallásban kell számolnia az 
érintetteknek.
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 
a (3) bekezdésben meghatározott adatok 
alapján a mikro-, kis- és középvállalkozás-

nak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, 
az adott előleg-fi zetési időpontban esedékes 
– a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az 
önkormányzati adórendelet szerinti adó-
mértékkel bevallandó – adóelőleg 50 száza-
lékát kell az egyes esedékességi időpontok-
ban megfi zetni.
Az adóelőleg felezésének lehetőségével azon-
ban csak abban az esetben élhet a mikro-, 
kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó, 
ha 2021. február 25-ig az erre vonatkozó nyilat-
kozatot elektronikus úton a NAV felé megteszi.
A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhető-
vé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek 
benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. ren-
delet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok 2021. február 25-éig elektronikusan nyilat-

kozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.
A nyilatkozatot a működő adózók 2021. febru-
ár 25-ig, míg a 2021. február 25. után alakuló 
kkv-k 2021. december 31-ig nyújthatják be.
A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet 
benyújtani a NAV-hoz.
Miután a székhellyel és akár több telephellyel 
is rendelkező adózó csak egy darab 21NYHIPA 
jelű nyilatkozatot tölt ki, így nagyon fontos, 
hogy a telephely bejelentését a NAV-nál tegye 
meg, ugyanis csak azon önkormányzati adó-
hatóságok fogják megkapni a nyilatkozatot és 
biztosítják az 1%-os mértékre történő csökken-
tést, akikhez a NAV ezt kidelegálja.

Ráckeve Város Önkormányzat Adóhatósága
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Kezdődik a kerékpárút-építés!
A gimnáziumtól a HÉV-állomásig tekerhetnek védett úton a biciklisek

Ráckeve Város Önkormányzata eredmé-
nyesen pályázott a PM_KEREKPARUT_2018 
számú, „Kerékpárutak létesítésének, felújí-
tásának és korszerűsítésének támogatása Pest 
megye területén” címmel megjelent pályáza-
ti kiírásra. 

A projekt címe: RÁCKEVE ÁRPÁD TÉR ÉS 
HÉV ÁLLOMÁS KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT 
LÉTESÍTÉSE
A projekt helyszíne: Ráckeve, Kossuth L. 
utca az Árpád tér és HÉV állomás közötti 
terület. Az Árpád téren a meglévő útbur-
kolat korrekciója után elválasztó sziget 
kerül beépítésre, amin keresztül a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés átvezetésre 
kerül az Eötvös utca felé. A kerékpárút 
nyomvonal az Ady Endre Gimnáziumnál 
kezdődik, halad a gimnázium Kossuth 
L. utcai oldalán s a kerítés vonaláig tart. 
Utána a terv szerint a meglévő töltésen 
vezet tovább. A Ráckevei Dunaági Hor-
gász Szövetség bejárását biztosító út asz-
faltburkolatot kap, melyen kerékpársáv 

kerül felfestésre. A töltésről a kerékpárút 
nyomvonal levezet a Vízügyi Igazgatóság 
és a Tesco Áruház előtt az út mellé, majd 
a Kastély utcai csomóponton a meglévő 
középsziget átépítését követően átvezet 
az út túloldalára és a Kossuth Lajos utca 
HÉV állomás felőli oldalán a kerítés mel-
lett vezet tovább. A tervezési szakasz vége 
a HÉV állomásnál lesz. A tervezett kerék-
párút hossza 755,2 m. 
Projektazonosító: PM_KEREKPARUT_2018/34
Támogató: Pénzügyminisztérium
A támogatás forrása: Pest megye Terület-
fejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-

2020 megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás. 
A projekt összes költsége: 142,18 Millió Ft
Támogatás mértéke: 95%
Az elnyert támogatás: 135,07 millió Ft
A projekt a városban az első. 
A támogatott tevékenység kivitelezése a 
2021. február 16-i munkaterület átadással 
megkezdődött, a tényleges kivitelezés vár-
ható időpontja május-június hónap, a ter-
vezett befejezés időpontja: 2021. december 1. 
A kivitelezést végző cég: Jó-Ép Kft. (2310 
Szigetszentmiklós, Tököli u. 103.)

Ráckeve Város Önkormányzata

Pályázati felhívás
Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztás ellátására

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Rác-
keve és Környéke Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Intézményfenntartó Társulás 
Tanácsa.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 
Ráckeve, Szent István tér 10. 
Telephelyek: 
• Ráckeve, Szent István tér 4/b.
• Szigetújfalu, Vasút u. 16.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A közalkalmazott által betöltendő mun-
kakör megnevezése: családsegítő.
A magasabb vezetői megbízás időtar-
tama: határozott időre, 5 évre szól (2021. 
május 1. napjától – 2026. április 30. napjáig 
szól).
A vezetői beosztás megnevezése: in-
tézményvezetői munkakör (magasabb 
vezető). 

Illetmény és juttatások: Az illetmény, 
vezetői pótlék megállapítására és juttatá-
sára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26. ) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. március 16.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2021. május 1. nap-
jától tölthető be. 

A pályázat elbírálásának határideje: a 
benyújtási határidő lejártát követő első so-
ron következő képviselő-testületi ülés, de 
legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét 
követő 21. nap.
A pályázat benyújtásának módja: elekt-
ronikus úton rackeve@rackeve.hu e-mail cí-

men, Vereckei Zoltán Társulási Tanács el-
nökének, Ráckeve Város Polgármesterének 
címezve szükséges benyújtani. A tárgyban 
fel kell tüntetni a beosztás megnevezé-
sét: „Intézményvezetői álláspályázat”. A 
pályázattal kapcsolatban érdeklődni: dr. 
Rupp-Müller Melinda aljegyzőnél, a 06-
24-532-331 telefonszámon. Hiánypótlásra 
lehetőség nincs. 

A pályázat elbírálásának módja: A pá-
lyázatokról Ráckeve és Környéke Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Intézmény-
fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
dönt. A pályázat kiírója a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.

A részletes pályázati felhívás megtalálható 
Ráckeve Város honlapján (www.rackeve.hu).

dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző
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352 esethez hívták a tűzoltókat
Parancsnoki tájékoztató az önkormányzati tűzoltóság 2020-as évéről

A 2020-as év minden szempontból nehéz 
feladat elé állította tűzoltóságunkat. Gon-
dolok itt az év elején megjelenő Covid-19 
vírus, a megnövekvő káresetek és az önkor-
mányzati fi nanszírozások miatt is. A káre-
setek számát településekre lebontva a mel-
lékelt táblázat tartalmazza. 

Az elsődleges műveleti körzetünkhöz tarto-
zó 9 településen 352 káresethez riasztották 
tűzoltóságunkat. Több esetben fordult elő, 
hogy viharkárok tekintetében több káre-
setet hivatásos és önkéntes egységek szá-
moltak fel. A Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó 
egyesület önálló beavatkozó egység lett, így 
bizonyos káreseteket önállóan számol fel. A 
táblázat ezeket az eseteket nem tartalmaz-
za, mert az adatlapok Szigetszentmiklós 
Hivatásos Tűzoltóság Kap-Online rend-
szerén jelentek meg. Megközelítőleg 370 
káreset volt a területünkön. Településekre 
lebontott káreseményeket az alábbi táblá-
zat tartalmazza.

Egy esetben műveleti területünkön kívüli 
településre is vonultunk műszaki mentés-
hez. Vonulás közben derült ki, hogy a káre-
set már Majosházához tartozik. Ezt a káre-
setet a táblázat nem tartalmazza.

Önkéntes tűzoltóságok vonulásai a terü-
letünkön:
• Dömsöd: 87 vonulás
• Délegyháza-Dunavarsány: 9 vonulás
• Kis-Sziget: 47 vonulás

Hivatásos tűzoltóságok vonulási statisz-
tikái a területeinken:
Hivatásos egységek a 352 káresetből 77 
esetben kaptak riasztást, melyből 33 
esetben nyújtottak segítséget káresetek-
nél, 11 esetben jegyzőkönyv felvételezésre 

Település T zeset M szaki 
mentés 

Téves 
jelzés 

Szándékosan 
megtéveszt  

Kiérk.el tt 
felszámolt 

Összesen 

Áporka 6 2 1 0 0 9 
Dömsöd 22 49 10 0 2 83 
Kiskunlacháza 19 28 18 0 4 69 
Lórév 3 1 2 0 0 6 
Makád 4 2 1 0 0 7 
Ráckeve 39 52 44 1 5 141 
Szigetbecse 6 4 1 0 0 11 
Szigetszentmárton 6 6 3 1 0 16 
Szigetújfalu 6 3 0 0 0 9 
Összesen: 111 147 80 2 11 351 

Vonulások száma 2020-ban             

vonultak és 33 alkalommal vissza lettek 
fordítva. 

A megjelenő vírus miatt az év elejére be-
tervezett gyakorlatokat el kellett halasz-
tanunk, csak a laktanyában történő szere-
lési gyakorlatokat és elméleti oktatásokat 
lehetett megtartani. Az év második felé-
ben már bizonyos gyakorlatokat megtart-
hattunk, így ennek megfelelően Parancs-
noki ellenőrző gyakorlatot tartottunk a 
Ráckeve Lidl áruházban és Majosházán 
az SW Umwelttechnik Kft. telephelyén, 
mely közös szituációs begyakorló gya-
korlat volt a Szigetszentmiklós Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnoksággal, valamint 
Ráckevén a Hűtőházban volt helyisme-
reti foglalkozásunk. Ebben az évben 3 fő 
tűzoltónk sikeres tűzoltás vezetői tanfo-
lyamot végzett el. 2 fő elvégezte a 40 órás 
tűzoltó alaptanfolyamot, akik folyamato-
san szolgálatot is teljesítettek, teljesíte-
nek tűzoltóságunkon. Így a 16 fő főállású 

tűzoltónk mellett 3 fő önkéntes tűzoltó 
is segítette, segíti munkánkat. A 2020-as 
évben a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság ellenőrzési szolgálata teljes 
átfogó ellenőrzést tartott tűzoltóságun-
kon, az elmúlt 3 évre visszamenőleg. Az 
ellenőrzésen az ellenőrző előjárók csak 
apró hiányosságokat tártak fel, melyeket 
azonnal pótoltunk is. 

Finanszírozások tekintetében szeretném 
megjegyezni, hogy az állami normatív 
támogatás összege a 2015-ös esztendő 
óta nem emelkedett, hanem csökkent. 
Költségvetésünkben a kiadások és a mi-
nimálbér növekedése miatt a bérek évről 
évre növekednek, így egyre nagyobb teher 
jut a műveleti területünkön lévő önkor-

mányzatokra, de főleg a fenntartó Rácke-
ve Város Önkormányzatára. 
2015-ben, mikor elvállaltam a tűzoltóság 
parancsnoki beosztását még nem gondol-
tam, hogy évről évre egyre nehezebb lesz 
a tűzoltóságunk finanszírozása. Nem volt 
olyan év, hogy ne hangzott volna el, hogy 
önkormányzatunk gondolkodik a meg-
szüntetésünkön. 

Így az önkormányzatok csak részben 
vagy egyáltalán nem is támogatják tűz-
oltóságunkat. A legnagyobb terhet év-
ről évre Ráckeve Város Önkormányzata 
viseli. Pár szóban megemlíteném, hogy 
mindenki számára világos legyen, hogy 
mit is jelent a tűzoltóságok tekinteté-
ben, hogy melyik formát ki és hogyan 
támogatja. Hivatásos Tűzoltóság, lásd: 
Szigetszentmiklós, teljes állami támo-
gatás. Önkormányzati Tűzoltóság, lásd: 
Ráckeve, állami támogatás és a fenntartó 
Ráckeve Város Önkormányzatán felül az 
a település önkormányzata, ahova vonul 
tűzoltóságunk. 

Minden évben úgy készü-
lünk a karácsonyi ünnepekre, 
hogy nem tudjuk vajon jövőre 
még lesz-e állásunk. Nagyon 
nehéz így egy összeszokott 
több 10 és 20 éves tapaszta-
lattal rendelkező állományt 
egyben tartani. Aki talál 
jobban fizető és biztos állást 
az sajnos elmegy, ezt az előző 
években is tapasztalhattuk. 
Sajnos a tűzvédelmi törvény 
leírja, hogy a tűzoltás-mű-
szaki mentés állami feladat. 
Ez által nem tudjuk kötelezni 
a környező települések önkor-
mányzatait a lakosságará-
nyos támogatásra.
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A rengeteg probléma és káresetek mellett a 
vírus időszakában is próbáltunk a lakosság-
ra is fókuszálni. 

Ugyanebben az időszakban azért igye-
keztünk abból a szempontból is gondolni 
a családokra – lévén az állományunkban 
is több gyermekes, kisgyermekes apuka 
van, és mi is szembesültünk azzal, mit 
is jelent a karantén… szóval – kitaláltuk, 
hogy a weboldalunkra és a Facebook ol-
dalunkra nyomtatható színezőket töltünk 
fel, hogy a szülők az otthoni munkavégzés 
ideje alatt le tudják foglalni a gyerekeket. 
Aztán hirdettünk a kicsiknek rajzversenyt 
is, ami elég komoly összdíjazású esemény 
lett. 1-10 helyezésig kaptak a gyerekek 
ajándékokat, amit személyesen tűzol-
tóautóval vittünk el nekik. Így csaltunk 
egy kis derűt az arcokra, és adtunk egy 
maradandó élményt a nehéz, karanténos 

időkben, valamint minden kisgyermek, 
aki rajzolt nekünk, jutalmazva lett. A ké-
sőbbiekben szembesültünk azzal, hogy 
ezek az általunk kitalált és indított akciók 
országossá nőttek, és egyre több megyei 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság, illetve 
önkormányzati tűzoltóságok is szervez-
tek rajzversenyeket, készítettek színező-
ket.  Számunkra ez lett a visszaigazolása 
annak, hogy jó dolgokat találtunk ki!

Sajnos, a vírus miatt elmaradt a Gyer-
meknapi „Nyitott szertárkapu” rendez-
vényünk is, azonban azokat az óvodás 
csoportokat, akik bejelentkeztek hoz-
zánk, fogadni tudtuk az első hullám vé-
gén. Az ilyen napokon mindent megmu-
tatunk a kis vendégeinknek: az autókat, 
az eszközöket is, és kollégáink játékos 
formában tanítgatják a gyerekeket arra, 
hogy mi a teendő, ha tüzet észlelnek. Mi 
helyes, és mit nem szabad tenniük egy 

Felborult gépkocsi műszaki mentése                              FOTÓ: RÖTP

Kutya mentése a Kis-Duna jegéről                               Fotó: RÖTP

helyzetben, kinek kell szólniuk, ha baj 
van.
Év végén ismét a gyerekekre fókuszáltunk. 
„A Mikulás tűzoltóautón érkezik” programot 
szerveztünk, melyre azok a szülők jelent-
keztek, akik így szerették volna meglepni a 
gyermekeiket. A tűzoltóság Mikulásai vit-
ték el a gyerekeknek a szülők ajándékait. 
Két Mikulás, két gépkocsivezető és két segí-
tő 54 család, 128 kisgyermekéhez látogatott 
el. Felejthetetlen nap volt! Úgy gondoljuk, 
ezzel a programmal is hagyományt terem-
tünk.

És itt szeretnénk megemlíteni azt a nagy-
szerű közösséget, akikre számíthatunk: 
ezeknek az embereknek a segítségével 
sikerült a 2020-as évben megvásárol-
nunk egy FLIR K2 hőkamerát, melynek 
az árát cégek és magánszemélyek adták 
össze! Valamint ugyanúgy, a mikulás 
programunk is a tűzoltóság támogatását 
célozta. Facebook oldalunknak jelenleg 
már több mint 3000 követője van, így a 
közösségi médiában és a weboldalunkon 
is egyre nagyobb számban tudjuk elérni 
a lakosságot: legyen szó akár egy mete-
orológiai riasztásról, akár egy segítség-
kérésről. 

Az idei évre is van a tarsolyunkban számos 
megvalósításra váró ötlet, azonban erről 
most még – a minden tekintetben bizony-
talan helyzetben – korai volna beszélni.
Ezúton szeretném megköszönni Biró Szilvi-
ának, tűzoltóságunk titkárának munkáját, 
aki a honlapunkat, facebook oldalunkat 
szerkeszti, rendezvényeinket szervezi.

Csordás József
megbízott tűzoltóparancsnok

A vírus első hullámában tűzoltó-
ságunk részt vett a lakosság tájé-
koztatásában – ezzel segítve a helyi 
Veszélyhelyzeti Operatív Csoport 
munkáját. Mindhárom csoport 
a szolgálatában – természetesen 
riasztható készültségben – járta 
a fecskendővel a város utcáit és 
hangosbemondón tájékoztatta a 
helyi lakosokat a veszélyhelyzet 
aktualitásairól, a szükségszerű 
szigorításokról. 
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Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év Összesen
Áporka 0 200 000 210 000 200 000 200 000 0 200 000 1 010 000
Szigetbecse 502 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 4 102 000
Szigetszentmárton 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000
Szigetújfalu 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 800 000
Dömsöd 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 700 000 4 200 000
Kiskunlacháza 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 12 000 000
Lórév 0 90 750 109 000 109 000 109 000 109 000 109 000 635 750
Makád 445 352 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 600 000 2 595 352
Összesen: 2 147 352 7 140 750 3 119 000 4 209 000 4 209 000 3 809 000 2 509 000 27 143 102

Ráckeve 20 437 195 16 282 000 19 050 000
pályázatból
27 905 887 27 250 000

(pályázatból
8 057 708)
42 885 294 30 100 000 183 910 376

Összes támogatás 22 584 547 23 422 750 22 169 000 32 114 887 31 459 000 46 694 294 32 609 000 211 053 478

Az RÖTP támogatása 2014-2020. között                  TÁBLÁZAT: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ki fi zesse a révészt?
Kilenc településre vonul az RÖTP – Az önkormányzati támogatás mintegy 90%-át Ráckeve viseli

Ahhoz, hogy a kérdésben mindenki világo-
san lásson, a történetet messzebbről kell 
kezdenem, egészen pontosan 2014-től, 
amikor az állam megszüntette az önkor-
mányzati tűzoltóságok teljes fi nanszíro-
zását, s áttért egy új szempontrendszer 
szerinti támogatásra, amely már nem volt 
elégséges az RÖTP fenntartására. Innentől 
kezdve a hiányzó részt a vonulási területen 
érintett önkormányzatoknak kellett fedez-
niük, ami sajátosan alakult. A költségek 
pótlása ugyanis onnantól kezdve arányta-
lanul nagy mértékben Ráckevére hárult.

Mindezt úgy, hogy a 2019-es, utolsó „békeév-
hez” (tehát a veszélyhelyzet előtti állapothoz) 
képest tavaly 85 millió forintos adóbevétel-ki-
esést könyvelhettünk el, s idén is nagyjából 
ennyivel számolhatunk. Így sok mindent újra 
kell gondolnunk az előző években megszokot-
takhoz képest, hiszen a szűkös saját bevételek 
miatt addig is megvolt minden forintnak a 
helye. Az esetleges szigorítások – értelemsze-
rűen – leginkább a nem kötelező önkormány-
zati feladat ellátási területeket érinthetik, a 
városnak ugyanis ott van mozgástere.  Az ön-
kormányzat által elindított vállalkozásbetele-
pítési akció (a Tudományos Technológiai Park 
létrehozása, amelyről korábban már írtunk) 
eredménye csak évek múlva fog látszódni. 
Így került képviselői felvetésre idén is újra 
napirendre (hiszen az elmúlt években is fo-
lyamatosan téma volt, sőt egyszer már a 
megszüntetést is kimondta egy előző tes-
tület, amely aztán az állami ígéretek hatásá-
ra visszalépett ettől) a tűzoltóság kérdése.
A probléma megértéséhez azt is tudni kell: a 
jelenlegi jogszabályi környezet nem kedvez 
nekünk, hiszen a tűzoltóság fenntartása 

nem kötelező önkormányzati, hanem – a 
katasztrófavédelem körében – állami feladat. 
Ezt a körzetben a szigetszentmiklósi állomány 
látja el legközelebb, amelynek a vonulási ideje 
azonban hosszú erre a területre, ezért nagy se-
gítség nekik is az itteni parancsnokság. 

Az RÖTP működtetésének felülvizsgálatá-
val kapcsolatosan azonban azt is nyomaté-
kosan le kell szögeznünk: ez az egész kérdés 
fel sem merült volna, ha a vonulási terü-
leten érintett önkormányzatok partnerek 
lennének egy igazságos elosztási rendszer 

kialakításában, ami a jelenleginél jóval ki-
sebb terhet róna Ráckevére. Ez történhet-
ne lélekszámarányosan vagy akár a vo-
nulási óraszám alapján is. Ehelyett, mint 
az alábbi, a 2020. évi befi zetéseket mutató  
(alábbi) táblázatból jól látszik, miközben a 
mentések 35% történik csak Ráckevén, a tá-
mogatás csaknem 93%-át mi fi zetjük:

A kérdés óhatatlanul adott: igazságos ez? Va-
lóban elvárható, hogy Ráckeve város lakói 
és vállalkozói fi nanszírozzák a környező 

települések polgárainak élet- és vagyon-
biztonságát? Mindezt úgy, hogy telepü-
lésünk ilyen infrastrukturális gondokkal 
küzd? Hiszen egy igazságos elosztás esetén a 
fennmaradó pénzeket másra is költhetnénk!
Ráadásul vannak a környéken olyan tele-
pülések is, amelyek Ráckevénél magasabb 
egy főre eső adóbevétellel rendelkeznek, és 
még így sem partnerek ebben a kérdésben. 
Ők és a többiek is arra hivatkoznak, hogy a 
katasztrófavédelem állami feladat.
Igen, csakhogy az állam a 2014-es változástól 
számítva eddig elzárkózott állami tűzoltóság 
létrehozásától ebben a térségben. Magunkra 
maradtunk hát egyelőre a problémánkkal, 
amelynek megoldására a jelenleginél jobb 
önkormányzati anyagi körülmények között, 
még az előző ciklusban, alpolgármesterként 
is több kísérletet tettem. 
Először az érintett települések polgármes-
tereit kerestem meg, majd – mivel ez nem 
hozott eredményt – az áldatlan helyzetről 
tájékoztattam Pánczél Károly képviselő urat. 
Egyúttal levelet írtam az Országgyűlés ak-
kori illetékes bizottsági elnökének, Kósa La-
josnak, kérve, hogy a Parlament fogadjon el 
olyan jogszabály-módosítást, amelyben más 
társulásokhoz hasonlóan az önkormányza-
ti tűzoltóságok esetében is kötelezővé teszi 
társulás létrehozását, s ezzel az arányos te-
herviselést, ám erre a levelemre nem kaptam 
választ. Ezért megkerestem Pintér Sándor 
belügyminisztert, aki az Országos Katasztró-
favédelemhez továbbított, ahol ugyan a leg-
magasabb szinten is foglalkoztak a témával, 
de eredményt az sem hozott. Ezért végül a 
legmagasabb közjogi méltósághoz, Áder Já-
nos köztársasági elnökhöz fordultam, akinek 

jogszabály-kezdeményezési joga van, ám itt 
is elutasító választ kaptam. Tulajdonképpen 
– így utólag átgondolva – teljesen érthető 

Települések támogatások,
ha lélekszám
alapján járna

Ft

Tényleges
befizetések

Ft

Hiány /
Különbözet

Ft

% os
t zeseti
megoszlá

s

% os
m szaki
mentés

megoszlás

% os
támogatás
megoszlás

Ráckeve 15 576 432 30 100 000 14 523 568 35,14 35,37 92,87
Kiskunlacháza 13 429 490 0 13 429 490 17,12 19,10 0
Dömsöd 8 891 300 700 000 8 191 300 19,82 33,33 2,16
Szigetszentmárton 3 500 255 300 000 3 200 255 5,40 4,08 0,93
Szigetújfalu 3 258 158 0 3 258 158 5,40 2,04 0
Szigetbecse 2 071 429 600 000 1 471 429 5,40 2,72 1,85
Makád 1 858 215 600 000 1 258 215 3,60 1,36 1,85
Áporka 1 871 541 200 000 1 671 541 5,40 1,36 0,617
Lórév 485 653 109 000 376 653 2,70 0,68 0,336
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okokból: milyen alapon kötelezne bárkit is az 
állam önkormányzati tűzoltóság fenntartá-
sára, ha a katasztrófavédelem állami feladat, 
és ezt sok helyen – még a nálunk lényegesen 
jobb anyagi körülmények között lévő sziget-
szentmiklósi térségben is – ellátja? Viszont 
talán ennek is szerepe volt abban, hogy olyan 
pályázati lehetőség nyílt meg, amelynek se-
gítségével Ráckeve városa a teljes évi hozzájá-
rulását (csaknem 28 millió forintot) ki tudta 
váltani 2017-ben.
Ezzel a kör bezárult, amit most megpróbá-
lunk újranyitni, ezúttal is több helyen.
Ezért alpolgármester asszony, aki egyben az 
RÖTP elnöke, újra levélben fordul a környező 
településekhez, amelyben arányos támoga-
tási hozzájárulást kér a parancsnokság fenn-
tartásához. Mivel az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján erre kevés esélyt látunk, ezért párhu-
zamosan megkezdtük annak vizsgálatát, 
hogy az RÖTP-t át tudjuk-e alakítani egy 
kisebb költségvetésű, jelen pénzügyi hely-
zetben is biztonságosan üzemeltethető 
egyesületté, amelyik csak Ráckeve polgá-
rainak élet- és vagyonbiztonságáért felel. 
Emellett problémánkat többször jeleztük az 
Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsé-
gének, amely a más településekről is érkező 
vészjelzések hatására ismét pénzügyi kére-
lemmel fordult a Parlamenthez, országos 
szintű rendezést kérve. Az Országgyűlés 
esetleges támogató döntése érdemi fordu-
latot hozhat ügyünkben is, ami fölösleges-
sé teheti további lépéseinket.

További lehetséges forgatókönyv, hogy is-
mét hivatásos tűzoltóság felállítását kérel-
mezzük Ráckevén.
A lényeg: probléma van, pénzügyi erede-
tű, amit meg kell oldani, de úgy, hogy 
Ráckeve polgárai védettek maradjanak. 
Ez egy esetleges egyesületi átalakítás során 
is elérhető, így azonban csak a szigetszent-
miklósi tűzoltókra számíthat majd Makád, 
Szigetbecse, Lórév, Kiskunlacháza és Ápor-
ka. (Dömsödön, Szigetszentmártonban és 
Szigetújfaluban jelenleg is működik tűzoltó 
egyesület, ennek ellenére előző kettő hozzájá-
rul valamelyest az RÖTP életben tartásához!)
Az önkormányzati tűzoltóság változatlan for-
mában történő fenntartása érdekében teendő 
lépések egyikeként a legutóbbi állománygyű-
lésen arra kértem parancsnok urat és a tűzol-
tókat, hogy ne csak folyamatosan Ráckevétől 
várják a segítséget, hanem a felettes szerveik-
nek tett jelzések mellett keressék meg a lakó-
helyük szerint (mivel az állomány túlnyomó 
része nem ráckevei lakos) illetékes képvise-
lő-testületet, s jelezzék, hogy a RÖTP esetleges 
megszűnése milyen súlyos következmények-
kel járhat településeik lakosaira nézve. 
A jelenlegi adatok alapján könnyen kiszá-
molható: a ciklus ideje alatt a tűzoltóság 
változatlan fenntartása csak a bérállomány 
esetében 150 -170 millió forint kiadást jelent 
úgy, hogy az eszközök pótlására, felújításá-
ra nem számoltunk semmit. (Igazságos, lé-
lekszám alapján történő fi nanszírozás ese-
tén ez a felére csökkenthető, állami tűzoltó 

egység létrehozása esetén pedig még eny-
nyivel sem kellene számolnunk.) 
Melyiket válasszuk? – tehetnénk fel a kér-
dést, ha mindegyik út nyitva állna előttünk. 
Vállaljunk-e egyáltalán bármi anyagi köte-
lezettséget, ha valójában ez állami feladat, 
vagy újra és újra próbáljuk meg elérni, hogy 
állami egység jöjjön létre Ráckevén? 
Ha viszont az állami tűzoltóság helyett az 
önkormányzati mellett tesszük le voksot, 
akkor mekkora összegig járuljunk hozzá? 
Ezt, a nagyjából 30 millió forint támogatást 
adjuk (illetve az egyre növekvő bérek miatt 
ennél is többet) évről-évre? És akkor mi lesz 
a fejlesztésekkel, mert nem minden évben 
prognosztizálható erre pályázat?
Vagy csak annyit, amelyik egy olyan egye-
sület biztonságos működéséhez szükséges, 
amelyik Ráckevét fedi le, és a felszabaduló 
pénzt akkor másra fordíthatjuk?
Egyáltalán: létre tudunk-e hozni ilyen 
egyesületet, vagy ahogyan az RÖTP próbál 
érvelni – miközben a környékünkön és or-
szágosan számos ellenpélda van – ez Rác-
kevén úgysem sikerülhet? 
Ezeket a szempontokat kell nekünk most 
vizsgálnunk, pro és kontra.
Viszont a döntést, ha már csak az egyesületi 
út marad nyitva, tekintettel a téma súlyára 
– úgy vélem –, nem a testületnek, hanem a 
város polgárainak kell majd meghozniuk.

Vereckei Zoltán
polgármester

Eljött a számadás ideje
A tűzoltóságról az elnök szemszögéből

Nehéz elnökként ezeket a sorokat elkezdeni 
egy olyan időszakban, mely már most kihívá-
sok és nehézségek elé állítja köztestületünket, 
Ráckeve Város Önkormányzat Tűzoltóságát. 
Azt az állományt, amelynek tagjai tavaly is, 
és minden évben egyre többet tesznek a la-
kosokért vagy az ellátási területen balesetet, 
bármilyen káreseményt szenvedett ember-
társaikért. Azonban eljött a számadás és a 
jogos számonkérés ideje is, amikor már hal-
latni kell hangunkat, segélykérő kiáltásunkat, 
mert hiába minden eddigi fi gyelemfelhívás, 
semmi nem változott és semmilyen pozitív 
képet nem is kapunk, mely optimista szem-
léletre sarkallna minket. Az állami normatív 
támogatás összege a 2015-ös esztendő óta 
nem emelkedett, hanem csökkent. Költségve-
tésünkben a kiadások és a minimálbér növe-
kedése miatt a bérek évről évre növekednek, 

így egyre nagyobb teher jut a műveleti terü-
letünkön lévő önkormányzatokra, de főleg a 
fenntartó Ráckeve Város Önkormányzatára.
Központi, jogi szabályozás továbbra sem ad 
megoldást, hisz nem lakosságszám arányos 
a tűzoltóság támogatása, ugyanis sajnálatos 
módon az nem kötelező jellegű fi nanszíro-
zást irányoz elő. Így minden település any-
nyira támogatja működésünket, amennyire 
tudja, vagy nem is támogatja munkánkat. Ez 
nagyon fontos kérdés, hisz mind a tűzesetek, 
mind a műszaki mentések száma területileg 
megoszlik, melyről statisztikát készítettem 
és elemeztem azokat. Mindezen informáci-
ókat és a támogatásra vonatkozó kérésünket 
az érintett települések polgármester asszo-
nyainak, polgármester uraknak, valamint az 
önkormányzati képviselőknek levél formájá-
ban megfogalmaztam és elküldtem, egyúttal 

kértem vitassák meg a testületi ülésükön ezt 
a kérdést és kezeljék kiemelten, mérlegelve a 
tűzoltás és műszaki mentés szakmai bizton-
ságát és a segítségnyújtás időben érkezését a 
lakosságuk érdekében.
Nagyon sajnálom, hogy működésünk ve-
szélybe került, és azt gondolom nem csak a 
települések felé kell ezt a segélykiáltást el-
juttatnom, hanem a pénzügyi támogatás és 
fenntartásunk kapcsán Pánczél Károly parla-
menti képviselő úr segítségét is kérnünk kell 
újra és újra. Hasonló utat kell bejárnunk, mint 
amit anno Vereckei Zoltán polgármester úr 
még az előző ciklusban alpolgármesterként 
bejárt, így újabb lépést teszünk, csatlakozunk 
az ÖTOSZ szervezetéhez.

Varga Viktória elnök
RÖTP
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Veszélyben a tűzoltóság működése!
Előretekintés a 2021-es évre! 

A 2020-as év finanszírozási problémái 
miatt 2021. január elején állománygyű-
lés keretein belül egyeztettünk Ráckeve 
Város Polgármesterével, hogyan képzeli 
el az idei évet a képviselő-testület a tűz-
oltósággal kapcsolatban. Polgármester 
Úr is elmondta, hogy a vírus miatt egyre 
nagyobb összegeket vesz el az állam az 
önkormányzatoktól, így Ráckeve Váro-
sától is. A város költségvetése mínuszos. 
A Belügyminisztériumtól kapott állami 
normatív támogatás összege az idei év-
ben sem emelkedik, hanem csökkent. 

A testületnek tervükben van elmenni több 
önkéntes és önkormányzati tűzoltóságra 
megnézni, érdeklődni, hogy ők mennyiből 
és hogyan gazdálkodnak, működnek. Meg-
jegyezni kívánom, hogy Ráckevén a tűzol-
tóságot csak a mostani formában tudom 
elfogadni. Sem én, sem kollégáim nem 
támogatjuk a tűzoltó egyesület létre-
hozását, és nem is kívánunk részt venni 
benne. Ami fel lett egyszer építve és jól mű-
ködik, nem szabad lerombolni. 

Pár szóban megemlíteném ellenérveinket: 
• Nincs elegendő önkéntes jelentkező.

• Amennyiben lenne is, minimális tapasz-
talattal rendelkeznének.

• Önkormányzatnak vagyonvesztés.
• Az évek alatt pályázaton elnyert eszkö-

zök, felszerelések az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság tulajdona, 
nem maradhatnának a város tulajdo-
nában. 

• A mostani formában a riasztás beérkezé-
sétől számítva minimum 4, de egyre több 
esetben 5 fővel 2-3 percen belül megkezd-
jük a vonulást nappal és éjszaka is. 

• Amennyiben tűzoltó egyesület lenne 
Ráckevén, úgy ez az idő 10 percre meg-
növekedne. Ez azt jelenti, amennyiben 
lesz önkéntes jelentkező, hogy éjjel, 
nappal, télen csúszós úton, nyáron tu-
rista szezonban, otthonában vagy mun-
kahelyén megkapja az illető a riasztást 
és onnantól számítva 10 perce van a 
tűzoltóságra beérnie, felöltöznie és a 
tűzoltóautóval elhagynia a laktanyát. 
Úgy gondolom, hogy Ráckeve földrajzi 
adottságai, egyirányú utcái, városunk-
ba érkező nyaralók-turisták miatt meg-
növekvő forgalom miatt, ez az idő nem 
teljesíthető. A 10 perces időt jogszabály 
írja elő, így egy önkéntes tűzoltóságnak 
is teljesítenie kötelező.

• Egyesületi szinten a tűzoltóautó akár 
2 fővel is vonulhat. Egy lakóház tűz 
esetében a kiesett percek és esetleg a 
kevesebb létszámmal történő vonulás 
nagyban befolyásolja a tűz továbbter-
jedését és ezáltal nagyobb károk is ke-
letkezhetnek, szomszédos ingatlanok 
is veszélybe kerülhetnek, az emberi 
életről már nem is beszélve. 

• Tűzvédelem nélkül maradna Makád, 
Szigetbecse, Lórév, Kiskunlacháza és 
Áporka települések. A többi települést 
azért nem említem, mert azokon mű-
ködik jelenleg is tűzoltó egyesület, már 
amikor tudnak vonulni, mert nagyon 
sok esetben létszámhiány, gépjármű-
vezető hiány miatt le vannak mondva, 
nem vonulnak. Ezt most megtehetik, 
mert önkéntesek és mi még vagyunk, 
vonulunk a baj esetén. 

Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület-
nek nem azon kellene dolgoznia, hogy a 
jelenlegi formában jól működő tűzoltósá-
got megszüntesse, ezzel 16 fő családfenn-
tartó állását felmondja és helyette önkén-

tes tűzoltóságot hozzon létre, hanem azon, 
hogy a térség országgyűlési képviselője se-
gítségével tárgyalásokat kezdeményezzen 
a Belügyminisztériummal, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a te-
lepülések polgármestereivel, hogy közösen 
megtalálják a fi nanszírozási lehetőségeket. 

Továbbá úgy gondolom, hogy az országban 
sajnos egyedülálló tűzoltóságunk romos 
épülete, szertára, szigetelési hiányosságai, 
beázások, más céggel való közös udvar, 
szomszédos komposzttelep, egy szóval tűz-
oltósághoz nem méltó körülmények. Ezért 
véleményem szerint azon kellene elgon-
dolkodni, hogy hosszú távon érdemesebb 
lenne az önkormányzatnak az épületet el-
adni, bérbe adni, helyette egy kisebb, ener-
getikailag jóval kedvezőbb, hosszú távon 
megtérülő, csak tűzoltóságként funkcio-
náló épületet építeni állami pályázatok és 
cégek bevonásával. Így nem fordulhatna 
elő az sem, hogy riasztás esetén a RÁVÜSZ 
Kft.-hez érkező ügyfelek parkolásai miatt, a 
gépjárműfecskendő, kiállásakor akadályok-
ba ütközik. 

Sok esetben a kihelyezett „behajtani tilos” 
tábla ellenére is az udvarunkat használják 
az ügyfelek. Lassan portaszolgálatot kell 
bevezetnünk, ha riasztáskor nem akarunk 
akadályokba ütközni.

Polgármester Úr elmondta, hogy a szüksé-
ges információkat begyűjtik, hogy felelős-
ségteljes döntést tudjanak hozni. A döntés 
várható ideje: 2021. június.

Megjegyezni kívánom még, hogy ebben az 
évben már több mint 50 káresetnél tart tűz-
oltóságunk. Több közlekedési balesetnél, 
jégről történő állatmentésnél, több nap-
ja nem látott idős személyek keresésénél, 
tűzeseteknél kellett már beavatkoznunk. A 
káresetek számából már most látszik, hogy 
a 2021-es esztendő sem ígérkezik zökkenő-
mentesnek. 

Zárásként még annyit szeretnék Önöknek 
elmondani, hogy mi addig is tesszük a dol-
gunkat az Önök védelme és biztonsága ér-
dekében. 

Csordás József
megbízott tűzoltóparancsnok

Polgármester Úr elmondta, hogy 
alpolgármesterként végigjárta 
a felügyeleti szerveinket még a 
köztársasági elnöknek is írt levelet 
törvénymódosítás kezdeményezé-
sével kapcsolatban, de mindenhol 
zárt ajtókba ütközött. Nem célja 
a testületnek, hogy a tűzoltóságot 
megszüntesse, de az átalakításán a 
korábban már említett problémák 
miatt, hogy a környező települések 
kismértékben vagy egyáltalán nem 
történő támogatása miatt, felmé-
rik annak a lehetőségét, miszerint 
egy Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 
hoznának létre Ráckevén. 
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Már korábban számot adtunk arról, hogy 
nagy örömünkre a „Tisztítsuk meg az Or-
szágot” c., a Belügyminisztérium által kiírt 
pályázaton Ráckeve Város önkormányzata 
6 980 460 Ft támogatást kapott az illegális 
hulladékelhagyások felszámolására. A fel-
adat végrehajtásában részt vettek a Rávüsz 
Kft. munkatársai, akik 3 héten át gyűjtöt-
ték a szinte végtelennek tűnő mennyiségű 
hulladékot, melyet a DTkHT konténerek-
ben szállított el. 
Az ilyen hosszú ideje felhalmozódott hul-
ladék válogatása, elszállítása nem egyszerű 
feladat, főként nem télen, amikor fagyban, 
sárban tették mindezt a munkatársak úgy, 
hogy mások után takarították ki azt a kör-
nyezetet, melyben élni kívánunk. Eddig 
visszaigazolt adatok szerint több mint 55 
tonna hulladék gyűlt össze és az adatok 
kb. 70%-os feldolgozottságánál tartunk. Ez 
olyan mennyiség, mintha Ráckeve minden 
lakosa kiborítaná egy havi (4 heti) konyhai 
kukájának tartalmát egy zöldterületre, vagy 
ha leszórnánk ezt a hulladékmennyiséget 
egy méter szélességben, akkor tulajdonkép-
pen egy 28 km hosszú járdát tenne ki, amin 
akár Szigetszentmiklósig elsétálhatnánk. 
A Ráckevén uralkodó áldatlan állapotok 
felszámolása, a kárenyhítés, környeze-
tünk védelme az önkormányzat kiemelt 
célkitűzése. Még két másik pályázaton is 
indultunk annak érdekében, hogy a ter-
mészet ilyen mértékű szembe köpését ne 
csak megszüntessük, hanem meg is őriz-
zük a remediáció (magyarul: megjavítás, 

meggyógyítás, rendbehozatal) állapotát. 
Ugyanis a környezetnek van egy eltartó 
és egy szennyezést tűrő képessége, ami-
vel sokan nem törődnek, felrúgnak egy, 
a természet védelmét szolgáló szabály-
rendszert mindenki más bosszúságára. A 
tudatformáló programok nem mindenki-
re hatnak. Ezért is vagyunk kénytelenek 
erélyesebb eszközökhöz folyamodni a 
jövőben, így mielőbb mezőőrséget szán-
dékozunk felállítani, hogy ők is segítsék a 
polgárőrség, közterület-felügyelet és ren-
dőrség munkáját, valamint további két 
pályázat elnyerése esetén számos ponton 
kamerarendszereket és sorompókat tele-
pítünk le. Ez érinteni fogja a „Ipari Park” 
területét, a Ráckeve Szigetbecsét összekö-
tő földutat, valamint a „volt Homokbánya” 

számos területrészét, melyet megtisztí-
tottunk az illegálisan elhagyott szemét-
től. Köszönjük minden résztvevő munká-
ját és segítségét!
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a termé-
szet és környezetünk védelme közös fela-
datunk. Emberi kötelességünk megőrizni 
a megtisztított területeket természetes 
közegében, amelyben számítunk min-
denkire. Ezért kérjük, hogy illegális hul-
ladékelhagyás észlelése esetén azonnal 
hívják a rendőrséget (107 vagy 112), illetve 
jelezzék e tényt a hely megjelölésével a 
polgármesteri hivatal központi elérhető-
ségein (telefon: 523-333, e-mail: rackeve@
rackeve.hu).

Varga Viktória alpolgármester

Az összegyűjtött hulladék konténerbe rakodás a Homokbánya területén                FOTÓ: RÁVÜSZ KFT.

Szeméthegyek Ráckevén
Milyen környezetet teremtünk magunknak?

Etessük környezettudatosan a vízparti madarakat!
Kacsaetetők Ráckevén

Talán többen találkoztak már a kacsaetető 
automatákkal, melyek egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendenek nem csak a Bala-
ton partján, hanem a Velencei-tó körül és 
számos Duna parti településen. Jómagam 
másfél hónappal ezelőtt egy családi séta so-
rán botlottam bele Velencén egy ilyen auto-
matába. Miután láttam, hogy gyermekeink-
nek és a család felnőtt tagjainak is örömet 
szerez az automatából megvásárolt táppal 
történő kacsaetetés, az az ötletem támadt, 
hogy Ráckevén is telepíthetnénk ilyen au-

tomatákat, hisz a programok széles skáláját 
színesíthetjük vele és kellemes időtöltést 
jelenthet a fi atal és az idősebb korosztály 
számára egyaránt. De ami még egy nagyon 
fontos érv volt a kezdeményezés kapcsán, 
hogy ezzel a vízi élővilágot is megkímél-
hetjük. Ugyanis a kacsák emésztőrendszere 
nem a kenyér és egyéb pékáru feldolgozá-
sára hivatott, hisz előbb-utóbb megbetege-
désekhez is vezethetnek, ha ezekkel etetjük 
őket, az felfújódást okozhat a begyükben. 
Ráadásul az el nem fogyasztott kenyér, 

pékáru a Duna vizének sem tesz jót, hisz 
az algásodás folyamatát segíti elő. Mind-
ezek miatt az Élővizeinkért Alapítvánnyal 
együttműködve egyelőre a város két pont-
ján, a Pauer püspök sétány (Piacsétány) 
Árpád-híd felé eső részén és a Vadkacsa 
Szabadstrand és Kemping területén telepí-
tettünk egyet-egyet. Használják egészség-
gel, kellemes időtöltést kívánunk!

Varga Viktória
alpolgármester
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Folyamatosan zajlik a munka
A RÁVÜSZ Kft. hírei 

A parkolótárcsák cseréjének, valamint a 2021-
es regisztrációs díj befi zetésének határideje 
2021. február 28. Kérjük azokat, akik még nem 
regisztráltak, fáradjanak be a RÁVÜSZ Kft. iro-
dájába.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök: 7:00-15:30 óra
Szombat: 8:00-13:00 óra között

Munkaerő gazdálkodás
2021-ben több személyi változás is történt 
a kft. dolgozói állományában. Új kollégát is 
üdvözölhetünk sorainkban, Gazsó Dánielt, 
aki C-kategóriás teherautó-vezető.  Dániel-
nek több fontos feladata lesz: a Kft. telepének 
műszaki felelőse; hatáskörébe tartozik a telep 
rendezése és felügyelete; a géppark műszaki ál-
lapotának, a teljes eszközleltárának koordiná-
lása; a biztonságos munkavégzés szabályainak 
a betartása, betartatása.

Beruházás, fejlesztés
A kft. informatikai eszközfejlesztéseket hajtott 
végre 2020 végén: modernebb PC-k, monitor 
cserék, WINDOWS 10 operációs rendszer tele-
pítése, parkolóőri feladatok ellátásához tablet 
készülék vásárlása.

Önkormányzati fi nanszírozással a kft. vásárolt 
egy ágaprító berendezést, melyet lakossági 
szolgáltatásként is tervez használni, azaz bé-
relhető lesz.

Február hónapban a kft. vásárolt egy új, 
500 literes, kardánmeghajtású sószóró be-
rendezést, mellyel alkalmazkodva az időjá-
rási körülményekhez, gazdaságosabban és 
üzembiztosabban tudjuk Ráckeve útjainak 
síkosság mentesítését végezni. 
2021-es fejlesztési tervünk, hogy a követ-
kező téli időszakban 2-3 traktorral még 
hatékonyabban tudjuk végezni a síkosság-
mentesítést a városban.
A kft. idei beruházási tervében szerepel még 
egy kisteherautó és rézsűvágásra is alkalmas 
fűnyíró kisgép beszerzése.

Vállalkozási szféra
Részt veszünk:
• Az RSD projekt részeként lakossági fel-

kérésre és helyszíni egyezetések után az 
üdülő ingatlanok csatorna rákötések ki-
vitelezésében – határidő: 2021. március 
31.;

• Angyali és Kerekzátony-szigeti révek fel-
újítása – határidő: 2021. május 15.;

• Strandfejlesztési pályázat keretében a 
baba-mama öltöző-vizesblokk kivitele-
zése, határidő: 2021. május 31.;

• A kft. egyeztető tárgyalásokat folytat az 
ÁFÁI öltözők felújítása projektben.

Megvalósult projektek
• RADYG tornaterem fi ú-lányöltöző el-

avult ajtók cseréje minőségi műanyag 
ajtókra, az öltözők kifestése.

• Újtelepi Szivárvány Óvodában a Mazsola 
csoportszoba laminált padló cseréje.

• Skarica Máté Városi Könyvtár padlásfel-
járó falépcső cseréje acéllépcsőre.

• A Műszaki Iroda felkérésére a műfüves 
focipálya mögötti területen és a Diófa 
utca melletti holtág partján található ve-
szélyes fák kivágása, ágaprítás.

Aktuális feladataink
Folyamatban van az illegális hulladék be-
gyűjtése, melyre az önkormányzat 7 mil-
lió forintos pályázatot nyert. A DTKH-val 
együttműködve az alábbi helyszíneken 
folyik az illegális hulladék begyűjtése: 
Szürüki út, Vízér utca, Ráckeve-Szigetbe-
cse összekötő földút, Homokbánya ön-
kormányzati területe: a mai napig közel 
14 tonna illegális hulladéktól tisztítottuk 
meg Ráckevét.
A kft. megkezdte az ütemezett intézményi 
karbantartásokat. Jelenleg az ÁKMK és a 
Skarica Máté Városi Könyvtár tervezett kar-
bantartási munkálatait végzi.

A kft. benyújtotta a VEGA Bizottság elé 
elfogadásra a 2021-es üzleti tervét. A par-
kolás az érvényben lévő járványügyi kor-
látozások idején továbbra is ingyenes, a 
Csónakos Piac változatlan feltételek mel-
lett üzemel.

Gál Csaba Alekszandrovics
ügyvezető

A mindent elborító szemét a Homokbányában 

Munka közben az új ágdaráló                            FOTÓK: RÁVÜSZ KFT.
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Az év szigete: a Kerekzátony-sziget! 
A Dunai Szigetek blog felhívása alapján

Folytatás az 1. oldalról
Különös morfológiája van ennek a szigetnek, 
ugyanis a part mellett végig töltésszerűen 
húzódik a legmagasabb térszín, ami a sziget 
belseje felé tálszerűen lejt.  Talán innen ered 
a neve, hogy ezért kerek a Kerekzátony?

Igaz, a sziget jelenlegi formája semmifé-
leképpen sem kerek, sokkal inkább orsó, 
vagy hal alakú. Északi csúcsa valamivel 

teltebb a délinél. Ezt az „áramvonalas” for-
mát abból az időből nyerte, amikor még 
áramlott körülötte a víz. Jelenleg a Kerek-
zátony körülbelül egy kilométer hosszú, 
legszélesebb pontján meghaladja a 200 
métert. A sziget területe lassan hízik, kö-
szönhetően a körös-körül terjeszkedő ná-
dasnak és a helyenként a partra hordott 
lombnak. A szinte észrevehetetlen vízá-
ramlás következtében a vízben halmozó-
dik fel a Kerekzátony fáinak lombja, évről 
évre gazdagítva a partmenti, humuszban 
gazdag iszapot. Strandolásra alkalmas 
hely talán csak a vízbe benyúló nagyobb 
stégek végén van. Mindenütt máshol ré-
gen felváltotta a kavicsot és a homokot a 
fi nomabb szemcséjű üledék a vízi növé-
nyek legnagyobb örömére. A Kerekzátony 
a környezetétől elzárt mikrovilág. Ivóvízet 
tüzelőt, építőanyagot és élelmiszert csu-
pán csónakon lehet odaszállítani. Ennek 
ellenére már sokan döntöttek úgy, hogy 
végleg ideköltöznek. A háborítatlan, szinte 
idilli nyugalom vonzó lehet a város zajába 
beleunt emberek számára. A szigeten csak 

Szigeti hangulat                  FOTÓ: FACEBOOK

Újabb, most a Kerekzátony-szigeti ingat-
lantulajdonosok életét hosszú évek óta 
megkeserítő probléma megoldása felé lé-
pett február 12-én egy online megbeszélés 
keretében Ráckeve Város vezetése, amikor 
több vitás kérdésben is sikerült szóbeli 
megállapodást kötnie a Kerekzátony-sziget 
szennyvíz-elvezetésének az áramellátásá-
val kapcsolatban.
Ráckeve Város Önkormányzata még tavaly év 
végén kezdeményezte az egyeztetést, ame-
lyen Magyar Lajos osztályvezető, Kiss József 
és Kökényesi Anett (Elmű), dr. Szegheő Mik-
lós ügyvéd (Kerekzátony Közmű Egyesület) 
Vereckei Zoltán polgármester, Varga Viktória 
alpolgármester és Schenk József, TKSB elnök, 
a körzet képviselője (Ráckeve Város Önkor-
mányzata) vett részt. Az Elmű képviselője úgy 
nyilatkozott, hogy cégük – amennyiben az 
egyesület ehhez hozzájárul – első lépcsőben 
a szennyvíz-átemelő közelében lévő Keszeg 
sori, a Dunában fekvő kábelt átveszi üzemel-

tetésre és az árammérő szekrényt áthelyezi a 
szigeti oldalra.
Mint ismert, a kábel és a sziget nagy részén 
az áramellátást biztosító hálózat az egyesü-
let tulajdonát képezi: ezt utóbbi már régóta 
szerette volna átadni az Elműnek, amely 
szakmai okokra hivatkozva eddig elzárkó-
zott ettől. 
Álláspontjuk most megváltozott, s mint 
Kiss József kijelentette: „Cégünk elkötelezett 
abban, hogy a Kerekzátony-szigeti szenny-
víz-átemelő közcélú hálózatról történő ellátha-
tóságát biztosítsa.”
A kábel átvételével végre megnyílik a lehető-
ség, hogy az önkormányzat elektromos ellá-
tást biztosítson az RSD-projekt keretében a 
szigetre telepített átemelőhöz, így az ingat-
lantulajdonosok hat év után rácsatlakozhat-
nak a 2015-ben(!) kiépült szennyvíz-elvezető 
gerincvezetékre, amely eddig az elektromos 
hálózat hiánya miatt aggregátorról korláto-
zottan üzemelt. Az egy-két hónapon belül 

fúrt kutakból lehet vizet nyerni, amely 
nem ajánlott ivásra, legfeljebb mosoga-
tásra. A szigetet szó szerint behálózzák a 
négyjegyű számokkal jelölt keskeny sétá-
nyok, amely jellegzetessége az itt közleke-
dők számára.
A blog által nevezett, harmadik helyen vég-
zett a komáromi Erzsébet-sziget. A máso-
dik helyezést a nemzeti parki oltalom alatt 
álló Gödi-sziget szerezte meg. Talán nem 
véletlen, hogy 2020-ban, amikor hónapok-
ra kellett elszigeteltségben, visszafogott-
ságban élnünk a Covid-19 járvány miatt egy 
olyan sziget nyert, ahová el lehet vonulni a 
vírus elől is és talán nem véletlen, hogy feb-
ruárban komoly tárgyalásokat folytatott az 
illetésekkel Ráckeve Város Önkormányzata 
a szigeten élők szennyvíz-elvezetéssel és 
áramellátással kapcsolatos szolgáltatásai-
nak javításáról. (Lásd következő cikkünk – a 
szerk.)
Büszkék vagyunk erre a megtisztelő címre!

Címlapfotó: Schenk József
Összeállította: Jáki Réka 

sorra kerülő átalakítással az önkormányzat 
és a lakók nagy lépést tesznek a Duna-ág víz-
minőségének védelme érdekében. 
A megbeszélés kiemelt részét képezte az 
egész hálózat további sorsa is. Mint az Elmű 
képviselői kijelentették, második ütemben, 
két-három éven belül ezt is készek átvenni, 
amennyiben valamennyi lakó csatlakozik 
az új rendszerhez. Ehhez azonban a hálóza-
tot újra kell építeniük, a mérőhelyeket szab-
ványosítaniuk:  előbbi költségét várhatóan 
tudja vállalni az Elmű, utóbbi viszont 200-
300 ezer forintba kerülhet ingatlanonként. 
Az első lépcsős munkálatok megindításá-
nak legközelebbi feltétele, hogy a Kerek-
zátony Közmű Egyesület tagjai hozzájá-
ruljanak a kábel átadásához, s amint ez 
megtörténik, indulhat a munka, amelynek 
következtében pár éven belül két régi álom 
is valóra válhat végre.

Forrás: Ráckeve Város Facebook oldala

Áttörés az áramellátásban!
Tárgyalások a Kerekzátony-sziget infrastruktúrájának fejlesztéséről
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„Egyedül, de együtt…”
XXI. Doni Hősök Emléktúra

Tiszteletadás a Doni hősöknek                                                              FOTÓ: JÁKI RÉKA

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg 1943. évi 
januári harcainak az ott hősi halált halt, megse-
besült, fogságba esett és a harcokat túlélt tagja-
inak emlékére, Dr. Benkő Tibor, Magyarország 
honvédelmi minisztere fővédnökségével a Ma-
gyar Tartalékosok Szövetsége által immár 20 
éve rendezik meg a Doni Hősök Emléktúrát.
1943. január 12-én kezdődött a II. világhábo-
rúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a 
Don-kanyarban, mely során napok alatt szinte 
teljesen megsemmisült a 200 ezer, hazánk fi a-
iból álló 2. magyar hadsereg, akik a mínusz 40 
fokos hidegben, hiányos felszereléssel, kime-
rülten próbálták hősiesen visszaverni a túlerő-
ben lévő szovjet csapatokat. Majdnem minden 
család őriz emléket a történelem e kegyetlen 
időszakáról, szinte mindenkinek volt elvesztett 
hozzátartozója a felmenők között és megko-
pott fényképeken őrzik emlékét a dédapának, 
nagyapának, akinek értelmetlen halálát soha 
nem feledik.
A harcok során az eltűnt szeretteiket még év-
tizedekig reménykedve várták haza anyák, fe-
leségek, gyermekek, hiszen senki nem lehetett 
biztos abban, hogy valóban elestek e a csaták 
során vagy éppen hosszú hadifogságba hurcol-
ták őket a távoli hadifogolytáborokba.
Ennek a szomorú eseménynek állít emléket 
két évtizede a Doni Hősök Emléktúra, amellyel 
a szervezők azt szeretnék elérni, hogy apák, 
testvérek, fi úk, szerető társak, soha meg nem 
ismert nagyapák, nagybátyák emlékezetét 
közösen őrizzük és tartsuk életben, amikor fel-
idézzük a magyar történelem egyik legtragiku-
sabb időszakát. Országszerte hagyományőrző 
menetszázadok indulnak el, hogy így róják le 
kegyeletüket a hazájuktól távol elesett kato-
nák emléke előtt, azzal a céllal, hogy katonák 
és civilek vegyesen meneteljenek, mint elődeik 
tették.
Idén a XXI. Doni Hősök emléktúra a Covid-19 
járvány ellenére is elindult január 12-én. Rác-
kevén a Hősök szobra előtt tette tiszteletét janu-
ár 29-én a 7. számú Csepel menetszázadhoz 
tartozó a Vitéz Mikecz Kálmán Huszár Bandé-
rium, a Dunaharaszti Katonai Hagyományőr-
ző Egyesület és a Vitézi Rend Hagyományőrző 
Törzskapitánysága.
Szabó Gertrúd az Ács Károly Művelődési 
Központ igazgatónője köszöntötte a jelen-
lévőket, majd ismertette Magyar Honvédség 
Parancsnokának, Korom Ferenc díszparan-
csát a 21. Doni Emlékhősük Túrájának útba 
indításáról. „Útjuk során pédaként álljon Önök 
előtt a hazáért embertelen körülmények között 

emberfeletti erővel küzdő Bajtársaink emléke.”  
Ezután Jásdi Balázs, a Doni Hősök Emléktú-
ra ötletgazdája és főszervezője, aki egyben a 
MH Tartalékképző és Támogató Parancsnok-
ság honvédelmi alkalmazottja és a Magyar 
Tartalékosok Szövetség hagyományőrző ta-
gozatának vezetője, mondott köszönetet a 
jelenlévőknek és visszaemlékezett, hogy 21 
évvel ezelőtt még negyed magával vállalko-
zott erre a túrára, hogy valós teljesítménnyel 
tisztelegjenek az akkor még nagy számban 
velünk élő, Don mellől hazatért katonák 
előtt. A résztvevők száma tavaly már meg-
haladta az 1000 főt, akiknek egyharmada 
katonákból áll. A valamikori doni hadsereg 
létszáma gyakorlatilag már teljes odafönt az 
égi mezőn, nem sokan élnek közülük, ezért 
ma már nem igazán számukra bír jelentő-
séggel ez az emléktúra, hanem a mai fi ata-
loknak. „Ezért  – hangsúlyozta Jásdi Balázs 
–, fontos hogy a mai szertartások véletlenül se 
hasonlítsanak gyászszertartásokra, mert a gyász 
ideje lejárt, hanem egykori katonáink hősies 
helytállására emlékeztessenek és ezzel legyenek 
megszólítva fi ataljaink.” Megköszönte Rác-
keve Város hozzáállását és a Mikecz Bandé-
rium részvételét. A túrához a menetszázad-
nak erőt és egészséget kívánt, majd Ráckeve 
Város polgármesterével Vereckei Zoltánnal 
katonai tiszteletadás mellett elhelyezték az 
emlékezés koszorúját a Hősök szobrának 
talpazatánál, ezután elindultak megtenni a 
kijelölt távot.
A Csepel század számára az Emléktúra útvona-
la volt: január 29-én: Ráckeve, Szigetszentmár-
ton, Szigetújfalu, Tököl; január 30-án: Tököl, 
Szigethalom, Taksony, Dunaharaszti.
Mint minden másra, az emléktúrára is hatás-
sal volt a koronavírus-járvány, ezért az most 
rendhagyó módon a szemet gyönyörködtető, 

egybefüggő menetoszlopok helyett a menet-
századok tagjai egyénileg teljesítették válasz-
tott túraútvonalaikat.
Alkalmazkodva a Covid-19 elleni védekezés 
érdekében hozott szabályzásokhoz, Jásdi Ba-
lázs, a Doni Hősök Emléktúra ötletgazdája és 
főszervezője azt a különleges megoldást talál-
ta ki, hogy a regisztrált résztvevők egyénileg 
indulhattak útra lakó-, illetve tartózkodási he-
lyükről. Minimum tíz kilométeres távot kellett 
teljesítenie mindenkinek, valamint fel kellett 
keresnie legalább egy-egy emlékművet, sír-
hantot, gyertyagyújtással kell megemlékeznie 
az 1943-ban bekövetkezett doni katasztrófa 
magyar katonáiról. A január 11. és február 14. 
között végrehajtott egyéni teljesítményét min-
denki legalább három, maximum öt kép elké-
szítésével igazolhatta.
Mint Jásdi Balázs fogalmazott: elfogadva egyes 
menetszázadok azon igényét, hogy a hagyo-
mányoknak megfelelően csoportosan is telje-
síthessék az emléktúrát, lehetőséget biztosít 
arra, hogy az eredeti dátumoktól eltérve – ha a 
vírus elleni intézkedések is megengedik majd – 
2021 tavaszán hajthassák végre a menetet.
„A túra mára gyakorlatilag egy rendhagyó katonai 
zarándoklattá fejlődött. Az egyre több helyszínnek is 
köszönhetően sokoldalúbb és a civil társadalomnak 
is befogadható lett” – fogalmazott Jásdi Balázs, 
majd hozzátette: „A rendezvény célja nem a múl-
tat szolgálni, hanem a múlt okán irányt mutatni 
a jövőnek. Mára az egyik legfontosabb üzenete az, 
hogy a hazatért katona is ugyanolyan hős, mint az 
elesett. Azt kérjük a települések vezetőitől, hogy a kö-
zeljövőben emlékműveikre véssék fel a hazatért hősök 
számát is, ezzel is jelezve az utókornak, hogy a haza 
védelmében nem csak meghalni lehet. Ez fontos üze-
net a mai katonáinknak is” – mondta zárszóként.

Jáki Réka
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Régi Idők Farsangja
„Farsangi morzsák” rendezvénysorozat

Az idei farsangot egy egész napos rendez-
vénnyel és a teljes farsangi időszakra terve-
zett kiállítással szerettük volna megünne-
pelni.
Mivel ezen időszakban is át kellett térnünk 
az online térbe, ezért elindítottunk egy „Far-
sangi morzsák…” címmel egy online rendez-
vénysorozatot és a farsangi időszakban min-
den nap bejelentkeztünk újdonságokkal.

A „Készíts busót!” felhívásunkra több, mint 
100 alkotás érkezett: 
• Sári Nóra, Séllei Csenge, Takács Bálint, 

Hegedűs Luca, Koller Vanda – Szivár-
vány Óvoda Ifjúság út – Pillangó csoport

• Mlinkó-Szepessy Jázmin – Szivárvány 
Óvoda Ifjúság út – Hétszínvirág csoport

• Tóth Lívia – Ráckevei Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 3.a.

• Végh Roland, Fehérvári Fanni, Kiss-Szir-
may Anna, Feigl Gabriella, Tóth Réka, 
Cseke Noémi, Bosánszky Emma, Kollár 
Viola – Szigetbecsei Általános Iskola 5. 
osztály 

• Ginál Dalma, Filetóth Fanni, Borbély- 
Kovács Vendel, Fekete Zsóka Hédi, Baj-
kay-Pálfi  Balázs, Tomán Zoé, Kövesdi 
Honorka – Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola 1.osztály

• Békés Dóra, Paunoch-Takács Dalma, Bá-
csi Nóra, Schneider Szofi , Kirchner Zita 
– Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
2.osztály

• Bobek Barna, Német Barna, Kóra Han-
na, Bukri Ágota, Tar Luca, Soós Viktória, 
Boros Uri Léna, Dusek Zoltán, Ambrus 
Emőke, Fórizs Artúr, Ginál Gréta, Balla 
Bianka – Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola 4. osztály

• Balla Bianka, Ginál Gréta, Fórizs Artúr, 
Tódor Eszter Kinga, Hirling Petra Gréta –
Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4.a

• Ács Hédi Hanna, Egyed Nándor Gábor, 
Hoffmann Dorottya, Makula Korina, 
Matkó Szilvia, Nagy Janka, Szendrő Se-
bestyén – Szivárvány Óvoda Ifjúság út – 
Tulipán csoport

• Szivárvány Óvoda Vörösmarty út – PIL-
LANGÓ CSOPORT

• Abelovszky Bendegúz, Végh Márkusz, 
Kósa Kristian, Baosa Gergely László, Ha-
ránt Janka, Havasfalvi Adél, Gregus No-
émi, Ronyecz Attila, Raáb Dávid, Mendi 
Botond, Bundás Tamás – Ráckevei Árpád 
Fejedelem Ált. Iskola 2.b.

• Bácskai Zsófi a, Bognár Luca, Deák Rebeka, 
Gregor Johanna, Krizsánovics Anna, Rodek 
Dorka, Szabó Réka, Tanács Viktória, Amin 
Anna, Varga Kitti, Dodony István, Czibi 
Norbert, Benkovics Boglárka, Vincze Petra, 
Ébner Márton, Pribér Lara, Ujhegyi Lora, 
Polgár Dominik, Dodony Ányos – Tököli 
Weöres Sándor Általános Iskola

• Volly István AMI Szigetbecsei Tagozat di-
ákjai

• Szabó Bíborka – Ráckevei Ady Endre 
Gimnázium 7.a.

• Szabó I. Villő – Ráckevei Árpád Fejede-
lem Ált. Iskola 1. osztály

• Szabó Boróka – Ráckevei Árpád Fejede-
lem Ált. Iskola 5.osztály

• Szabó Zselyke Réka – Ráckevei Árpád Fe-
jedelem Ált. Iskola 3.a

• Soós Levente – 6 éves – Ráckeve
• Soós András – 8 éves – Ráckeve
• Balla Bianka – 10 éves, 4.a.
• Balla Izabella – nagycsoportos
• Csendes Máté – 8 éves– Ráckeve
• Haránt Panna – 5 éves – Ráckeve
• Végh Roland – 11 éves – Ráckeve
• Hamar Liliána – 3. osztályos – Ráckeve

ABLAK-TÁRAT készítettünk, amit kezdet-
ben a Mohácsról kapott eredeti faragott 
busóálarcok és a busók mindennapi kel-
lékei: a bunkósbot, kolomp, kereplő díszí-
tették. Ezen kívül a járókelők további érde-
kességeket is olvashattak ablakainkban a 
busójárásról, a farsangi népszokásainkról.
Majd sorra jöttek a gyermekek által ké-
szített álarcok, rajzok így az Ablak-tárunk 
folyamatosan bővült, így már nem csak a 

Kossuth utcai ablakaink teltek meg, hanem 
a művelődési központ összes ablakát szí-
nes álarcok díszítették. Minden alkotót kis 
ajándékkal leptünk meg.
Elindítottuk a Retro farsangi jelmezversenyünket, 
melyre szintén több fotó érkezett – madárijesz-
tő a 90-es évekből, háremlány a 60-as évekből, 
tv bemondó a 70-es évekből, egy csoda a 40-
es évekből és viking, popcorn és Kévés „leány” 
a közelmúltból. Albumba raktuk és az ÁKMK 
oldalán önök  szavazhattak a kedvenceikre. 
Több, mint 300 szavazat érkezett!

Február 17-én a farsang utolsó napján hir-
dettünk eredményt.
Minden jelmezest megleptünk egy kis aján-
dékkal: Szabó Sándor, Füstösné Lipsz Erzsé-
bet, Vojta Zoltán, Sallai Éva, Füstös Orsolya, 
Őszidő Nyugdíjas Klub, Horváth Bence. A 
nyertes a popcorn lett, azaz Végh Roland, 
aki a Romantika Cukrászda csodálatos tor-
táját vihette haza, ezúton is köszönjük a fel-
ajánlást, a fotókat és a sok szavazatot. Gra-
tulálunk mindenkinek!

A honlapunkon megtekinthetik Vikár Csa-
ba busónagykövettől kapott képes, zenés 
kisfi lmet, melyből minden érdekességet 
megtudhatnak a busójárásról.
Az alkotásokról, jelmezekről készült fotókat 
megtekinthetik az ÁKMK honlapján és face-
book oldalán!

Reméljük mihamarabb, már személyesen 
találkozhatunk önökkel!

Szabó Gertrúd igazgató
ÁKMK

A Retro farsang fotókiállítása                                                                   FOTÓ: ÁKMK
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„Egy mindenkiért, mindenki egyért!”
Egy csésze kávé Cseh Fruzsina Viktóriával Ráckeve Város Polgárőrségének elnökével

Ahogyan olvasóink már a februári számban 
tájékozódhattak róla, 2021. január 9-én a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség díjátadó ünnep-
ségén Budaörsön Cseh Fruzsina Viktória rá-
ckevei polgárőr a „Polgárőr Érdemkereszt” 
Arany fokozata kitüntetésben részesült.
Fruzsinát évek óta nap mint nap látjuk utcán, 
rendezvényeken, ahogy férfi akat megszé-
gyenítő határozottsággal, sokszor éjszaká-
ba nyúlóan is biztosítja a ráckevei polgárok 
nyugalmát, nyugodt, zavartalan szórakozá-
sát a fesztiválok ideje alatt is. Ráckeve Város 
Önkormányzata elismerte már kiemelkedő 
tevékenységét, hiszen 2017-ben átvehette a 
Karácsonyi koncerten a Közbiztonsági-díjat, 
de már számos más kitüntetésben is része-
sült. Fruzsinát faggattam hivatásáról, elvei-
ről, értékrendjéről.
Jáki Réka: – Mióta vagy a Ráckevei Polgár-
őrség tagja és miért szerettél volna polgárőr-
ködni?
Cseh Fruzsina: – 2009 szeptemberében 
léptem be a polgárőrségbe, azóta vagyok a 
tagja. A volt férjem polgárőrködött és egyik 
alkalommal mikor hazajött, megkérdezte, 
hogy nem  lépnék-e be a polgárőrségbe, 
mert kevés a taglétszám, és félő, hogy így 
meg fog szűnni. A polgárőrség akkori veze-
tőjét jól ismertem, mert a fi am osztálytár-
sának az anyukája volt, így felhívtam és el-
kezdtünk beszélgetni. Így lettem polgárőr.

– Mikor lettél az egyesület elnöke?
– 2012. óta vagyok a Ráckevei Polgárőr 
Egyesület elnöke.  

– Mutasd be a ráckevei polgárőrséget, kérlek. 
Hányan vagytok, hogyan működtök, miből 
tartjátok fent magatokat, hiszen ti önkéntesek 
vagytok, ha jól tudom.
– Igen, a polgárőrség az egy civil szervezet 
és önkéntesekből áll. Az önkéntesség azt je-
lenti, hogy szabadidőnket feláldozva, saját 
akaratunkból, mindenféle anyagi juttatás 
nélkül végezzük a szolgálatokat a rendes 
munkánk mellett. Kb. 20 főből áll a polgár-
őrség (alapító tagok, rendes tagok) De most 
a Covid-19 miatt igen korlátozottak va-
gyunk mi is, hiszen az idősebb kollégák vé-
delme nekünk is nagyon fontos. Így most a 
szolgálatok ellátása inkább a fi atalabb kor-
osztályra hárul. A fenntartáshoz szoktunk 
pályázatokat benyújtani, tagdíjat szedünk. 
Ezekből a forrásokból gazdálkodunk, illetve 
természetesen Ráckeve Város Önkormány-
zata is támogat minket.

– Büszke vagy rá, hogy egy nő irányíthatja ezt 
az önkéntes rendfenntartó egyesületet? Szerinted 
minek köszönhető? Határozott személyiségednek?
– Én inkább arra vagyok büszke, hogy egy 
nagyon jó csapat tagja lehetek. Ráckevén és 
Pest megyében is. Azért mondom, hogy Pest 
megyében is, mert kevesen tudják, de nem 
csak a Ráckevei Polgárőr Egyesület elnöke 
vagyok, hanem a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség felügyelő bizottságának egyik tagja 
is. De térjünk vissza a Ráckevei Polgárőr-
séghez. 

Soha nem kockáztatnám egyik kollégám 
egészségét, életét sem. Vezetőként próbá-
lok pozitívan gondolkodni és látni, arra 
összpontosítani. Hibázni könnyen lehet, 

hiszen emberek vagyunk, de csak az tud hi-
bázni, aki csinál is valamit. Hogy határozott 
vagyok-e?   Természetesen tudok az is lenni, 
de inkább makacsnak, és önfejűnek tartom 
magam.

– Ugyanakkor, ha valaki Rád néz, látja benned 
a nőt, hiszen fontos számodra, hogy mindig jól 
ápolt, csinos, nőies legyél. Miért tartod ezeket 
fontosnak?
– A munkámból adódóan szinte csak egyen-
ruhában látnak az emberek. Nagyon kevés 
az az alkalom, amikor civil ruhában megje-
lenhetek, ezért is fontos nekem, hogy amikor 
rendes ruhát veszek fel, akkor az emberek 
egy teljesen más nőt lássanak meg bennem. 

– Ez egy önkéntes munka, neked van más képe-
sítésed is. Mesélj az iskoláidról, mi a szakmád?
– Egy szálloda éttermében kezdtem el dolgoz-
ni, mint reggeliztető, ezért vendéglátásból több 
képesítést, bizonyítványt is szereztem. Később, 
míg a gyerekekkel otthon voltam elvégeztem a 
marketing és reklám menedzseri képzést, majd 
2019-ben a közterület-felügyelő képesítést, 
amiként jelenleg is dolgozom. 

– Három gyermek édesanyja vagy, hogyan tu-
dod összeegyeztetni ezt a szinte éjjel-nappali 
készenléti állapotot az anyai szereppel? 
– Igen 3 fi úgyermek édesanyja vagyok. Pé-
ter ebben az évben tölti be a 21. évét, Bence 
a 20.-at, Olivér pedig 12 éves lesz augusztus-
ban. A készenléti állapot ment a legnehezeb-
ben, mert a legkisebb fi am Olivér, speciális 
kisfi ú. Ő sajátos nevelést igényel, és így egy 
kicsit több gonddal járt a „hirtelen felmerülő 
probléma” (azonnal szolgálatba kell lépni) 
elfogadása számára, de most már egész jól 
tudja kezelni az ilyen eseteket. A két nagyfi -
am, ahogy betöltötték a 14. évüket, beálltak 
polgárőrnek. Először ifjú polgárőrökként, 
majd, amikor elmúltak 18 évesek, már „ren-
des” polgárőrként tevékenykednek.  Ezért 
sokszor vagyok velük együtt szolgálatban 
is. A rendezvényekre pedig majdnem min-
dig viszem magammal Olivért, aki lassan 12 
éves, így ő is mindig kap külön feladatot, pl. 
őrzi a csomagjainkat, táskáinkat.

– Miért tartod fontosnak, hogy a rendőrség 
mellett működjön a Polgárőrség is, mivel tudjá-
tok kiegészíteni a rendőrök munkáját? Milyen 
az együttműködésetek velük, illetve az önkor-
mányzattal?

Egy indián bölcsesség szerint: „Az 
embernek felelőssége van, és nem 
hatalma”. Így vagyok ezzel én is, 
mint vezető. Mi olyanok vagyunk, 
mint egy nagy család. „Egy min-
denkiért, mindenki egyért!” Felelős-
séggel tartozom a csapatom minden 
egyes tagjáért, éppen ezért mindig 
fi gyelembe veszem a korukat, kinek 
milyen a képessége, mit tud, és mit 
lehet elvárni tőle.
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– Ráckeve Város Önkormányzatával és a 
Ráckevei Rendőrkapitánysággal is nagyon 
jó a kapcsolatunk, napi szinten tartjuk a 
kontaktot, amit nagyon jónak és hatásos-
nak tartok. Az önkormányzat pedig támo-
gat minket. Ráadásul van egy térfi gyelői 
megállapodásunk is.

– Milyen a környező települések polgárőreivel a 
kapcsolatotok, úgy tudom, ki szoktátok segíteni 
egymást nagy rendezvények, ünnepek kapcsán?
– Igen, rendkívül szoros a környező telepü-
lések polgárőreivel is a munkaviszonyunk 
és valóban sokszor segítjük egymás mun-
káját, egymás rendezvényeit. Szerintem 
példaértékű a Ráckevei Járás Polgárőr Egye-
sületeinek együttműködése.  Minden egye-
sület segíti a másikat és őszintén örülünk 
egymás sikereinek. Sajnos vannak olyan já-
rások, ahol ez nem így van, ahol egymással 
harcolnak és ez nagyon nem jó… Pedig ösz-
sze kell fogni, hiszen egy célért dolgozunk 
mindnyájan, a lakosok biztonságáért, az 
élhető településekért.  

– Milyen elismeréseket kaptál eddig? Ez az or-
szágos díj a legnagyobb eddig? Hogyan érin-
tett, meglepődtél?
– Az első nagyobb elismerésemet 2015 má-
jusában kaptam meg a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetségtől, 2017-ben karácsonykor Ráckeve 
Város Közbiztonsági díjjal tüntetett ki, majd 
2019. október 19-én az Országos Polgárőr Szö-
vetség 1956-os díszünnepségén szintén egy 
elismerést vehettem át kimagasló munkám 
jutalmaként, és most 2021. január 9-én ismét 
az Országos Polgárőr Szövetség nyújtotta át 

a „Polgárőr Érdemkereszt” Arany fokozatát. 
Igen, az utolsó az eddigi legnagyobb elisme-
résem. Először, amikor meghallottam, nem 
akartam elhinni, talán nem is fogtam fel iga-
zán, csak miután a kezemben tartottam a ki-
tüntetésem. Én soha nem akartam más lenni, 
mint ami vagyok. Csak teszem a dolgom, mert 
így tartom helyesnek.

– Melyik volt a legizgalmasabb, legveszélyesebb 
„akciód, akciótok”?
– A legizgalmasabb „akcióm” 2013 nya-
rán egy 2 napos családi sátorozás közben 
történt. Elhatároztuk, hogy 2 napra a Sze-
lidi-tóhoz megyünk sátorozni. El is indul-
tunk, és amint felállítottuk a sátrakat, utá-
na rögtön lementünk fürdeni egyet a tóra. 
Éppen napoztam, élveztem a szabad perce-
ket, amikor jött a középső fi am, hogy: „Anya 
nem tudok a sátorhoz menni mert egy rendőr 
nem engedi.”
Persze rögtön kérdeztem, hogy miért, de a 
fi am azt mondta, nem tudja, kérdezzem meg. 
Kiderült, hogy a tóban egy II. világháborús, 
szovjet gyártmányú 120 mm-es aknavető 
gránátot talált egy 10 év körüli gyerek, aki a 
kezében tartva a vízből kifutott és letette egy 
kerítés mellé. Persze rögtön megkérdeztem 
az ott lévő rendőrt kell e segítség, mert ak-
kor szolgálatba állunk. Egyből rávágta, hogy 
igen, mert csak ketten vannak és egy nagy 
területet kell lezárni a tűzszerészek kiérkezé-
séig, ami 2 fővel szinte lehetetlen. Egyébként 
az aknavető gránát éles volt, a tűzszerészek a 
helyszíntől kb. 10 km-rel messzebb egy ho-
mokbányában felrobbantották, hatástalaní-
tották. Ez valóban izgalmas volt!

– Vannak még további terveid, álmaid? Me-
lyek ezek?
– Természetesen nekem is vannak terveim, 
de ezekről még nem szeretnék beszélni.

– Milyen hobbijaid vannak, mit csinálsz sza-
badidődben?
– Volt két bobtail kutyám, Tappancs és 
Zserbó, velük jártam kutyakiállításra. 2020 
augusztusában sikerült letennem egy bú-
várvizsgát, amire nagyon büszke vagyok. 
Imádom a tengert, és mindig kíváncsi vol-
tam a víz alatti élő világra. 

– Hogyan pihensz? Ha jól tudom szeretsz utaz-
ni és nagy Egyiptom rajongó vagy!
– Nagyon kevés a szabadidőm, talán ezért is 
szeretek utazni, elhagyni egy kicsit Ráckevét. 
Szeretem megismerni más emberek kultúrá-
ját, szokásait.  
És igen, jól tudod, Egyiptom rajongó vagyok. 
Azon kevesek közé tartozom, aki már több-
ször is járt ebben a csodás országban. Elő-
ször 11 évesen voltam anyukámmal és rögtön 
„szerelem volt első látásra”, teljesen elvarázsolt 
az ország. Sok-sok év elmúltával, 32 évesen 
ismét sikerült kijutnom, és édesanyám pél-
dájára én is vittem magammal a fi aimat. Az-
óta is, amikor csak tehetem, repülőre ülök és 
irány Egyiptom! Amíg mások autót, televíziót, 
vagy épp a legújabb telefont veszik meg, ad-
dig én utazásra, repülőjegyre gyűjtök. Tudod, 
az élet sok mindent elvehet tőled, de a tudást, 
amit megszereztél, az élményt, amit átéltél, 
és a szeretetet, amit magadban hordozol, at-
tól soha senki nem tud megfosztani. Azok az 
élmények, tanulságok, amiket az utazásaim 
alatt szerzek, mindig velem lesznek, velem 
maradnak.

– Van valami, amit így a beszélgetés végén szí-
vesen elmondanál még?
– Talán csak annyit, hogy mindenki meg-
küzd a napjaival. Mindenki megpróbál túl-
élni valamit. 
Szóval, nem látunk bele az emberek életé-
be, sem a lelkébe, ezért soha, semmilyen 
körülmények között ne döfjünk tört mások 
szívébe. Segítsük egymást, mert segíteni jó 
dolog.

– Ez tényleg úgy hangzik, mint a Te hitvallásod 
Fruzsi, amilyennek ismerünk is! Szívből kívá-
nom, hogy idén nyáron újra eljuthass álmaid 
országába és pihenj, kapcsolódj ki a sok mun-
ka után. Az elismeréshez pedig gratulálunk és 
büszkék vagyunk a női polgárőrünkre! Köszö-
nöm a beszélgetést!
– Én köszönöm a lehetőséget!

Jáki Réka

Fruzsina Bence fiával drog- és alkoholszimulációs szemüveg próbáján   FOTÓ: CSEH FRUZSINA VIKTÓRIA
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Emlékezzünk 2021-ben is közösen
1848-49. Forradalom és szabadságharc

Március 15. a modern parlamentáris Ma-
gyarország megszületésének napja, az 
1848-49-es polgári forradalom és szabad-
ságharc kezdete. A forradalom és szabad-
ságharc Magyarország újkori történetének 
egyik meghatározó eseménye, a nemze-
ti identitás egyik alapköve. Társadalmi re-
formjaival a polgári átalakulás megindítója, 
önvédelmi harcával a nemzeti mitológia ré-
szévé vált. Március 15. a magyar sajtó napja 
is annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a 
napon nyomtatták ki a magyar sajtó első 
szabad termékeit.

Iskolai tanulmányainkból ismerjük a pesti 
forradalom eseményeit és az ezután kö-
vetkező hősies szabadságharcot, amelyre a 
mai napig büszkék vagyunk, hiszen ez az a 
nemzeti ünnepünk, amely a magyar szívek-
ben mindig magában hordozott egy sajátos 
szimbolikus jelentéstartalmat, leginkább a 
szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a 
nemzeti tudat érzését. Ezért fontos újra és 
újra, minden évben közösen felidézni en-
nek a forradalomnak az eseményeit, emlé-
kezni a márciusi ifjakra és a szabadságharc 
hőseire és leszűrni napjaink történelmére a 
tanulságokat.

1848. március 15-én robbant ki Pesten az 
ifjúság által vezetett forradalom, nyitá-
nyát adva Magyarország másfél éves sza-
badságküzdelmének. A Párizsból induló 
forradalmi hullám két nap alatt jutott el 

Bécsből a magyarság szellemi életének 
központjába, a pesti megmozdulás fő 
szervezői fiatal költők, írók, Petőfi Sán-
dor, Vasvári Pál, Jókai Mór és még sokan 
mások voltak és kedvelt találkozóhelyü-
kön, a Pilvax kávéházban született meg 
a forradalom gondolata. A követeléseiket 
összegző Tizenkét pont és Petőfi forra-
dalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal 
máig szimbolizálják március 15-ét.
Az eltelt több, mint másfél évszázad során 
bármilyen politikai érában is kiemelkedő 
jelentőséggel bírt az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc megünneplése, 
mert a magyar tudatban és szívekben 
mindig is hordozott egy sajátos szimbo-
likus jelentéstartalmat: a szabadság, a 
fiatalság, a változtatás és a nemzeti tu-
dat érzését. Ennek a korszaknak köszön-
hetjük számunkra mindig megrendítően 
felcsendülő csodálatos himnuszunk szü-
letését, a magyar zászló piros-fehér-zöld 
színeinek hivatalossá válását és azt, hogy 
hazánk fővárosa Pozsony helyett Buda-
pest, a hivatalos nyelv pedig a latin he-
lyett a magyar lett. Legyünk ma is büsz-
kék erre a napra és mindarra a mögöttes 
tartalomra, amit hordoz. Ne felejtsük el 
fontos eszméit és tanuljunk az össze-
fogás, a kitartás és a tenni akarás közös 
célokat megvalósító  erejének és egymás 
tiszteletének életünket is gazdagabbá 
tévő elveiből.
Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc Magyarország újkori történetének 

A szabadságharc hősei                Fotó: Internet

egyik meghatározó eseménye, a nemze-
ti identitás egyik alapköve. Társadalmi re-
formjaival a polgári átalakulás megindítója, 
önvédelmi harcával a nemzeti mitológia ré-
szévé vált. Szerves része volt az 1848-as 
európai forradalmi hullámnak, azok közül 
viszont lényegében egyedül jutott el sikeres 
katonai ellenállásig.
Eredményességét mi sem mutatja jobban, 
mint hogy csak a cári Oroszország katonai 
beavatkozásával lehetett legyőzni, amely-
nek soha ekkora hadserege addig nem járt 
még külföldön. Gyakorlatilag az 1848–49-
es szabadságharc egyben a magyar nemzet 
történetének leghíresebb háborús konfl ik-
tusa is.

Ha idén a járványhelyzet miatt nem is tu-
dunk – úgy,  ahogyan eddig megszoktuk 
– részt venni közösen Ráckeve Város Ön-
kormányzata és valamelyik városi iskola 
által rendezett rendezett ünnepségen az 
Ady Endre Gimnázium lépcsőjén a nyíló 
aranyeső bokrok, árvácskák színes hátte-
rében, Ács Károly szobrának méltóságos 
és vigyázó tekintetétől kísérve, mégis  arra 
biztatok, mindenkit, hogy minél többen 
mozduljunk  meg az Ács Károly Művelődési  
Központ felhívására, és borítsuk be nemzeti 
színű zászlóinkkal  a teret, hogy 2021-ben is 
együtt emlékezzünk a tavasz első napjaiban 
büszke forradalmunkra  és szabadsághar-
cunkra!

Összeállította: Jáki Réka

A 12 pont          Fotó: Internet
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A front ne legyen gond – a közlekedésben sem!
Az időjárás-változásra a legtöbb ember 
érzékeny. Az életkor előrehaladtával 
egyre fokozottabban reagálunk rá. Elő-
fordulhat az alvás minőségének romlása, 
az átlagosnál idegesebb, feledékenyebb, 
levertebb közérzet, amelyek komolyabb 
egészségügyi problémákkal (szív- és ke-
ringési zavarok, szédülés, légzési nehéz-
ségek) is párosulhatnak.

Aki a melegfrontra érzékeny, ingerlékeny-
nyé, fáradékonnyá, kábulttá válhat, emel-
kedhet a pulzusszáma, a vérnyomása, 
ami hatással lehet a közlekedési balese-
tek előfordulási gyakoriságára is. Éppen 
ezért melegfront idején az átlagosnál na-
gyobb türelemre, óvatosságra, s az önura-
lom megtartására van szükség a közleke-
dési balesetek elkerülése érdekében.
A hidegfront ezzel szemben nyugodtab-
bá, feszültségmentessé (fesztelenebbé) 
teszi az embert, lelassulnak a reflexek, az 
álmosságérzet, a fejfájás is a gyakori jel-
lemzők közé sorolható. Hidegfront ide-
jén az emberi figyelmetlenség, a hibás 

helyzetfelismerés, a késedelmes reakció 
okozta közúti balesetek szaporodhatnak.
Sose feledjék a passzív biztonsági eszkö-
zöket – alapvetően a biztonsági öv és a 
gyermekbiztonsági rendszer, bukósisak, 

Közúti baleset (a kép csak illusztráció)                         Fotó: Internet

védősisak –, hiszen használatukkal sokat 
tehetnek a közúti tragédiák megelőzésé-
ért!

Ráckevei Rendőrkapitányság
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Biztonságos ma az internet?
Egy világméretű kampány részeként ma 
már több mint 60 országban – köztük 
Magyarországon is – megrendezik a Biz-
tonságos Internet Napját, amely minden 
év második hónapjának második hetének 
második napja. A kampány célja minél több 
embert megszólítani és felhívni a fi gyelmet 
az internetes technológiák, eszközök át-
gondolt, biztonságosabb használatára.

Idén a Biztonságos internetezés világ-
napja 2021. február 7-én volt.
Az internet nagyszerű eszköz, a gyermekek 
és fi atalkorúak – főként közösségi oldalak 
használata, pihenés, kikapcsolódás céljából 
– szabadidejük nagy részét az interneten 
töltik. Az iskolákban már az alsó tagozatos 
kigyerekek is rendszeres Internet haszná-
lók, naponta gyakran órákat „lógnak a ne-
ten”. Az internet azonban számos veszélyt 
is magában rejt, amelynek a tudatosítása a 
gyerekekben elsősorban a szülők és a peda-
gógusok feladata. Ehhez azonban először 
a szülőknek kell felismerniük azt, hogy az 
internet veszélyeket rejthet, a gyermekek az 
interneten csalók, adathalászok, zaklatók 
és akár pedofi lok áldozataivá válhatnak. 
Fontos, hogy a szülők, tanárok, rendszere-
sen beszélgessenek a gyermekekkel inter-
netezési szokásaikról és arról, hogy kellő 
elővigyázatosággal miként lehetnek biz-
tonságban a virtuális világban. 
Az internetes biztonság egyfelől adataink, 
másfelől személyünk megfelelő védelmét 
jelenti.
Tanácsaink egyfelől a szülőknek, másfelől a 
gyerekeknek szólnak, azonban az interne-
tes veszélyek felismeréséhez és azok megfe-
lelő kezeléséhez elengedhetetlen a két kor-
csoport közötti párbeszéd. 

Tanácsaink a szülők részére:
• Kérdezze meg a gyereket, hogy milyen 

honlapokat szeret nézni és milyen cél-
ból!

• Irányítsa a gyermek internetes tartal-
makkal kapcsolatos érdeklődését!

• Lehetőség szerint mindig legyen érdek-
lődő akkor, ha a gyermek valamilyen ál-
tala felfedezett netes újdonságról számol 
be, vagy éppen valami olyanról, amely a 
számára nem tetsző! 

• Kérdezze meg, mit tesz az adatai védel-
me és a biztonságos internetezés érde-
kében?

• Előfordult-e, amikor úgy érezte, hogy za-
varba hozza egy információ, beszélgetés, 

kép, vagy videó? Beszélgessen vele arról, 
hogyan előzheti meg legközelebb ezeket 
a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen ese-
tekben!

• Alkalmazzon szűrőprogramokat a bizton-
ságosabb internetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathatja a gyermeke 
számára elérhető oldalakat, megelőzheti 
a pedofi l jellegű zaklatásokat, valamint 
azt is, hogy gyermeke erőszakos tartal-
makra bukkanjon a világhálón! 

• Gondolja végig, Ön mire használja az in-
ternetet és mire használja gyereke! Van-e 
olyan tevékenység, amelyet együtt vé-
gezhetnének az interneten?

• Szakítson időt a közös szörfölésre, így 
gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy 
az internetezés lehet közös program is!

• Beszéljenek az internethasználatra vo-
natkozó szabályokról! Az internet előtt 
töltött időn túl a beszélgetés során hív-
ja fel a fi gyelmet a másokkal szemben 
tanúsítandó helyes magatartásra, vala-
mint az internetes játékok használatára 
vonatkozó szabályokra! Fontos, hogy 
a gyermek minden esetben a korosztá-
lyának megfelelő játékkal játsszon. Erre 
vonatkozóan az ún. PEGI besorolás tá-
jékoztat, amely jelzi, hogy a játék, vagy 
fi lm milyen korosztálynak készült.

• Amennyiben tudomására jut, hogy gyer-
mekét bármilyen formában zaklatják az 
interneten keresztül, forduljon a rendőr-
séghez!

• Ne feledjék, az internet nem csak veszé-
lyeket rejt magában, hanem számos le-
hetőséget is biztosít! Fedezzék fel ezeket 
a lehetőségeket és motiválják a gyerme-
ket a kreatív és hasznos internethaszná-
latra! Az internet megkönnyíti életünket, 
azonban ismerjük fel a benne rejlő veszé-
lyeket is! Az alábbi néhány egyszerű ta-
nács megfogadásával jelentősen növel-
hetjük az internetezés biztonságát. 

• Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy 
baj esetén hova fordulhat! Amennyiben 
olyan tartalomra bukkan, amely pedofi l, 
erőszakos, idegen és fajgyűlöletre uszít, 
drogfogyasztásra csábít, hozzájárulása 
nélkül sértő módon hozzáférhetővé tett 
vagy egyéb sértő tartalom. Ilyen esetek-
ben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOT-
LINE-tól kaphat segítséget: http://www.
biztonsagosinternet.hu. 

Ők a bejelentés feldolgozása után meg-
vizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és 

szükség esetén értesítik a rendőrséget, így 
megelőzhető, hogy mások is rátaláljanak az 
adott oldalra, bejegyzésre.
Amennyiben tanácsra, lelkisegélyre van 
szüksége (akár névtelenül is), forduljon 
a KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍT-
VÁNYHOZ! (www.kek-vonal.hu)
A honlapon keresztül chat-elni lehet az ala-
pítvány munkatársával, vagy a 116-111-es te-
lefonszámon éjjel-nappal elérhetőek.

Tanácsaink a gyermekeknek:
• Világháló = mindenkihez eljut, amit oda 

egyszer feltöltünk! 
• Vigyázz, milyen képeket raksz fel a kö-

zösségi oldalakra, vigyázz miket posz-
tolsz ki!

• Minél személytelenebb elérhetőséget 
adj meg!

• Soha ne add meg a lakcímedet, telefon-
számodat senkinek az interneten keresz-
tül!

• Mindig más regisztrációs nevet és jelszót 
használj!

• Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése 
részt!

• Ne használd a nevedet regisztrációs név-
ként!

• Letöltések alkalmával fi gyelj, hogy csak 
azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem 
tilos, mert az illegális tartalom letöltését 
a törvény bünteti!

• Internet kávézóban vagy wifi  pontról ne 
intézz személyes ügyeket! 

• Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet, és 
ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvá-
nos helyen chatelsz, vagy belépsz a kö-
zösségi oldaladra!

• Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha 
mégis, akkor el kell mondanod a szüleid-
nek és fontos, hogy valaki elkísérjen!

• Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) 
soha senkinek ne küldj át, mert bárki 
bármikor visszaélhet vele, akár zsarol-
hatnak is, illetve zaklathatnak miatta!

Tekintettel az internetbiztonság fontossá-
gára az elkövetkező időben hírleveleinkben 
az alábbi témákkal kívánunk részleteseb-
ben foglalkozni: a számítógép védelme, 
internetfüggőség, internetes csalások, in-
ternet levelezés, chat, közösségi oldalak, 
online játékok, letöltés, szerzői jogok, okos-
telefonok, sexting, cyberbullying.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály
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Márciusi változatosság - Böjtös ételek
Sokszor vagyunk úgy, hogy a megszokott éte-
leinket egy kicsit tovább variáljuk. Ezekhez a 
gondolatokhoz szeretnék ötletet adni.
Ilyen pl. a kacsasült, amit általában „csak” 
megsütünk, krumplival, káposztával körítjük 
és készen is van. Akkor most cifrázom egy ki-
csit.

Rozmaringos kacsacomb, 
vegyes pürével, 

meggymártással
 
Hozzávalók: 4 db kacsacomb, 3-4 db 
krumpli, 1 édesburgonya, 1 zacskó meggy, 
főzőtejszín, 2 kanálnyi liszt, fahéj, só, cukor, 
rozmaring, 6-7 gerezd fokhagyma.
A kacsacombokat áttisztítom, sózom, bor-
sozom, rozmaringgal megszórom. Bőrét 
bekockázom. Tepsibe helyezem, mellé fok-
hagymagerezdeket teszek, 2 kanál zsírt és 
fél pohár vizet öntök hozzá. Szép lassan 
180 fokon pirosra sütöm, közben locsolga-
tom.
A kétféle krumplit megfőzöm, leszűröm, 
tejföllel és vajjal pürét készítek.
A meggyet (mirelit) annyi vízben teszem föl, 
hogy ellepje, szórok bele fahéjat, pötty sót, 
cukrot, vaníliás cukrot ízlés szerint. Közben 
elkészítem a habarást főzőtejszínnel, liszt-
tel. Ha a meggy felforrt, akkor besűrítem. A 
kacsát a színes pürével, meggymártással tá-
lalom. 
Nagyon fi nom hozzá az erdei mártás, amely-
hez egy csipet chilidarát is adok, ettől pikán-
sabb a mártás.

Kacsamell pirítóssal, 
salátával

 
Hozzávalók: 2 fél kacsamell, só, bors, roz-
maring, vegyes ruccolás saláta, pirítós.
A kacsamellet megtisztítom, bőrét kocká-
zom, fűszerezem. Wokban olajon nagy lán-
gon kérgesítem, majd sütőben 180 fokon 
10 percet sütöm, úgy, hogy rozé maradjon. 
Utána pihentetem.
A salátát elkészítem, sózom, borsozom, 
olajjal, oreganóval, balzsamecettel íze-
sítem, majd összekeverem. Tálaláskor a 
kacsamellet vékony szeletekre vágom, pi-
rítósra rárendezem, mellé a finom saláta 
kerül. Ez lehet előétel vagy egy könnyű 
vacsora.
Lehet turbózni egy kis FETA sajt morzsával.

Csirkemell színes paprikával, 
sajttal töltve, tarkasalátával

Hozzávalók: 2 db csirkemell, 3 színű kalifor-
niai paprika, mozzarella sajt, aszalt paradi-
csom. Salátához: jégsaláta, koktélparadicsom, 
1 db cékla kockázva, pirított fenyőmag, só, 
bors, olaj, balzsamecet, bazsalikom.
A csirkemelleket kettévágom, még mélyeb-
ben bevágom, kiterítem, óvatosan klop-
folom, ízesítem csirke fűszerkeverékkel. A 
háromszínű paprikáknak felét elvágom és 
vékony csíkokra szelem.
Olajon picit megfuttatom, rázogatom. Fontos, 
hogy roppanós maradjon! A csirkemellekre 
szétosztom a színes paprikát kb. 2-2-2 csíkot, 
egy szeletke mozzarellát és egy fél aszalt pa-
radicsomot. Óvatosan feltekerem, hústűvel 
kétoldalról rögzítem. Kivajazott jénai tálba he-
lyezem, sütőben megsütöm. Salátástálba tép-
kedem a jégsalátát, koktélparadicsomot (6-7 
db) félbevágva, 1 főtt céklát kockázva, majd fű-
szerezem: tetejére pirított fenyőmag és tépett 
bazsalikom kerül. A húst tálaláskor vastagabb 
szeletekre vágom, salátával tálalom.
Egy laza fokhagymás, joghurtos fűszeres 
öntet még elmegy mellé, ha valaki így sze-
reti. Ez sem a megszokott…

Cukkinis falatkák 
vegetáriánusoknak is

Hozzávalók: 1 db levelestészta, 2 kis cukki-
ni reszelve, 1 csomag lapkasajt, reszelt sajt, 
1+1 tojás, 1 tömlős csípős sajtkrém, fél kápia 
paprika kockázva, só, bors bazsalikom.
A levelestésztát kinyújtom. A lapkasajtot 
ráteszem 2 sorban, erre a fűszerezett, sajtos, 
tojásos cukkinit helyezek, elkenem, meg-
szórom reszelt sajttal, feltekerem.
Sütőpapírral bélelt tepsibe teszem a há-
romszög alakúra vágott tekercset. Tetejét 
megkenem 1 tojás és kiskanálnyi olaj keve-
rékével. Meg lehet szórni magokkal. Salá-
tával bélelt tálra rendezem.

Tudom, hogy a böjt időszakában vagyunk, 
ilyenkor a húsételek részben vagy teljesen mel-
lőzve vannak. Receptjeimmel arra az időszakra 
gondoltam, amikor lazítások vannak, vagy épp 
vendégek jönnek.
Még mindig vigyázzunk magunkra, egymásra! 
Jó étvágyat kívánok!

Fejérdy Győzőné/MARI

„Gyászba borult Isten csillagvára,
Függönyt vontak mennynek ablakára.
Meghalt, meghalt az ártatlan bárány,
Vértől ázott szent kereszt oltárán.”.

(Wolly György gyűjtése 
Peregen 1929-30 között.)

Elérkezett az elcsendesedés ideje. Nem mintha az 
utóbbi időben sok mulatozásban, szórakozásban 
lett volna részünk, de az elkövetkező hat hét  a 
csendről, a lélekről, a böjtről fog szólni.  A hús-
mentes étkezés jót fog tenni testünknek, nem árt 
egy tisztító kúra így tavasz felé. Attól még lehet 
fi nomakat főzni-enni, hogy nincs hús benne. 
Azért ne hanyagoljuk el a főzést. Foglalkozzunk 
a lelkünkkel,  is, olvassunk, hallgassunk szép ze-
nét, és imádkozzunk, jót fog tenni. 

Sütőtökkrém leves 
sült tökből

A tököt feldarabolom, beteszem a sütő-
be.  Miután megsült, kikaparom a héjából, 
aprítógépben pürésítem. Egy kanál vajat 
megolvasztok ráteszem a tökpürét, és fel-
öntöm  zöldség alaplével.  Ha szükséges, 
sózom. Hagyom rottyanni egyet, ekkor 
hozzáadok egy pohár tejszínt. Megszórom 
petrezselyem zöldjével, tálaláskor pirított 
tökmaggal, és pici tökmagolajjal adom fel. 
Tetejére levesgyöngyét ill. pirított kenyér-
kockákat kínálok.

Rakott tészta
Fél kg kockatésztát – ha lehet inkább házilag 
készítettet – megfőzök sós vízben, lecsurga-
tom. Három tojássárgáját elkeverek 10 dkg 
cukorral, 10 dkg vajjal, egy citrom héjával, egy 
vaníliával, valamint egy doboz tejfellel. Fel-
verem a tojások fehérjét, és a végén óvatosan 
hozzákeverem a tojásos masszához. Ráöntöm 
a várakozó tésztára, óvatosan elvegyítem. Pici 
sót sem felejtek el hozzáadni. Kivajazok egy 
jénai tálat, beleöntöm a massza felét, meg-
pöttyözöm pár evőkanál barack ill. szilvalek-
várral, megszórom bőven darált mákkal. Ha 
nincs mák , dióval is fi nom. Szórhatok rá fél 
marék mazsolát is, attól még fi nomabb lesz. A 
tetejére tészta kerüljön, amire vajdarabkákat 
forgácsolok, és bő tejföllel meglocsolom.

Készüljünk csendesen testben-lélekben  Húsvét 
eljövetelére. Vigyázzanak magukra!

Szász Veronika
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lapzártája:

2021. március 18., 12.00 óra.

Kérem a lapzárta 
pontos betartását!

A kéziratok elfogadása nem 
jelenti azok feltétlen megje-
lentetését! A hirdetések va-

lódiságáért felelősséget nem 
vállalunk!

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

nak érte felelősséget.

E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com

rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, 
információikat, hirdetéseiket 

ezekre a címekre küldjék.
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Jáki Réka, szerkesztő
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•Eng. sz.: III/PHF/149P/1989 • ISSN0864-9502
•Megjelenik: havonta

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

KÚTFÚRÁS 
110-ES CSATORNACSŐVEL!  GARANCIÁVAL!

TELEFONSZÁM: 
+36-30-964-0485
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Mit? Hol? Miért?
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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MINDEN 
EGY HELYEN

Csempék, 
Járólapok IS!!!

Ráckeve, Lórévi út, Páskom tanya w w w . m a r c s i t u z e p . h u
Tüzép: 06 20 932 3126       Fatelep: 06 70 325 4330
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