
téri színpada, vasárnap pedig a piac stéány 
adott helyet a rendezvényeknek. A részletes 
beszámolót a 12-13. oldalon olvashatják.

Hidrogéndrón Ráckevén

Beszámolónk a 9. oldalon

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

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

    XXXIII. évfolyam 10. szám                2021. október    Ára: 250 Ft

Őszi Ászok Fesztivál
Színes, változatos gyermek és felnőtt programok zajlottak két napon keresztül

Befejeződött a Bajcsy-Zsilin-
szky út részleges felújítása

Részletek az 5. oldalon

A hagyományoknak megfelelően szep-
tember harmadik hétvégéjén ismét meg-
rendezésre került az Ács Károly Művelő-

dési Központ szervezésében a népszerű, 
nagy érdeklődést kiváltó őszi fesztiválunk. 
Szombaton a művelődési központ szabad-

Kincstár nyílt a felújított 
szerb ortodox parókiában

Ünnepélyes keretek között szeptember 16-án 
megnyílt az egykori szerb monostor kincseit 
bemutató kiállítás az úgynevezett Szerb Por-
tán. A 18. században fallal körülvett épülete-
gyüttesben a Magyarországon egyedülálló, 
Mátyás király uralkodása alatt épült gótikus 
stílusú ortodox templom, valamint egy haj-
dani iskola, harangozó lakás, illetve paplak 
található.

A cikket  a 16-17. oldalon olvashatják
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Ismét a szokásos formában ülésezik a testület
Újabb fejlesztések – Civil rendezvények támogatása – Ingatlanértékesítések

2021. szeptember 16-án Ráckeve Város Képvi-
selő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalép-
tetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormány-
rendeletben foglaltak szerint, és a 307/2021.
(VI.5.) szerint nyilvános testületi ülést tartott.
Elsőként a testület úgy döntött, hogy elfo-
gadja a „Barokk fények Ráckevén” – Savoyai 
kastély, híddal a belvárosba projektről szóló 
tájékoztatót.
A képviselők elviekben támogatták Tasná-
di Györgynek a 2024. év május-szeptember 
időszakára Ráckeve városában tervezett 
„János Vitéz 250” elnevezésű ünnepségso-
rozatról szóló előterjesztését, valamint úgy 
határoztak, hogy amennyiben kidolgozásra 
kerülnek a részletes programok, az előkészí-
tés várható költségei, a programok részletes 
költségvetése és forrásai, a tervezetet újból 
napirendre tűzi.
A képviselők jóváhagyták Szöllősi Tamásnak 
a 2022. év nyarára Ráckeve városában terve-
zett 3 napos könnyűzenei fesztiválról szóló 
előterjesztését, valamint a koncertnapokat 
24:00 óráig engedélyezte azzal, hogy a lakos-
ság az esemény előtt a helyben szokásos kom-
munikácós forrásokon keresztül tájékoztatás-
ra kerüljön.
A testület elfogadta Ráckeve, Dömsöd, Sziget-
becse, Makád, Lórév, Apaj közműves szenny-
vízelvezetésére, a víziközmű-rendszer tisztí-
tására, Ráckeve közműves szennyvízelvezetés 
víziközmű-rendszerére és Ráckeve közműves 
ivóvízellátás víziközmű-rendszerére vonatko-
zó 2022-2036 időtávra szóló gördülő fejlesz-
tési terveit (beruházási, felújítási és pótlási 
tervrészeit).
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Széchenyi utca – Nyári Pál 
köz által határolt, 8.a jelű tömbrészlet feltá-
rására adott javaslatot elfogadta és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a tömbfeltárás, 
telekalakítás megvalósulása érdekében a 
településrendezési szerződést előkészítse, 
melyben rögzítik, hogy a fejlesztő feladata 
a feltárt ingatlanok közművesítése, a kiala-
kított út stabilizált, murvázott kialakítása, a 
csapadékvízelvezető árok kialakítása, illetve 
a tulajdonán kívüli ingatlantulajdonosok 
hozzájáruló/egyetértő nyilatkozatának biz-
tosítása. 
A testület egyhangúan elfogadta a „Tájékoz-
tatás a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
(ITS), HÉV végállomás területéhez kapcsolódó 
területrendezési terv módosítás készítésének 

jelenlegi helyzetéről” tárgyú főépítészi beszá-
molót és úgy határoztak, hogy fenntartják 
a 173/2021. (VI.24.) és a 192/2021. (VII.15.) 
számú határozatában foglaltakat, valamint 
felkérték a polgármestert, hogy a területfej-
lesztési és területrendezési dokumentumok 
készítéséről a testület részére folyamatos tá-
jékoztatást biztosítson.
A képviselők jóváhagyták a Marossi utca 680 
m2 területű önkormányzati kezelésben lévő út 
felújítását, karbantartását és kérik elvégeztetni 
annak részét is, amely a TIGÁZ által a korábbi 
útfelújítás időpontjában végzett gázhálózat ki-
építése miatt elmaradt. A kivitelezési munkák 
megrendelésére az önkormányzat beszerzési 
szabályzata az irányadó a határozat szerint.
A testület úgy döntött, hogy a Ráckeve Város 
Szakorvosi Rendelőintézet számára 2021. 
október 1. napjától 2021. december 31. nap-
jáig az önkormányzat 2021. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére 390.425 Ft póte-
lőirányzatot biztosít a laboratóriumi vizsgá-
latok gyorsítása érdekében. A 2022. évi tá-
mogatásról a 2022. évre szóló költségvetési 
koncepcióval együtt dönt majd a testület és 
felkérte a polgármestert, hogy a feladatellá-
tásban érintett települések polgármesterei-
nek a szakrendelővel egyeztetett formában 
küldjön tájékoztatást a rájuk eső támogatás 
mértékéről, egyben kérje fel őket a fi nanszí-
rozásra. Egyben elfogadták a Ráckeve Város 
Szakorvosi Rendelőintézete és a Rendelő-
intézeti Gazdasági Ellátó Szervezet mun-
kamegosztási megállapodását, valamint 
jóváhagyták a Ráckeve Város Szakorvosi 
Rendelőintézet térítési díj ellenében igénybe 
vehető egészségügyi szolgáltatások térítési 
díjának szabályzatát.
A testület elfogadta az előző képviselő-testü-
leti ülés óta történt fontosabb eseményekről 
szóló polgármesteri tájékoztatót és a lejárt 
határ idejű határozatok végrehajtásáról szó-
ló tájékoztatást.
Elfogadásra került a város 2021. évi költségve-
tésének 1.-7. havi teljesítéséről szóló tájékoztató 
és a város pénzügyi helyzetéről készült augusz-
tus havi jelentés.
Döntés született arról, hogy a Szivárvány 
Óvoda Vörösmarty utcai tagintézmény be-
ázásai miatt elengedhetetlen tetőfelújítási 
munkálatokat – fi gyelembe véve az önkor-
mányzat beszerzési szabályzatát – megren-
delik Tankó István egyéni vállalkozótól az 
alábbiak szerint: a terasz felőli csoportszoba 
komplett tetőfelújítása, a lapostető vízszige-

telése attika megoldással. A munkák elvég-
zéséhez az önkormányzat 2021. évi költség-
vetésében rendelkezésre álló óvodafelújítási 
előirányzaton lévő 1 millió forint felett bruttó 
5 millió forint önerőt biztosít az önkormány-
zat 2021. évi költségvetés általános tartalé-
kának terhére.
Elfogadásra került a Ráckevei Települési Ér-
téktár Bizottság 2020. II. félévi és 2021. I. félévi 
munkájáról szóló beszámoló is.
A képviselők jóváhagyták az önkormányza-
ti gépjárművek igénybevételének és hasz-
nálatának szabályzatát, az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatát, a belső kont-
rollrendszer szabályzatot, valamint az in-
formációs és kommunikációs szabályzatot 
2021. október 1. hatállyal és felhatalmazták 
a polgármestert a szabályzatok aláírására.
A testület elfogadta és tudomásul vette Pa-
lásti Zoltán Városi Erőforrás Gazdálkodási 
Bizottság bizottsági tagi tisztségéről 2020. 
december 7. napjával hatállyal való lemon-
dását és megköszönte a város érdekében 
végzett tevékenységét.
A testület úgy döntött, hogy Ráckeve, Eötvös 
utca – Árpád tér és József Attila utca közötti – 
menetirány szerinti jobb oldali járdaszakasz 
felújítására vonatkozó „Eötvös utca – járda 
felújítás” című nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményes, és a tendert az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ALGÉP-BAU 
Kft. nyerte. A beruházás forrása pályázat va-
lamint a vállalt önerő. 
Elfogadták, hogy a Ráckeve, Újhegy Magán 
utca 16. szám (hrsz.: 0348/28) alatti kivett 
általános iskola és szántó megnevezésű in-
gatlan eladási árát 11 mft-ban állapította 
meg,  és a testület felkérte a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a hirdetmény városi honla-
pon, facebook oldalon, Ráckevei Újságban, 
valamint az ingatlan.com oldalon történő 
megjelenítéséről.
A képviselők úgy határoztak, hogy a Ráckeve, 
Öreghegy 9. szám (hrsz.: 0313/25) alatti ki-
vett tanya megnevezésű ingatlanra beérkezett 
árajánlatokat nem fogadja el és az ingatlant 4 
millió Ft-ért hirdeti tovább.
Szintén döntés született arról, hogy a Ráckeve 
2164/1-7, /9-14, /16-19 hrsz-ú, a Szent Vendel ut-
cában található 17 db építési telkeket 40 millió 
Ft-ért, hirdetés útján tovább értékesíti.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve, 
6774/35 helyrajzi számú helyi közút megne-
vezésű útnak a Galagonya köz elnevezést ad-
ták a képviselők.
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Engedélyezték, hogy a Ráckevei Horgász 
Egyesület 2021. október 3. napján 5.00 órá-
tól – 13.00 óráig az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Ráckeve, Szegedi Kis István sétány 
teljes szakaszát, a Pauer Püspök sétány teljes 
szakaszát és Skarica Máté sétány teljes sza-
kaszát, horgász rendezvény megtartása cél-
jából, a rendezvény non-profi t jellege miatt 
az egyesület részére díjmentesen – kizáróla-
gosan – használatába bocsátják.
Szintén támogatták a képviselők, hogy a 
Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület 2021. 
október 15. napján 5.00 órától – 2021. ok-
tóber 15. 24.00 óráig a Sipos Ferenc Sport-
pályán az edzőpálya és a nagypálya körül 
lévő futópályát, mezei futóverseny meg-
tartása céljából, a rendezvény non-profi t 
jellege miatt az egyesület részére díjmen-
tesen – kizárólagosan – használatába bo-
csátják.

Szintén támogatták a Tököli Amatőr Futók 
Klubjának kérelmét is, hogy  2021. október 31. 
napján 8:00 órától-17:00 óráig Ráckeve, Termál 
sétány, Strand út, Tókert sor, valamint a Tinódi 
utca teljes szakaszán összesen 500m2 nagysá-
gú területre egyéni és váltófutás megtartása – 
sport rendezvény céljából az egyesület részére 
díjmentesen használatába bocsátsák.
A testület tudomásul vette a Dr. Kiss Mag-
dolna, mint a SUNSHINE MED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. keretében Ráckeve VI. számú 
házi gyermekorvosi körzet ellátására irányuló 
felmondását a felmondási idő 2021. november 
30. napjával történő letöltésével és a folyama-
tos és a zavartalan feladatellátás biztosítása 
érdekében Ráckeve VI. számú házi gyermekor-
vosi körzet feladat-ellátására pályázatot ír ki.
Határoztak arról a képviselők, hogy Sán-
dorné Kósa Brigitta által vezetett Horgo-
lÁszok kreatív kézimunka csoport részé-

re 2021. szeptember 21. napjától 2021. 
december 31. napjáig térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátja az Ács Károly Mű-
velődési Központban lévő földszint 8. szá-
mú termet, minden hét keddi napján 16.00 
órától 19.00 óráig.
A testület jóváhagyta a Városi Erőforrás Gaz-
dálkodási Bizottság 66/2021.(IX.14.) számú 
határozatát az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofi t 
Kft. útján az illegális hulladéklerakók fel-
számolása érdekében megjelent pályázat 
benyújtásáról, melynek beadási határideje 
2021. szeptember 15. 23 óra 59 perc volt.

A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumoknál, a képvise-
lő-testület anyagai között olvashatóak. 

Jáki Réka

Közmeghallgatás
(Tudósítás – szeptember 23.)

Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Régi Városháza díszter-
mében megtartotta az idei év közmeghall-
gatását. Vereckei Zoltán polgármester a 
közmeghallgatás levezetőjeként köszöntöt-
te a jelenlévő érdeklődőket. 

Dr. Turi-Kovács Áron Péter kapitányságve-
zető a közbiztonság helyzetéről szóló beszá-
molójában elmondta, hogy a covid helyzet 
miatt több lett a családon belüli erőszakos 
cselekmény, csökkenő tendenciát lehet ki-
mutatni viszont a közlekedési balesetek te-
rén. A legfontosabb, amit a lakosságtól kért a 
kapitány úr, az az információ áramlás.
Ami az interneten keresztül sokkal gyakorib-
bá vált: az időskorúak sérelmére előforduló 
csalásos sérelmek, amelynek megelőzésére 
komoly hangsúlyt kell fektetni. A „Szolgá-
lunk és védünk” szlogent – nyomatékosította 
a rendőrkapitány. 

Kovács Péterné a pénzügyi iroda vezető-
je a város 2021. évi költségvetése kapcsán 
vázolta a covid járvány miatt megváltozott 
költségvetési nehézségeket. A 2021. évi költ-
ségvetést befolyásolta a gépjármű adó és az 
idegenforgalmi adó megszüntetése (a be-
vételnél csak 10% az adóbevétel), valamint 
a minimálbér emelés. Beszélt a tartalékok 
arányáról, a beruházásokról, fejlesztések-
ről, a folyamatban lévő számos sikeres nem 
csak fejlesztési pályázat megvalósulásáról.

Ezt követően Vereckei Zoltán polgármes-
ter Ráckeve Város Önkormányzat 2019-
2024-es gazdasági programját ismertette, 
amelynek megvalósítására – mint mond-
ta – a Covid-helyzet következtében előállt 
pénzügyi nehézségek nyomják rá bélyegü-
ket napjainkig.
– Az első év, sajnos, válságmenedzselésről szólt 
s ez váratlanul ért minket. Ennek ellenére 
próbálunk folyamatosan fejleszteni – kezdte 
beszámolóját. Hangsúlyozta, hogy amikor 
a Keve Egyesület választási programja ké-
szült – ami a képviselő-testület gazdasági 
programjának alapjául szolgált – akkor még 
nem számolhattak a Covid-helyzettel.
A program bevezetéseként felállított hely-
zetelemzésben – többek között – a Buda-
pesthez való közelség-távolság kérdésé-
nek meghatározó jellegéről is beszélt. „A 
HÉV-fejlesztés teljesen új kihívás elé fogja 
állítani a várost, amire készülnünk kell, lé-
nyegében Ráckeve az agglomeráció részévé fog 
válni, és ezt kezelni kell, hogy ne borítsa fel a 
város életét, ne kerüljön olyan helyzetbe, mint 
több, a fővároshoz közelebb eső település” – 
mondta. 
A továbbiakban szólt  a várható és már le-
zajlott infrastrukturális beruházásokról, 
így a Savoyai-kastély projektről, a HÉV-vo-
nal felújításáról, a közérdeklődésre számot 
tartó útépítésekről és -karbantartásokról, 
kerékpárutakról, a város idegenforgalmi 
vonzerejének növelése érdekében teen-

dő lépésekről, az illegális hulladéklerakás 
elleni küzdelemről, a betöltött orvosi ál-
láshelyekről. Kitért arra is, hogy milyen 
pályázati források várhatók a jelenlegi in-
formációk alapján, s hangsúlyozta: a város 
hosszú távú fejlődésének további nélkülöz-
hetetlen eleme a bevételek növelése, ame-
lyek alapjául elsősorban a turizmus fejlesz-
tése és a gazdasági élet fellendítése szolgál. 
Mint kifejtette: az önkormányzat mindkét 
területen számos lépést kíván tenni ebben 
a ciklusban.
Kitért arra is: a jelenlegi, az uniós ciklusvál-
tás miatt pályázati szempontból is szűkös 
helyzet ellenére, az elmúlt két esztendőben 
768 millió forint kormányzati támogatást 
kapott Ráckeve különböző projektekre.

A lakossági kérdések, észrevételek követ-
keztek főként az utak állapotára, a városban 
megengedett sebességnél gyorsabb közle-
kedésre, a kerékpár utakra, az új bírósági 
épületbe történő költözésre, a labor vizs-
gálatok gyorsaságára, aszfaltozásra, kerti 
hulladék égetésére, zöldhulladék elszállítá-
sára, a város zöldfelületeinek karbantartá-
sára, játszóterekre vonatkoztak.

Jáki Réka 

A közmeghallgatásról szóló részletes összefog-
lalót Ráckeve Város honlapján olvashatják a 

közeljövőben.
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Eladó önkormányzati ingatlan
Öreghegy 9. szám

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a 
Ráckeve, Öreghegy 9. szám alatti, 0313/25 
hrsz-ú, „kivett tanya” megnevezésű in-
gatlant. Területe 3015 m2, értékesítési ár: 
4.000.000 forint.
Az ingatlan a település központjától 3,5 km 
távolságra található. Megközelíteni a Sillin-
gi útról lehet, közvetlenül földútról érhető 
el. Az ingatlan kerítéssel nem körbekerített, 
egyenetlen felszínű, cserjés felületű, rajta 2 
felépítmény található. A nagyobbik épület 

40 m2-es régi vályog parasztház. Felújítan-
dó, szerkezetileg ép. 
Helyiségei étkező-előtér és szoba. Az ingatlan 
közműbekötéssel nem rendelkezik, az elekt-
romos hálózat kb. 200 méterre található. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni 
lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iro-
dáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.

Ráckeve Város Ökormányzata

Eladó önkormányzati ingatlan
Szent Vendel utcai ingatlanok

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti 
a Ráckeve Szent Vendel utcában találha-
tó 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz-ú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingat-
lanokat. Az ingatlanok egyben kerülnek 
értékesítésre. Értékesítési ár: 40 millió 
forint.
Az ingatlanok megosztása, a fenti hely-
rajzi számokon történő átvezetése az in-
gatlan-nyilvántartásban és a térképen 
átvezetésre került, azonban a telkek és a 
hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok 
kitűzése) a helyszínen nem történt meg. 
A természetben az ingatlanok jellemzően 

egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt, 
tereprendezést igénylő területek. Az ingat-
lanokon a 2019-es évben fakitermelési vá-
gástakarítás történt.
A vevő feladata 4 éven belül:
• a tereprendezés (építési tevékenységre 

alkalmas, a környező ingatlanok terep-
szintjeihez igazodó terepviszonyok ki-
alakítása, szükség esetén talajcsere);

• az ingatlanok földmérő által történő te-
lekhatárának, valamint a hozzá tartozó 
útterületek kitűzése;

• az ingatlanok teljes közművesítésének 
tervezése és kivitelezése, valamint út-

építési, járdaépítési és csapadékvíz-elve-
zetési rendszer kiépítésének elvégzése, 
mely munkákra az önkormányzat a ve-
vővel a pontos feltételek rögzítésére te-
lepülésrendezési szerződést kíván kötni.

A hirdetés elérhető az önkormányzat hirde-
tőtábláján és a www.rackeve.hu oldalon. Ér-
deklődi lehet a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.

Ráckeve Város Ökormányzata

Eladó önkormányzati ingatlan
„Újhegyi iskola”

Ráckeve Város Önkormányzata értékesí-
ti a Ráckeve, Magán utca 16. szám alatti, 
0348/28 hrsz-ú, „kivett általános iskola és 
szántó” megnevezésű ingatlant. Területe 
3578 m2, értékesítési ár: 11.000.000 forint.
Az ingatlan Ráckeve Újhegyi részén találha-
tó, megközelíteni a Sillingi útról lehet, köz-
vetlenül földútról érhető el. Az ingatlan kerí-
téssel körbekerített, egyenetlen felszínű, fás/
cserjés terület. Az ingatlanon egy több mint 
40 éve épült, földszintes kialakítású iskola-
épület található, továbbá melléképületek. 
Az iskolaépület vegyes falazatú, fa födémes, 
175 m2 alapterületű, két külön bejáratú rész-

re osztott. A nagyobbik részében közlekedő, 
fürdő, 2 terem, konyha és ebédlő, a kisebbik 
részben előtér és tanterem található. Több 
éve használaton kívül áll. Fűtését korábban 
cserépkályha biztosította, a meleg vizet boj-
ler szolgáltatta, a vízellátás házi vízművel 
oldható meg. 
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni 
lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iro-
dáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.

Ráckeve Város Ökormányzata

BÉRELHETŐ
ÁGDARÁLÓ

Tisztelt Lakosok, 
Üdülőingatlant használók! 

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

Rávüsz Kft.



degvíz vezetékek, szerelvények építése, 
fűtési hálózat (padló és radiátoros) épült. 
Az öltöző felújítása során nem maradt ki 
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Dolgozik a Közútkezelő
Felújították a Bajcsy-Zsilinszky utca több szakaszát – Megkezdődik a Kossuth Lajos utca rekonstrukciója is

A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. a Magyar Falu 
program keretében burkolatjavítási munkála-
tokat végez. A program keretében megújult az 
51113 jelű, Ráckeve – Lórév bekötő út is. Az idei 
évben 0+115 – 1+600 szelvényei között 5100 
m2 területen elvégezték a szükséges javításo-
kat, amit a következő években szeretnének 
majd tovább folytatni.
A tervek szerint október elején kezdődik a 
Kossuth Lajos utca hídtól gimnáziumig ter-
jedő szakaszának régóta várt felújítása is. A 
munkálatok során nemcsak új aszfaltozást 

kap a terület, hanem változik a jelenlegi út-
vonal: a Közút – az önkormányzat tervei alap-
ján – új parkolókat épít, valamint a főváros 
irányában jobb oldalon kerékpársávot jelöl 
ki, amely a középiskola és a HÉV-végállomás 
között épülő kerékpárútba csatlakozik be.
Az út újraszegélyezésére is sor kerül mind-
két oldalon, ám mivel új járda építését a Sa-
voyai-kastély projekt keretében állami támoga-
tásból tervezzük, ezért addig csupán ideiglenes 
megoldással állítják helyre a bemarással érin-
tett járdarészeket. Ugyancsak jelentős változás 

lesz, hogy átmenetileg az L. Kelemen László 
park előtti eddigi járdaszakasz is megszűnik 
a kerékpársáv kialakítása miatt, így egy ideig 
vagy a parkban, vagy az út másik oldalán lehet 
majd közlekedni. Az itteni szakasz teljes hely-
reállítása is a kastélyprojekt része lesz.
Reményeink szerint jövőre az Eötvös utca 
rekonstrukciójával folytatódik a város köz-
útjainak megújulása.
A kellemetlenségekért türelmüket kérjük.

Műszaki Iroda

A felújított öltöző                         FOTÓ: BOTH CSABA

Megújult a RÁFÁI 1. számú fi ú öltözője
Ismét kulturált körülmények várják a tanulókat

A RÁFÁI tornacsarnokának az önkor-
mányzat által vállalt öltözőfelújítási 
projekt keretében az udvar felőli első öl-
töző-vizesblokk egység teljes körű felújí-
tása valósul meg. A munkák tervezésekor 
a korszerű használhatóság megteremtése 
mellett minden részletre kiterjedő újjá-
építés volt a cél, mely szerint a határoló, 
és válaszfalak injektálásos vízszigetelése, 
aljat-betonozás, vakolatcsere, burkolás, 
festés valósult meg. Meglévő nyílászárók 
cseréje is megtörtént, kivéve a külső nyí-
lászárókat, melyet a fenntartó Klebelsberg 
Központ kíván pályázati keretből meg-
valósítani.  Az előzőek megvalósítható-
sága érdekében a gépészeti munkák azaz 
szennyvízcsatorna hálózat teljes cseréje 
a befogadó aknáig, hálózati meleg- és hi-

az elektromos rendszer teljes vezetékezé-
se, szerelvényezése, LED lámpatestek be-
építése sem. Lényegében a folyosóra nyíló 
bejárati ajtóval bezárólag a régi öltözőből 
csak a falak, alapbeton és födém maradt 
a régi, ezen kívül minden újjáépítésre ke-
rült. Sikerült alapterület bővítés nélkül 
megoldani, hogy plusz egy-egy darabbal 
növelni tudjuk az illemhelyek és zuhany-
zók számát, ami a használhatóságot nagy-
ban segíti. Mindezekkel együtt a kivitele-
zés teljeskörűsége megvalósul, amint a 
38-ik héten beszerelésre kerülnek a még 
hiányzó zuhany-elválasztó falak, és sike-
res műszaki átadást követően használatba 
veheti az iskola apraja nagyja.

Műszaki Iroda

Pályázati felhívás
Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására (praxisjog betöltésére)

Ráckeve Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet VI. számú házi gyermekorvosi kör-
zet vállalkozási formában történő ellátására 
(praxisjog betöltésére). A pályázati feltéte-
lekről, a benyújtandó dokumentumokról és 
a pályázás részleteiről Ráckeve Város hon-
lapján tájékozódhatnak.
A pályázatot legkésőbb 2021. október 14-
én 16. 00 óráig emailben kell benyújtani, 

Ráckeve Város Polgármesterének címezve. 
Email cím: polgarmester@rackeve.hu. Tárgy-
ban kérjük feltüntetni: „Pályázat házi gyer-
mekorvosi munkakör betöltésére”
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Dr. Rupp-Müller Melinda aljegy-
ző ad a 06-24-523-331-es telefonszámon.
A házi gyermekorvosi körzet jelenleg he-
lyettesítéssel ellátott.

Eredményes pályázat esetén az önkormány-
zat határozatlan időre szóló feladat-ellátási 
szerződést köt, melyben a felek a működés 
feltételeit rögzítik. A praxisjog térítésmente-
sen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent 
István tér 5. szám alatt található rendelő.

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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Módosul a településképi rendelet 
Bemutatkozik a Helyi Tervtanács

A pandémia miatt mintegy éves előkészítő 
munka után 2021. július 1-től hatályos lett 
Ráckeve településképi rendeletének módo-
sítása. Egységes szerkezetben megtekint-
hető az önkormányzat weboldalán, a Do-
kumentumok/TAK – Településképi rendelet 
menüpontban.
A rendeletnek a helyi építési szabályzattal 
együtt feladata segíteni az épített és termé-
szeti örökség, az épített környezet minő-
ségének fenntartását, az építés kereteinek 
szabályozását. A két rendeletet összevetve 
a településképi rendelet mondja meg „ho-
gyan lehet építeni, milyen anyagokból, milyen 
formákat”, a helyi építési szabályzat pedig 
a „milyen építési övezetbe, azaz hová, mit és 
mekkorát lehet építeni”.

A rendelet módosításának több célja volt:
Egyrészt indokolt esetekben lehetővé tenni 
a tervek helyi tervtanács előtti értékelését. 
Ez azt jelenti, hogy 5000 m2, vagy 6 lakás 
feletti épületek esetében, illetve városképi-
leg meghatározó (például Duna-parti sáv, 
történeti városmag építései, vagy egyéb kü-
lönösen indokolt, mint például a sétányo-
kon tervezett építések, vendéglátó helyek 
stb.) esetében a tervtanács támogató véle-
ménye szükséges.
Másrészt célja volt a telekalakítások pár-
huzamos polgármesteri és jegyzői ügyin-
tézésének megszüntetésével csökkenteni 

az építtetők, telektulajdonosok adminiszt-
ratív terheit, gyorsítani a kapcsolódó ügy-
intézést. Ezen módosítással kapcsolatosan 
fontos eloszlatni azon tévhiteket, hogy a 
kötelező telekalakítási szakmai konzul-
táció hatályon kívül helyezése nem je-
lenti azt, hogy a helyi építési szabályzat-
ban defi niált minimális telekméretektől, 
telek szélességektől, telekmélységektől, 
az ingatlanokra építhető lakás vagy épü-
letszámtól, beépítettségtől, zöldfelületi 
mutatóktól bárminemű eltérés lehetővé 
válna, hiszen ezeket eddig sem a település-
képi rendelet, hanem az építési szabályzat 
tartalmazta. Fentiekből következik, hogy 
a településképi rendelet módosítása nem 
jelenti – és ezen esetben Ráckevén sem je-

lentette – a helyi építési szabályzat módo-
sítását, annak minden rendelkezése (zöld-
terület, beépítettségek mutatószámai stb.) 
változatlanul érvényben maradtak. A jegy-
ző, mint hatóság továbbra is felügyeli a 
telekalakítások rendeleteknek való megfe-
lelőségét és kérdéses esetekben azok szak-
szerűségével kapcsolatosan közvetlenül 
kikéri a műszaki iroda, illetve a főépítész 
szakmai véleményét.
Továbbá a rendeletmódosítás az eddig defi -
niált építési anyagok mellett kiegészítés-
képpen meghatároz néhány további anya-
got, amelyek nem használhatóak Ráckeve 

településképi szempontból meghatározó 
területein. Ilyenek például a polikarbonát 
vagy cserepeslemez fedések.
Elmondható, hogy az egyik legfontosabb 
változást a kishajlású és lapostetők épí-
tését megengedő rendelkezés jelenti. La-
postető azonban csak zöldtetőként, vagy 
hasznosított tetőként (tetőterasz), kis-
hajlású tető pedig kizárólag korcolt fém-
lemezfedés használatával megengedett. 
Mindkettőre igaz, hogy a meghatározó 
településrészeken más-más arányban 
lehetséges az építésük, azaz a városköz-
pont területén csak az összes tetőfelület 
maximum 60%-a, Újhegy településrészen 
maximum 40%-a készülhet a szokvá-
nyos magastetőtől eltérő tetősíkokkal. A 
változtatás egyrészt megenged korszerű 
építészeti válaszokat a klimatikus válto-
zásokra (a zöldtetőknek kiváló hőcsillapí-
tó hatásuk, csapadékvíz visszatartó tulaj-
donságuk van), másrészt tágabb tervezői 
szabadságot biztosít kortárs, az épített 
és természeti környezetet is tiszteletben 
tartó épületek alkotására.
A tervzsűri intézményére visszatérve Rác-
kevén a 2000-es évek elején már működött 
helyi tervtanács. A jelenlegi tervtanács ál-
landó tagjaként az akkori főépítész Bodzán 
Antal építész/szobrász, illetve Arnóth Ádám 
műemlékvédelmi szakmérnök és Vasáros 
Zsolt Ybl díjas építészek lettek felkérve, akik 
mindannyian elvállalták a felkéréseket. A 
tervzsűri munkájához személyükben nem 
csak országos, hanem nemzetközi mércével 
is elismert szakemberek segítségét kapjuk 
meg. Munkásságuk révén magas építészeti 
minőséget képviselnek, mind a műemlék-
védelem, mind a kortárs építészeti tervezés 
terén. Nagy megtiszteltetés, hogy vélemé-
nyükkel feltételezhetően a nagy társadal-
mi érdeklődést is felkeltő építési ügyekben 
segítik a településképi követelmények tel-
jesülését, az épített környezet színvonalas 
továbbépítését. A tervtanács titkára Viskiné 
Ács Erzsébet, elnöke a város mindenkori fő-
építésze lesz.
Időközben (augusztus 31-én) lezajlott az 
első tervtanácsi ülés, ahol a beérkezett 
építésztervet a tervtanács tagjai feltételek 
meghatározásával, átdolgozást követően 
tudták engedélyezésre ajánlani.
Az alábbiakban ajánljuk szíves fi gyelmükbe 
a tervtanács tagjainak szakmai munkássá-
gát bemutató kivonatot.

A tervezett társasház látványterve           



(SRB), Ljubljana (SI), Budva (CRG), Luxem-
burg (Lux), Xi’an (Kína), Krakkó (PL), Bécs 
(A), Firenze (I)).
A műemlékvédelem témakörében oktatói 
tevékenysége kiterjed a BME, ELTE, Pécsi 
Egyetem, BME Középülettervezési Tanszék 
Mesterkurzus, MÉSZ Mesteriskola, Sopro-
ni Egyetem, AMI; Budapesti Metropolitan 
Egyetem számára tartott előadásokra. 
Építészeti rekonstrukciói között a Miskolc, 
Rákóczi u. 11. sz. műemléki épület helyre-
állítását, Solt, Vécsey-kastély, Egerlövő, Ti-
szafüred, ref. templomok kutatását, helyre-
állítását emelhetjük ki.
Eddigi munkásságát 2010-ben Forster Gyu-
la-díjjal, 2019-ben Rados Jenő emlékérem-
mel ismerték el.

Prof. Dr. Vasáros Zsolt DLA
YBL díjas építész, egyetemi tanár, Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME) Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgaz-
dasági Épülettervezési Tanszék tanszékveze-
tője

Építészeti tanulmányai közben az ELTE 
Egyiptológiai Tanszékének vendéghallga-
tója volt, majd a Kölni Egyetem Régészeti 
Intézetében kutatott, mely jól mutatja ér-
deklődésének kettősségét. A BME Ipari és 
Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékve-
zető docenseként napjainkban is egyipto-
mi, közel keleti és hazai régészeti munkák 
résztvevője.
A régészeten túl a kiállítás-tervezés terüle-
tén is számos sikeres feladatot oldott meg. 
Az ő nevéhez fűződik a Sárospataki Vármú-
zeum, a Páva utcai Holokauszt emlékmú-
zeum, a Magyar Nemzeti Múzeum állandó 
tárlatán túli időszaki kiállítások, pl. a Botti-
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A tervezett társasház látványterve madártávlatból

Arnóth Ádám
építész, műemlék-felügyelő

Arnóth Ádám szakmai életútja szorosan 
kötődik a hazai műemlékvédelemhez. 
Pályakezdőként helyezkedett el az akko-
ri felügyelőségen, és pályája – különböző 
megbízások, szervezeti átalakulások és 
áthelyezések mellett – ma is a műemlék-
védelem azóta jelentősen megváltozott 
szervezetéhez kapcsolódik. A felügyeleti, a 
tudományos kutatói, az építészeti, a szak-
mai továbbképzési, a tanácsadói, zsűrori 
és nyilvántartási munkában egyaránt je-
lentős, meghatározó személyisége lett a 
magyar műemlékvédelemnek. Szakmai 
tevékenységét a műemléki építészeti érték 
iránti feltétlen elkötelezettség, elmélyült 
szakmai tudás és felelősségvállalás jellem-
zi. Elmondható, hogy többek között Rácke-
ve műemléki értékei is szakmai felügyelete 
alá tartoznak. Munkásságával jelentősen 
hozzájárult a hazai műemlékvédelem érté-
keinek megőrzéséhez és építészeti színvo-
nalának emeléséhez. 
Műemlékvédelmi szakmérnök, 1985 óta 
az ICOMOS tagja, 1994 óta az ICOMOS 
Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Pá-
lyája eddigi állomásai közül mindenféle-
képpen kiemelhetjük, hogy számos terü-
leti és önkormányzati tervtanácsi tagság 
mellett 1992-2012. között a Műemléki 
Tervtanács (2008-tól Tanácsadó Testü-
let) elnöke, 2013-2014. Központi Építé-
szeti Tervtanács műemléki testületének 
titkára volt.
Rendszeres előadó hazai és nemzetkö-
zi konferenciákon (külföldi előadásainak 
helyszínei: Tusnád, Kolozsvár, Szilágysom-
lyó (R) Tábor, Cesky Krumlov (CZ), Belgrád 

cellitől Tizianóig, vagy a Cézanne és a múlt. 
Az ő tervei alapján készült a „Mi magyarok” 
látogatóközpont a Magyarság Házában és 
az 56-os Kossuth téri emlékhely.
Építészeti és muzeológiai felkészültségét 
sikeresen ötvözte olyan jelentős munkái-
ban, mint a számos hazai és nemzetközi dí-
jat és elismerést kapott Rudabányai Ruda-
pithecus Látványtár, az Országos Múzeumi 
Restaurálási és Raktározási központ. Leg-
utóbb elkészült munkái közül idén a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park számára készült 
Kis-Balaton Látogatóközpontot választot-
ták meg az Év Balatoni Középületévé.
Vasáros Zsolt építészetét az a komplexitás 
jellemzi, mely az építészeti esztétikai érté-
ken túl ötvözi az oktatói mivoltból is adódó 
kreativitást, a régészet gyakorlati anyag és 
tárgyközpontúságát, és a kiállítás-tervezés 
lényegkiemelő dramaturgiáját. Mindezt 
együtt – nemzetközi mércével mérhetően.

Bodzán Antal
építész, szobrász, Ráckeve város korábbi főépí-
tésze

A városban alkotó lokálpatrióta építész és 
szobrász komplex látásmódjával és aláza-
tos munkamoráljával szolgálja a hazai épí-
tett környezet megőrzését, gazdagítását.
Korábban, a kétezres évek első évtizedében 
Ráckeve főépítészeként dolgozott. Tervezői 
munkái között számos kereskedelmi épü-
letet, szállodát, bölcsődét, óvodát, iskolát, 
több ipari csarnokot említhetünk. Több 
épületet tervezett műemléki környezetben, 
ill. számos, védett épület felújítását, bőví-
tését készítette. Vallja, hogy az egyes épü-
letek tervezésénél a funkcionális működés, 
a helyszínnel kanonizáló forma kialakítása, 
és a megfelelő anyaghasználat egymástól 
elválaszthatatlan folyamat.
Építészeti munkái közül Ráckevéhez köthe-
tő a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
bővítése, tornatermének tervezése, a város-
ban számos igényes családi ház tervezése, 
Budapesten színvonalas, modern szálloda, 
a Bohém Art Hotel létesítése.
Szobrait láthattuk többek között Ráckevén 
a Keve Galériában, a Savoyai-kastély kert-
jében, Budapesten a Vollnhoffer ArtStu-
dióban, a Berekai Art Stúdióban, Vácon a 
Művelődési Központban, Keszthelyen a Ba-
laton Kongresszusi Központban rendezett 
kiállításokon. Szobrai Magyarországon kí-
vül Csehország, Svédország és az Amerikai 
Egyesült Államok magángyűjteményeiben 
is megtalálhatóak.

Karaba Tamás
Ráckeve Város főépítésze
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„Ráckeve történelmi és turisztikai értékei”
Elkészült a könyvsorozat

Ez a címe A SOPHIA NOSTRA kiadó gon-
dozásában megjelent kiadványsorozatnak, 
melynek IV. és egyben utolsó kötetét, Dr. 
Miskei Antal: A SAVOYAI-KASTÉLY címmel 
szeptember 2-án mutathattuk be a Skarica 
Máté Városi Könyvtárban a szép számban 
megjelent érdeklődők számára. 
„A híd továbbra is ott áll, úgy ahogy mindig is állt, 
a tökéletes elgondolás, a jó és nagy emberi művek 
örök ifjúságával, amely nem tudja, mi az örege-
dés, mi a változás, amely legalábbis látszat szerint 
nem osztozik a világ átmeneti dolgainak sorsá-
ban” (Ivo Andric: Híd a Drinán c. könyvéből).
A könyvben megírt híd 400 éves, a mi kas-
télyunk 300, de ugyanazt az érzést keltheti 
az emberben, mint amit Ivo Andric megfo-
galmazott.
Ez a tény is választ adhat arra a kérdésre 
vajon miért pont most született meg a kas-
télyról szóló könyv, most, amikor zárva tart? 
Érdemei alapján bármikor íródhatott volna 

a könyv. Azért most íródott, hogy már előre 
felhívja – a zárva tartás miatt nyilvánvaló-
an lankadó – fi gyelmet ezen épület és az őt 
körülvevő történelmi és kulturális értékekre. 
Szolgálva ezzel azt a végső célt, hogy a kas-

tély Ráckeve és környéke turisztikai fejleszté-
si elképzeléseinek zászlóshajója lesz. 
A szerző a tőle megszokott precizitással, 
igényességgel fogalmazta meg a könyv 
szövegét, és válogatta hozzá a szemléltető 
és egyben a kiadványt színesítő képeket. A 
bemutatón tartott előadása során a könyv 
tartalmán túlmutató értékes és érdekes in-
formációkkal is szolgált. 
A kiadó úgy ítélte meg, hogy a sorozat – 
különös tekintettel arra a tényre, hogy a 
kiadványok magyar és angol nyelvűek – 
megérdemel egy díszdobozt. Ezzel együtt a 
sorozat komoly, akár protokolláris ajándék-
ként is reprezentálhatja városunkat.  
Köszönettel tartozom mindenkinek, aki se-
gítségemre volt ebben a közel 10 éves mun-
kában, különös tekintettel a könyvek több-
ségét szerző Dr. Miskei Antalnak. 

Dr. Szánthó Györgyné

A könyvsorozat borítója

„Barokk fények Ráckevén…”
Lassan bekerül a köztudatba is, hogy ami-
kor ezt a címet látjuk, akkor a Savoyai-kas-
tély rekonstrukciójáról van szó. 
Az erre irányuló program konkrét kezdését 
pedig jelzik a kastély udvarán és környeze-
tében felméréseket végző tervezők, kuta-
tók, régészek egyre sűrűbben történő meg-
jelenése. 
A felújítás kapcsán elnyerni kívánt régi és új 
funkciókra vonatkozó koncepció nem vál-
tozott. A kastély nyitottá válhat, a benne 
létrehozott látogató központnak/múzeum-
nak is köszönhetően. Ehhez társul majd egy 
ajándéktárgy bolt.  
A lovagteremként ismert kupolás terem a ko-
rábbi funkciókat fogja betölteni, konferenci-
áknak, rendezvényeknek ad helyet, elegáns 
esküvők maradandó emlékét is szolgálva. 
A ház kisebb termei a konferenciák szekci-
óinak, művészeti és diplomáciai találkozók 
rendezésére alkalmasak.
A négy csillagos wellness szálló férőhelyeit 
az udvaron elhelyezett vendégház szobái és 
apartmanjai bővítik majd ki.
Étterem és kávéház létesül kerti és tetőtera-
szokkal. Megújul a kert és a Duna-parti park. 
„…híddal a belvárosba” – a cím folytatása 
arra a fejlesztésre utal, amely a Kossuth La-

jos utca kastélytól a hídig, vagyis a belváro-
sig tartó szakaszát tervezi felújítani. 
A kormányhatározatban a tervezésre, Rác-
keve városának ítélt összeg, 468 millió forint 
támogatási szerződése a napokban került 
aláírásra, ennek megfelelően a támogatási 
összeg is pár napon belül a város számláján 
lesz. 
A programba és a városunkba vetett bi-
zalomra utal, hogy a közbeszerzések és a 
kapcsolódó szerződések ennek ismereté-
ben már korábban létrejöttek, és minden 
megbízott hónapokkal ezelőtt megkezdte a 
munkát. 
Az is nehezíti, késlelteti a programot, hogy 
nem lehetett, sok esetben még most sem 
lehet egzakt „Feladatleírást” adni a terve-
zőknek. Sok területen zajlanak még jelenleg 
is egyeztetések, készülnek tanulmányok – 
például ilyen az udvarban lévő fák pontos 
állapotának megállapítása, a hamarosan 
kezdődő Kossuth Lajos utca útburkolatának 
felújítása – a körültekintő döntések és ennek 
megfelelő tervek biztosítása érdekében. 
Szívesen határoznék meg időpontokat arra 
vonatkozóan mikorra lesz készen a terv, mi-
kor kezdődik az építkezés és főként mikorra 
fejeződik be? 

Az eddig eltelt rövid idő alatt felmerült 
újabb és újabb kérdések, feladatok sora ezt 
lehetetlennek teszi. 
Ezzel nem csak én vagyok így. A legutóbbi 
testületi ülésen a tervezők képviselői és Dr. 
Virág Zsolt miniszteri biztos tájékoztatásá-
ból – amely kimerítő képet adott a program 
állásáról, ahol már lehetett, részletekbe 
is beavatta a jelenlévőket – is az derült ki, 
hogy nem lehet időpontokat illetően jóslá-
sokba bocsátkozni.
Terv szerint határpontok persze vannak. 
Ilyen például a tervek elkészültére megha-
tározott 2021. december hónap. A korábbi-
akban leírtak okán is ez a következő év tava-
szára valósul majd csak meg. 
Az egyébként rugalmas és nagy tudású ter-
vezők, kutatók munkáját a város részéről 
minden érintett igyekszik segíteni. A ma-
gam részéről, mint városi megbízott koor-
dinátor napi feladatként élem meg a velük 
történő együttműködést. 

Hiszen, mi kaptuk meg a bizalmat, a pénzt 
és vele együtt a feladatot is. 

Dr. Szánthó Györgyné 
projekt koordinátor
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A Gold Mobility Kft. elektromos buszai                   FOTÓ: JÁKI RÉKA

Európai jelentőségű fejlesztés a Goldi-nál
Nagysikerű nyilvános bemutatón a cég hidrogén meghajtású drónja és elektromos buszai

A Goldy Mobility Kft. szeptember 23-án 
ráckevei telephelyén nagyszabású tele-
víziós és sajtónyilvános napot rendezett, 
ahol a GOLDiON E9 és GOLDiON E12 
elektromos buszok mellett Európában el-
sőként az általuk gyártott GOLDiON hid-
rogéndrónt tekinthették meg  a pénzügy-
minisztérium és Ráckeve város meghívott 
vendégei, szakmai cégek, vállalkozók és 
számos  érdeklődő.
A Ráckevei Újság áprilisi számában már 
közöltünk egy interjút Kovács Ferenc 
tulajdonossal, ügyvezető igazgatóval, aki 
elmondta, hogy az elektromos buszok 
gyártása mellett egy hatalmas fejlesztés-
be vágott bele cége, amely egyedülálló az 
országban, de még Európában is: a GOL-
DiON H18 nevet viselő 18 méter hosszú 
csuklós hidrogénbusz elkészítésébe. Szer-
ződést kötöttek az egyik nagy, a kínai ál-
lam résztulajdonában lévő autóbuszgyár-
tó vállalattal, illetve a világ legnagyobb 
üzemanyagcella-gyártójával, a szinga-
púri Horizonnal. Szingapúri, ausztráli-
ai, pakisztáni, amerikai, kínai és magyar 
mérnökökkel, mintegy 12 fő közreműkö-
désével három GOLDiON márkanevű au-
tóbusz forgalmazását kezdték meg.
Kovács Ferenc azt is említette az interjúban, 
hogy terveznek egy hidrogén meghajtású 
drónt, amelyet Európában itt, Ráckevén 
szeretne először bemutatni, de akkor még 
nem volt pontos dátum. Erre került sor ezen 
a nagyszabású rendezvényen.
11 órától kezdődően számos érdekes és 
vonzó programot biztosítottak a szerve-
zők, miközben megtekinthették a kiállított 
buszokat, az elektromos töltőállomást és a 
hidrogén meghajtásű drónt. Kóstolhattak 
Szomor Dezső szürkemarha termékeiből, 
Kovács Antal örökös magyar bajnok som-
melier boraiból, közben egész nap halhat-
ták a Sláger Duó zenéjét, valamint délután 
FIESTA – Csordás Tibi élőzenei koncertet is 
adott.
A nap szakmai része délután 1 órakor Ko-
vács Ferenc ügyvezető tulajdonos köszön-
tőjével kezdődött, aki röviden tájékoztatta 
a megjelenteket a termékeikről.
Az ügyvezető elmondta, hogy GOLDiON 
E9 és GOLDiON E12 elektromos buszok 
számára cége 4 év vagy 300.000 km garan-
ciát biztosít 0 Ft-os szervízdíjjal és 0 Ft-os 
alkatrész költséggel, egyedül a világon. A 
buszok egyszerre 310 km távolságot tudnak 

megtenni, közel 380kW/h CATL akkumulá-
torpakk segítségével.
„A legerősebb elektromos buszokat gyártottuk 
le a jelenlegi piacon, kizárólag saját pénzfor-
rásból, állami támogatás nélkül – jelentette 
ki méltán büszkén Kovács Ferenc – és sze-
retnénk mindig készleten tartani belőlük a vá-
sárlók számára” – hangsúlyozta. Tervei kö-
zött szerepel, hogy termékük a legolcsóbb 
elektromos busz legyen a piacon a legjobb 
minőségű uniós alkatrészekből, a legjobb 
garanciális idővel és díjmentes szervízzel.
Ismertette azt is, hogy mit érdemes tudni 
a cég által gyártott drónról: először is azt 
nyomatékosította a jelenlévőkben a cégtu-
lajdonos, hogy Európa és MAGYARORSZÁG 
első hidrogén üzemanyagcellás drónja ké-
szült el Ráckevén.
„A legújabb technológia találkozik a GOLDi-
ON dizájnnal, a hidrogéndrón 5000 méter 
magasságig képes felmenni, amely kb.  fele 
a repülőgépek utazási magasságának és 4-5 
órát tud repülni egy töltéssel. Thermo, infra 
kamerával rendelkezik, éjjellátó funkcióval is 
bír. 40X optikai zoom és HD minőségű videó 
jelátvitelre képes 1000 méter magasból és 1 
cm-es leszállási pontossággal rendkezik. Szinte 
korlátlan a felhasználási lehetősége. Hamaro-
san drónpilóta oktatás, vizsga lehetőség is lesz 
telephelyünkön” – mondta el Kovács Ferenc.
A bemutató után Dr. Bánó Imre a Magyar 
Mérnöki Kamara alapítótagja, matematikus 
tartott egy érdekes előadást, majd Kesztl Já-

nos a GOLDI MOBILITY fejlesztési divízióve-
zetője köszöntötte a hallgatóságot.
Máthé Gergő a Magyar Nemzeti Mentőd-
rónpilóták Egyesületének Elnöke szintén 
részt vett a szakmai fórumon, ahol bemutat-
ta saját drónjukat, amely szintén egy nagyon 
nagy fejlesztés, hiszen a mentődrónosok 
egy komoly, 170.000 eurós drónt állítottak 
ki, amellyel a sürgősségi vérszállítást oldják 
meg. Balesetek és más hirtelen bekövetke-
zett sérülések esetén életmentő segítséget 
képesek nyújtani ezek a drónok, ami óriási 
jelentőséggel bír az orvosok munkájában.
A nap vidáman és érdekfeszítően telt, köz-
ben még a helyszínen regisztrált és tartóz-
kodó érdeklődők között  SONY televíziókat 
is kisorsoltak.
Büszkék vagyunk a városunkban működő 
vállalkozásra, mert 21. századi, korszerű, 
környezetbarát és energiahatékony fejlesz-
téseivel Földünket is óvja, hiszen „unoká-
inktól kaptuk kölcsön” és példaértékű, hogy 
egy jó ötlet, egy elhivatott üzletember, egy 
jó vezető még egy kisvárosból is meg tudja 
valósítani álmait, ha kitartó és ha fi gyelmes 
szemmel járja és tanulmányozza a világban 
zajló folyamatokat, kísérleteket, fejleszté-
seket! Szívből gratulálunk a GOLDI MOBI-
LITY-nek és kívánunk még sok-sok sikert, 
munkát és hogy vigye Ráckeve hírét tovább-
ra is a nagyvilágba!

Jáki Réka
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„Életelemem a kutatás, az új dolgok felfedezése…”
Beszélgetés az Árpád Múzeum új történészével, C. Tóth Norberttel

Az 59 éve Ráckevén működő Árpád Múzeum terüle-
ti múzeumi rangját 2014-ben nyerte vissza és ennek 
egyik feltétele volt, hogy a történeti, néprajzi és régészeti 
gyűjteménynek legyen szakirányú végzettségű felelő-
se. Mindig arra törekedtünk, hogy kiváló szakemberek 
dolgozzanak a múzeumban, hiszen velük biztosított 
a múzeum helyi, regionális és országos megítélése, 
rangja. Ezért, amikor Dr. Miskei Antal – aki 7 éven 
át vállalta a történészi munkakört – augusztusban 
úgy határozott, hogy megválik a múzeumtól, nem 
sokat kellett törnöm a fejem, hogy ki lehetne alkalmas 
a megüresedő 4 órás státusz betöltésére, hiszen járt és 
kutatott már a múzeumban C. Tóth Norbert, az MTA 
doktora. Pár alkalommal beszéltünk, és végül nagy 
örömünkre elvállalta ezt az állást és nem kétség, hogy 
az Árpád Múzeum szakmai presztízse, színvonala is 
emelkedik általa. Mivel hamarosan találkozhatnak 
vele az érdeklődők Ráckeve Város születésnapja alkal-
mából hagyományosan megrendezett mini konferen-
ciánkon és kiállításunkon, úgy illik, hogy a Ráckevei 
Újság olvasói is megismerjék őt.

Jáki Réka: – Az Árpád Múzeum új történészeként 
szeretném, ha egy szakmai bemutatkozással kezde-
nénk a beszélgetést. Nyilván, én láttam az önélet-
rajzodat és tájékozódtam is a szakmai előéleted-
ről, munkáidról, kutatásaidról, hiszen most kettős 
szerepben vagyok, mivel én kértelek fel arra, hogy 
legyél a munkatársunk. De, osszuk meg a Ráckevei 
Újság olvasóival és a múzeum iránt érdeklődőkkel 
is: hol és mit végeztél, eddig hol dolgoztál és jelenleg 
is milyen funkciókat látsz el, hol kutatsz, tanítasz?
C. Tóth Norbert: – Cegléden születtem 1974-
ben, az ottani Táncsics Mihály Általános Isko-
lában, majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban 
végeztem alsó- és középfokú tanulmányaimat. 
1992-ben sikeresen felvételiztem a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem történelem szakára. 
A „történelemnek” mindig is a középkori, azon 
belül is a magyarországi korszaka érdekelt és 
mivel kiváló tanáraink voltak (Kapitánffy István, 
Barta Gábor, Kubinyi András) könnyen ment a 
tanulás. Az egyetemen akkor még – szerencsére 
– mindenki számára kötelező volt latin nyelvből 
középfokú C típusú vizsga letétele a 3. év végére, 
a negyedik évfolyamot ugyanis csak ennek bir-
tokában lehetett megkezdeni. Mivel a középkori 
magyar történelemhez amúgy is elengedhe-
tetlen volt a latin nyelv, ezért negyedikesként 
felvettem a latin szakot. 1997-ben kaptam dip-
lomát történelem szakon és középkori magyar 
történelem specializáción (medievisztikán), 
2000-ben végeztem latin szakon, de ott csak 
abszolutóriumot szereztem.
1997. szeptember 1-jén léptem be a Borsa Iván 
által vezetett kutatócsoportba, amely a Zsig-
mondkori Oklevéltár nevű forráskiadványt ké-
szíti. Azóta is itt, ebben a változó nevű kutató-
csoportban dolgozom, kezdetben tudományos 
segédmunkatársként, majd munkatársként, 
végül főmunkatársként, egyúttal idén június 
1-jétől én lettem a kutatócsoport vezetője is. 
Időközben, 2000 és 2003 között az ELTE BTK 
Történeti Doktori Iskolájában jártam doktori 
képzésre, a PhD-disszertációmat Kubinyi And-
rás vezetése alatt 2005-ben védtem meg sum-
ma cum laude az ELTE BTK-n. A disszertációm 
címe „Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-kor-
ban (1387–1440)”. A dolgozat előzményeként 
publikáltam a Szabolcs megye hatósága által 
1387 és 1526 között kibocsátott okleveleket, ami 
egyrészt jó rálátást adott a témára, másrészt ez 
biztosította a disszertáció fő forrását. A disszer-
táció hasonló címmel és egy kicsit átdolgozva 
2008-ban jelent meg.
Az akadémiai doktori értekezésemet 2017. de-
cember 1-jén védtem meg és 2018. január 26. 
óta az MTA doktori cím büszke tulajdonosa 
vagyok. Az értekezés címe „A Magyar Királyság 
nádora. A nádori és helytartói intézmény története 
(1342–1562)”, a munka három nagyobb fejezet-
ből áll. Az elsőben az 1342 és 1562 között nádori 
méltóságot viselt személyek tisztségbe kerülé-
sét és onnan történt távozását vizsgáltam (új 
eredményem, hogy a nádorokat országgyűlésen 
választották), a másodikban a király helyettesí-
tésének mikéntjét a teljes középkorban, illetve a 
helytartói intézmény kialakulását. A harmadik 
fejezetben, amelyet az előző kettő készített elő, 
az ún. 1486. évi nádori cikkelyeket elemeztem 
és bizonyítottam be róluk, hogy legkorábban 
az 1530-as években állíthatták össze a megvál-

tozott politikai viszonyok közepette (magyarán 
szólva a cikkelyek 1526 előtt nem léteztek, és 
az új, Habsburg berendezkedés magyarokat 
„elnyomó” politikájának bemutatására nem ér-
velhetünk velük). Az értekezést 2016 tavaszán 
nyújtottam be és 2017. december 1-jén védtem 
meg (95%). Az értekezés az opponensek észre-
vételeinek, illetve saját újabb kutatásaim bedol-
gozásával 2020 végén jelent meg.
Az utóbbi 24 évben óraadó voltam Alma mate-
remben, a Pázmányon, az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetemen és a Szegedi Tudomány-
egyetemen, jelenleg a komárnói Selye János 
Egyetemen tanítok.
– Ennyi feladat mellett mi motivált, hogy elvállald 
ennek a területi múzeumnak a történészi állását?
– Alapvetően két dolog: kipróbálni magam 
egy másik, a jelenlegi munkámtól némileg 
különböző területen is. Másrészt pedig – lehet 
furcsán fog hangzani – vágytam egy kis nyu-
galomra. Természetesen ez alatt nem „lábló-
gatást” értek, hanem – nehéz ezt úgy megfo-
galmazni, hogy ne értse senki félre – szeretnék 
csak a munkára koncentrálni. 24 éve dolgozom 
a kutatócsoportban, de abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy nem munkaként él(t)
em ezt meg, tulajdonképpen az életelemem a 
kutatás, az új dolgok felfedezése, de az évek so-
rán egyre több olyan dolog is megtalált, megta-
lálja az embert, amit akar, nem akar, de el kell 
vállalnia, meg kell csinálnia.
– Milyen kutatásokat tervezel, amelyek kötődnek 
akár Ráckeve, akár a tágabb térség a Csepel-sziget 
történelméhez?
– Két, de alapvetően összefüggő téma mentén 
szeretnék elindulni, amihez a kezdő lépéseket 
az utóbbi években már megtettem: az egyik a 
„sziget” történetének, illetve birtoklásának a 
feltárása. Köztudott talán, hogy a Csepel-sziget 
a kezdetektől fogva az uralkodók magánbirto-
ka volt (ezért „Úrsziget” néven is említik, „úr” = 
király), de ha volt a királynak felesége, akkor a 
királyné javai közé tartozott a sziget, az ő tiszt-
ségviselői igazgatták. Mind a királyi, mind pe-
dig a királynéi birtoklás teljes feldolgozásával 
adósak vagyunk még. A másik téma a sziget 
településtörténetével függ össze, ez nagyon 
szorosan érinti Ráckeve, illetve elődtelepülésé-
nek a történetét is. Szeretném Györffy György 
munkáját (Az Árpád-kori Magyarország tör-
téneti földrajza az 1330-as évekig) folytatni, és 
a sziget történeti földrajzát, azaz települései-
nek adattárát a középkor végéig elkészíteni. E 
munkában jól össze tudunk majd dolgozni a 
múzeum régészével, Tóth János Attilával.
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– Hogyan kerültél a történészi pályára?
– Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz. 
Amióta az eszemet tudom, érdekel a történe-
lem. Már általános iskolában szerettem a törté-
nelmi könyveket, regényeket, sőt a történelmi 
krimiket olvasni. A pályára, vagy inkább a je-
lenlegi munkahelyemre akkori tanárom, mos-
tani kollégám, Rácz György révén kerültem, aki 
ötödév vége felé megkérdezte, hogy nem érde-
kelne-e egy olyan állás, ahol a Zsigmond király 
uralkodása alatt keletkezett (fennmaradt) ok-
leveleket kellene regesztázni. Szerettem volna 
történészi állást, úgyhogy azt válaszoltam, 
hogy persze, mire Gyuri azt mondta, hogy 
akkor indulunk Borsa Ivánhoz. Ezen – akkor 
– nagyon elképedtem, mert azt hittem, hogy 
Borsa Tanár úr már régen meghalt (elvégre 
több tucat, 1945 után megjelent könyvön lát-
tam a nevét), de nagyon is élt, és ő vezette ezt a 
kutatócsoportot. Felvett, és így vele meg Szent 
Györgyi Máriával (†1998 – a Nobel-díjas tudós 
rokona) dolgoztam együtt (†haláláig 2006-ig).
– Mivel foglalkozol, mi a szakterületed?
– A fő területem, már csak a kutatócsoport okán 
is, Luxemburgi Zsigmond uralkodásának ideje 
(1387–1437), de emellett egyre inkább a képbe 
jönnek a későbbi időszakok is, elsősorban a nagy-
közönség által ismertnek vélt, de gyakorlatilag 
politikatörténeti szempontból (is) homályban 
lévő Jagelló-kor (1490–1526) és ezzel összefüg-
gésben természetesen a Mohács-problematika. 
Mindemellett sokat foglalkozom a középkori 
egyháztörténettel, intézménytörténettel.
– Mikor döntötted el, hogy elsősorban a medievisz-
tika, a középkori történelemmel foglalkozó tudo-
mányág felé irányul az érdeklődésed és miért tartod 
ezt a területet vonzónak?
– Valójában nem véletlenül lettem középkorász. 
Engem, főleg tanárom, Barta Gábor nyomán 
kezdetben a Mohács (1526) körüli időszak érde-
kelt, az ő halála (1995) után aztán nemsokkal jött 
a már említett lehetőség a Zsigmondkori Okle-
véltárnál. Ha egy szóban kellene elmondani, mi 
az, amit szeretek, akkor a kutatás az. Szeretem, 
ha összeáll a kép. Ha mondjuk egy 14. vagy 15. 
századi kanonoknak sikerül kideríteni a „család-
nevét”, olyankor úgy érzem, sikerült valami jót 
csinálni. Egyszerűen a középkor, mint korszak 
volt, ami megragadott, s ebben nagy szerepe 
volt egyetemi tanáraimnak is. És még egy, a Ma-
gyar Királyság bármely középkori korszakának 
történetét fel tudjuk dolgozni oklevelek alapján, 
és e források a Magyar Nemzeti Levéltár 1900-as 
évek óta folyamatosan épülő adatbázisa révén 
ma már otthonról is elérhetők egy kattintással.
– Kutatásaidat, eredményeidet könyvek, tanulmá-
nyok, cikkek formájában papírra is veted, kiadásra 
kerülnek. Melyik könyvedre, tanulmányodra vagy 
a legbüszkébb?
– Érdekes kérdés ez, hiszen amikor kutatok, írom 
az aktuális cikket, tanulmányt, könyvet, vagy 

készítem a forráskiadványt, adattárat, akkor 
mindig az éppen megjelenőre vagyok a legbüsz-
kébb, de sajnos, vagy nem sajnos, elérkeztünk 
egy olyan helyzetbe (ezt kollégáim nevében is 
mondhatom), hogy már nincsen idő örülni a 
megjelent munkának. Felmerülhet a miért kér-
dése az olvasóban. Nos azért, mert mire kijön a 
nyomdából az adott munka, akkor már régen 
egy másik témában vagyunk nyakig benne.
– Mikor van időd a kutatásra és az írásra?
– Az egyik titka, hogy korán kelek és igyekszem 
a teljes napot jól kihasználni. Gyakorlatilag el-
mondható, hogy mindig több dolgot kellene 
egyszerre csinálnom, például, ha csak a mos-
tani időszakból indulok ki: október folyamán 
több helyen is fogok előadni (itt is Ráckevén), 
ezekre fel kell készülni, van, amelyik helyen 
tanulmányt is kérnek, tehát azt meg kell írni, 
közben készítjük a pályázatot, készül a Zsig-
mondkori Oklevéltár aktuális kötete és nem 
mellesleg indul az egyetemi tanítás is. Mindez 
azt jelenti, hogy több dolgot csinálok egyszer-
re, és az határozza meg egy átlagos napomat, 
hogy mit kell éppen előtérbe helyezni.
– Mit tartasz ez idáig a legeredményesebb „felfede-
zésednek”, ha lehet ezt így nevezni?
– Nehéz választanom, mert szerencsére több is 
van, ráadásul ezeket a szakma is elfogadta már. 
Ha időrendben haladunk a járások középkori 
eredetéről írt munkám, illetve a doktori disszer-
tációmban a megyei intézménytörténetéről szó-
ló fejezetek. A másik az ún. 1397. évi esztergomi 
egyházlátogatási jegyzőkönyvvel kapcsolatos, 
amelyről sikerült bizonyítanom, hogy nem ak-
kor és nem úgy állították össze, ahogyan eddig 
tudtuk. A több mint tíz éves munka, amelynek 
részeredményei több tanulmányban és kötet-
ben is megjelentek már, idén fog végre nyom-
tatásban is napvilágot látni. A harmadik min-
denképpen az akadémiai doktori disszertációm 
témái, azon belül is elsősorban a nádori cikke-
lyekkel kapcsolatos eredményeim. Ha nem is a 
szó szoros értelmében felfedezésnek, de min-
denképpen jelentős eredménynek tartom a kü-
lönböző egyházi intézmények tagjairól (kano-
nokok) készített adattáraimat (Esztergom, Bács, 
Kalocsa, Nyitra, Pozsony), illetve az ecsedi Bátori 
család történetével kapcsolatos kutatásainkat.
– Nem tűnsz egy tipikus kutatónak, aki a levéltárak 
mélyén elveszik a könyvek, iratok, dokumentumok, 
oklevelek halmazában. Ha jól tudom, akkor köz-
művelődési szerepeket is vállalsz, rádióban, televí-
zióban, melyek ezek?
– Azt gondolom, hogy az általunk elért eredmé-
nyeket mindenképpen szükséges a nagyközön-
séggel is megismertetni. Közművelődési „kar-
rierem” 2003-ban indult a Kossuth Rádióban: 
kedves barátom, Németh Péter régész szervezett 
be az Ágoston István szerkesztette „Mesélő Kró-
nikák”, valamint „Kard és Kereszt” című műsorá-
ba, s innentől nem volt megállás :-). Szerepeltem 

a Nagy György által vezetett „Magyarország tör-
ténete” című TV-sorozatban, illetve egyéb mű-
sorokban is. De igyekszem a határon innen és 
túl is a nagyközönség számára ismeretterjesztő 
előadásokat tartani, s nem mellesleg élvezem is 
ezeket, hiszen kizökkentenek a mindennapok 
monotóniájából.
– Október 1-jén lépsz be a múzeum történészi állás-
helyére és rögtön már a Ráckeve Napja rendezvé-
nyünk előadója leszel. Mivel készülsz?
– A kutatócsoporti munkám során beleütköz-
tem egy, az al-dunai Kevét érintő forrásba és 
annak vizsgálata során szükségessé vált teljes 
egészében áttekinteni a Csepel-szigeten fekvő 
Kiskevi, majd Ráckeve történetére vonatkozó 
okleveleket is. A munka igencsak meglepő kö-
vetkeztetések levonására kényszerített (ere-
dendően mindenféle előzetes elvárás nélkül 
kezdtem bele a témába), a kutatásaim eredmé-
nye nemsokára könyv formában is megjelenik. 
Tartalma, amely a város középkori történeté-
nek gyökeres újragondolását fogja magával 
hozni, egyelőre csak néhány, a kötetet lektoráló 
kollégám számára ismert, így elmondhatjuk, 
hogy itt, Ráckevén lesz az ősbemutatója. De 
minden mást akkor és ott, október 7-én!
– Rengeteg mindent csinálsz, tudom, hogy csalá-
dod, gyermekeid is vannak, hogyan tudod össze-
egyeztetni a tudományos munkádat, a kötelezett-
ségeidet a magánéleteddel? Mivel töltöd – ha van 
–  a szabadidődet?
– Feleségemmel, aki történelemtanár, három 
gyermekünk van, a legnagyobb most lett egye-
temista, a másik kettő gimnazista. Amíg kicsik 
voltak, már reggel 8 óra előtt bent voltam a 
munkahelyem és délután négyig dolgoztam 
(ebben nagy segítség volt persze, hogy felesé-
gem a legkisebb nyolcéves koráig otthon lehe-
tett), majd öt órától az esti lefektetésig a csalá-
dé volt az elsőbbség, utána még egy-két órát 
tudtam dolgozni, ha kellett (általában kellett). 
Ma viszont, amikor már mindenki elmegy reg-
gel valahová, mivel a munkakörülmények is 
átalakultak, illetve, ha nem kell mennem se-
hová, akkor legfőképpen otthon dolgozom, így 
egyfelől megtakarítom az utazási időt és még 
korábban, hét órakor kezdhetek, akkor már 
ugyanis senki sincsen otthon. Kikapcsolódás-
ként sportolok, olvasok stb., illetve – ez lehet, 
hogy durván hangzik – a kutatás maga is ki-
kapcsolódás számomra.
– Szívből remélem, hogy megtalálod itt azt a nyu-
galmat, amely segít, hogy kutatói munkád során 
sok-sok új ismerettel, információval gazdagíthasd 
Ráckeve múltjának hiteles feltárását és saját szak-
mai sikereket is érhess el!
– Én bízom ebben és köszönöm a lehetőséget, 
ezért igyekszem minél hamarabb ezt az érdek-
lődő ráckeveiek számára is közzétenni.

Jáki Réka
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Őszi Ászok Fesztivál 
2021. szeptember 18-19.

„Most megtelt a kert. Ez az ő pillanata, a nagy 
bemutató, a díszelőadás. Minden és mindenki 
a helyén. A páfrányok izgatott ünnepélyesség-
gel állanak sorfalat a tündéri rózsának, a lám-
palázas szegfűnek, az izgalomtól halott sápadt 
liliomnak. Megtelt a kert az egyetlen tartalom-
mal és értelemmel, amely létének oly titkos és 
oly köznapi értelme. Megtelt a kert valamivel, 
amelyen egyszerre dolgozott a kertész és a fá-
tyolkabogár, a szél és az eső, Isten és a méhek. 
Titokzatos munka volt. Éjjel és nappal szőttek 
és illesztgettek, kreáltak és idomítottak a kert-
ben, hónapokon át. Most itt van, teljes érett-
séggel, s nincs semmi célja. Nem akar hasznos 
lenni. Csak lenni akar – nagy tanítás ez! Érted?”
Márai Sándortól idézve „...megtelt a kert”. Így 
sor kerülhetett a „Legszebb balkon, legszebb 
kert” pályázatunk eredményhirdetésére és az 
alkotásokból készült kiállítás megnyitójára 
Őszi Ászok Fesztiválunk első napján. Ápri-

lisban közzétett felhívásunkra 15 kertbarát 
küldte el képeit kertjéről, balkonjáról. Örö-
münkre volt közöttük tavalyi felhívásunk 
résztvevői közül, és sok új pályázó is. Mind-
nyájan arra vállalkoztak, megmutatják kert-
jüket képeiken keresztül számunkra. 
„A kert összeköt a természettel, az anyafölddel. 
Éberen tartja érzékeinket, felhívja fi gyelmünket 
az évszakok változására, életet lehel az élettelen-
be, helyszínt biztosít a visszavonult meditálásra, 
fenséget kölcsönöz a mindennapoknak, békét és 
szépséget sugároz. A kert a lélek tükre is. Ker-
tünkre vetítjük ki érzéseinket. Talán a mondás 
így is igaz: mutasd meg kertedet, és megmondom 
ki vagy. A műanyag, a beton, az aszfalt birodal-
mában különös jelentőséggel bír a kert, szépsé-

get és harmóniát hozva életünkbe. Lélekemelő a 
park, a kert, de kis hátsó udvar, egy erkély, egy 
apró balkon, vagy az ablakpárkány is.”
Melyik a legszebb? 
Sorrendet a facebook közönsége állított fel, 
ez alapján hirdettünk eredményt. 804 sza-
vazat érkezett a beküldött fotókra facebook 
oldalunkra.
„2021 legszebb kertje” díjat Molnárné Hett-
mann Emília nyerte el.

Legszebb kert kategória díjazottjai:
1. Gombor Bernadett
2. Dulcz Gusztávné
3. Szász Veronika

Legszebb balkon kategória díjazottjai: 
1. Szajp Istvánné
2. Kirchner Kristóf
3. Kiss Károlyné

Dicséretben részesült: Balogh Edit, Csomo 
István és felesége, Gubár Imréné, Ipacs Já-
nos és felesége, Lihovay Éva, Lolbert Kata-
lin, Nagyné Szűcs Szilvia, Némerth Gézáné, 
Végh Jánosné.
Minden pályázónknak gratulálunk. Köszön-
jük munkájukat, a beküldött képeket!  Meg-
lepetésben is volt részünk, hiszen a „2021 
legszebb kertje” címet elnyerő Molnárné Hett-
mann Emília saját készítésű gyönyörű és 
ízletes rózsa fánkkal kínált meg mindenkit. 
Köszönjük kedves fi gyelmességét! 
Eredményhirdetésünk után a Cimbora 
Produkciót köszönthettük színpadunkon, 
Röfi  és Farkas című bábjátékukat mutatták 
be a gyerekek örömére. Produkciójukból ki-

derült mit lehet tenni egy buszmegállóban 
egy napsütéses szombat délután, ha éppen 
az orrunk előtt ment el a busz? Játszani! A 
bőröndből többek között előkerült Röfi , a 
messzeföldön híres malacka, aki senkitől 
sem fél, még a farkastól sem! Azt is meg-
tudhattuk, mi történik, amikor az ordas is 
kibújik a kofferból...
Majd a Térzene „Muzsikáló Ráckeve” sorozat 
keretein belül a „Virágok és kertek dallamok-
ban...” című koncertet hallgathatta meg 
közönségünk. Közreműködött Papp Tímea 
hárfán, Nagy Judit fuvolán. A felcsendülő 
dallamokat a gyerekek és felnőttek egya-
ránt szívesen fogadták.
Látogatóink megcsodálhatták a színházter-
münkben kiállító Vitamin Virág Sarok  bal-
kon és szobanövényeit is. Köszönjük Ottrok 
Viviennek, hogy növényeivel színesítette 
rendezvényünket! A Garden City Dísznövény 
Áruda virággal ajándékozta meg pályáza-
tunk győzteseit. Köszönjük felajánlásukat.
Fesztiválunk nyitó rendezvényei a Köszön-
jük Magyarország és a Térzene program tá-
mogatásával valósulhattak meg. Köszönjük 
szépen!
A már hagyományos Duna Relax Wellness 
Kupa horgászversennyel indult Őszi Ászok 
Fesztiválunk második napja. A 7 órakor kezdő-
dő versenyt aRáckevei Horgász Egyesület bo-
nyolította le Kirchner István vezetésével.
9 órakor a főzőverseny is elindult. Több kate-
góriában is jelentkezhettek a főzni szeretők.
A Szegedi Kis István sétány színpadán Dévai 
Levente gólyalábas köszöntötte a közönsé-
get. Ceremóniamesterünk ismertette ren-
dezvényünk programját, majd  interaktív 
játékokkal hívta a gyerekeket a színpadra. 
A Figurina Bábszínház is maga köré gyűj-
tötte a gyerekeket. Műsoruk címe: Grim/m/
aszok  volt. Három Grimm-mesét mutattak 
be használati tárgyakkal előadva. Fers Klá-
ra és Siklósi Gábor legsikeresebb, fantáziára 
építő produkciója már számtalan elismerést, 
díjat kapott hazai és külföldi bábfesztiválo-
kon. Nálunk is elnyerte a közönség tetszését. 
11 órától a Keve Serege Egyesület íjász be-
mutatóval kedveskedett az érdeklődőknek. 
De megtekinthetőek voltak Varga László 
galambász kedvencei is, aki szívesen mesélt 
kedves madarairól. 
12 órakor a horgászverseny eredményhir-
detésére került sor. Kirchner Istvántól meg-
tudhattuk, hogy a  megmérettetésen 39 fő 
vett részt,  25 fő eredményesen.

Vidám forgatag a színpadon és előtte                                                        FOTÓ: JAKAB GERGELY
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A gyerekek több vidám programon is részt vehettek                                                     FOTÓ: JAKAB GERGELY

A díjazás a következő kategóriákban tör-
tént:
Gyermek és Ifjúsági kategóriában:
1. Forrai Márk, Vegyesüzemi Horgász Egye-
sület tagja,  4340 gr hal
2. Ugrai Zoltán, Dömsödi Horgász Egyesü-
let tagja, 1240 gr hal
3. Veres Márton, Nagybudapesti Horgászok 
Egyesület tagja, 690 gr hal
Felnőtt kategóriában:
1. Varga György, Ráckevei Horgász Egyesü-
let tagja, 6360 gr hal 
2. Mayer Tibor, Ráckevei Horgász Egyesület 
tagja, 3800 gr hal
3. Takács Márton, Ráckevei Horgász Egye-
sület tagja, 1520 gr hal
Különdíj:
Legnagyobb halat zsákmányoló horgász:  
Mayer Tibor, Ráckevei Horgász Egyesület 
tagja 3800 gr.

Ezt követően a Khamoro Budapest Band 
szórakoztatta a nézőket. A cigány folklór 
együttes autentikus cigány zenét játszott 
az ország egész területéről, de román, orosz 
zenei feldolgozásokat is bemutattak reper-
toárjukból. Fergeteges hangulatot terem-
tettek fesztiválunkon.
Újabb eredményhirdetésre került sor, kide-
rült kik forgatták legjobban a főzőkanalat. 
Az eredményeket Dr. Simon Tamás Sza-
badtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesü-
let nagymestere, a zsüri elnöke ismertette.

Legjobb halászlé: 
III. Fapuma
II. RDHSZ
I. Feigl István

Egyéb halételek: 
III. KORAX
II. Feigl István
I. Nyald meg a fakanalam!

Egyéb ételek:
III. Széplaki Zoltán
II. Tibi papa csapata
I. Feigl István

Szabadtűzi lovagrend vándordíja: 
Feigl István

Sütemények:
III. Mamika
II. Nagy Sándorné
I. Major Brigitta

Junior Prima Díjas Rafael Mário és ze-
nésztársai nem véletlenül rendszeres 
fellépői a budapesti jazz életnek. A 2014 
tavaszán, még a Zeneakadémia falai kö-
zött alakult trió saját szerzeményeket 
adott elő teljes ellazulást biztosítva a 
közönségnek.  

A Trambulin Színház repertoárjában főleg 
családi, gyermekszínházi előadások szere-
pelnek, de van közte más műfajú előadás 
is. Nálunk A tücsök és a hangyák zenés me-
sejátékot mutatták be, mindannyiunk nagy 
örömére.
Majd a ráckevei Kéve, Bokréta és Rőzse 
Néptáncegyüttes műsora következett, vé-
gül a közönséget bevonva egy nagy közös 
táncházzal zárták a műsorukat.
A „Violin király és Hanga királykisasszony” c. 
mesét Szász Ilona dramaturg kifejezetten 
Joós Tamás előadóművész számára írta. 
Az interaktív játék fő célja több népi hang-
szer (tekerő, koboz, citera, furulya, doromb, 
csörgődob, esőbot) játékos bemutatása és 
a gyerekek általi megszólaltatása, meseke-
retbe ágyazva. Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy hatalmas birodalom, a hangok 
országa, Pentatónia. Hogy milyen volt ez 
az ország? Nem volt se északon, se délen, 
se keleten, se nyugaton, de ott volt minde-
nütt: a földön, a vízben és a levegőben. Ez 
a birodalom tele volt csodálatos hangokkal, 
szépséges dallamokkal, varázslatos muzsi-
kával. A mese folytatásaként az előadásból 
megtudhattuk, hogy mi történt a királykis-
asszonnyal, hogyan veszítette el és szerezte 
vissza a hangját az ördögtől a közreműködő 
gyerekekkel.
A fesztiválunk zárásaként a Daniel Spe-
er Brass lépett színpadra. Általánosan el-
mondható: a rézfúvós kamarazenét – kü-
lönösen a kvintett-muzsikát – viszonylag 
szűk közönség, többnyire szakmai vagy 
ahhoz közel álló kör ismerheti, élvezheti. 
Az együttes célja e muzsika szépségét szé-
lesebb körben megmutatni. Közelebb hozni 
ezt a fajta zenét a fi atalokhoz, az egészen ki-
csiktől az egyetemistákig, vagy a kulturális 
rendezvényektől az üzleti szférán át az utca 
emberéig. Elmondhatjuk, ez sikerült.

Köszönjük a támogatóink és segítőink 
munkáját, részvételét: Ráckeve Város Ön-
kormányzata, Csoóri Sándor Alap – Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő, Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat, Köszönjük Magyar-
ország!, Garden City Dísznövény Áruda, 
Rávüsz Kft., Ráckevei Horgász Egyesület, 
Ráckevei Dunaági Horgászszövetség, Erdős 
Bálint, Bak László, Vitamin Virág Sarok – 
Ottrok Vivien, Cserna Gábor, Jakab Gergely.
Nagyon szerethető, jó hangulatú őszi mu-
latságban volt része az ide látogatóknak és 
nekünk is!

Címlapfotó: Jakab Gergely

Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ

Őszi dekoráció                            FOTÓ: JAKAB GERGELY
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Közösen emlékezünk az Aradi vértanúkról
„Emlékük ne kerüljön feledésbe...”

„…a legnagyobb szigorúság a komp-
romittáltakkal szemben. Sok fejnek 
kell lehullania, mint a kiemelkedő 
mákfejeknek, ha az ember fölöttük 
ellovagol.”

(Ferenc József utasítása Haynau 
számára)

1849. október 6. a magyar történelem egyik 
legsötétebb napja volt: ezen a napon végez-
tek ki Aradon 13 honvédtisztet és Pesten Gr. 
Batthyány Lajos miniszterelnököt.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner 
György, Lázár Vilmos, Gr. Leiningen-Wester-
burg Károly, Nagy Sándor József, Poeltenberg 
Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Gr. Vé-
csey Károly. Tizenhárom név, melyekre nap-
jainkban egyre kevesebb és kevesebb ember 
emlékezik, melyeket egyre kevesebb ember 
ismer és tisztel. Pedig ők voltak azok a hősök, 
kiknek halála hosszú évekre befolyásolta a 
magyar nép Habsburgokhoz való viszonyát, 
és Magyarország későbbi történelmét.

Egyre kevesebbet, és egyre felszínesebben 
beszélünk az akkor történt eseményekről, 
a mai kisgyerekek pedig szinte már nem is 
tudják, miért is volt olyan jelentős ez a nap 
a magyar történelem szempontjából. A 
megemlékezések lassan elveszítik jelentő-

ségüket; mára már egyfajta megszokássá, 
kényszerré váltak, amin inkább csak köteles-
ségből jelenünk meg, mintsem azért, hogy 
az aradi hősök emléke előtt tisztelegjünk.
Sokkal több mindent hordoz magában ez a nap, 
nem csak a honvédtábornokok halálát, hanem 
önfeláldozásukat, hazaszeretetüket is jelképezi.
Október hatodika hallatán nekünk és még 
sok más velünk egykorúnak nem feltétlenül 
az ünnep jelentősége jut eszébe, inkább az is-
kolai megemlékezések, melyek szárazságuk 
és esetleg felejthető előadásmódjuknak kö-
szönhetően unalmasak voltak. Véleményünk 
szerint, rosszul közelítik meg a tudás átadását 
a gyerekeknek a felnőttek, ugyanis a felszínes 
kiöltözés és nagy műsorok helyett, nagyobb 
hangsúlyt fektethetnénk a történtekre és ezen 
emberek hazafi ságára. 
A vértanúk soraiban nem csak magyar szár-
mazású emberek harcoltak, mégis közösen 
küzdöttek a császári és a külföldi erőkkel 
szemben Magyarországért, a zsarnokságot 
megtagadva. Az autonómia, szabad nyelv-
használat, közös teherviselés, illetve a rend-
szer politikai foglyainak szabadon bocsátása 
mind olyan igények voltak, melyeket a mai 
ember 173 év távlatából is jogosnak tarthat.
A megtorlást követően gyászba borult az 
ország, sorra vonultak ki az emberek Aradra 
és siratták a vértanúkat.  
Az aradi vértanúk emlékét számos formá-
ban őrzik, ezek megörökítésére, köztéri 
szobor vagy emlékmű felállítására csak a 

kiegyezés után lehetett gondolni. Aradon, 
a kivégzés helyén emlékoszlop található, 
amire a 13 vértanú neve van felírva. 
Budapesten és más nagyvárosokban vala-
mennyi vértanúról utcát neveztek el.
Fontosnak találjuk, hogy emlékük ne me-
rüljön feledésbe és az embereket hazaszere-
tettel töltse el, amikor róluk mesélnek gyer-
mekeiknek, unokáiknak.
Ez a nap nem csupán 13 ember kivégzéséről 
szól, hanem arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 
sohase felejtsük el, hogy a háborúskodás 
milyen következményekkel, bizony vérál-
dozattal jár, ha ez elmélyül a köztudatban, 
akkor lehet bármilyen névleges is az ünnep, 
a pozitív hatása megmarad.
Hogyan is maradhatna meg a köztudat szá-
mára?
A megemlékezéseket emeljük olyan szintű-
vé, mint a nemzeti ünnepeinket. A történe-
lem órákon kívül is beszéljünk róla, a mö-
götte lévő tartalmat kiemelve. 
A városi ünnepségeket minél több ember-
hez juttassuk el, ezzel is elősegítve, hogy a 
lakosság tudja és ismerje a 13 aradi vértanú 
történetét.

Denkovics Anita, Habash Sophia, 
Moharos Máté, Molnár Balázs, 

Novák Réka, Pahocsa Petra 
(Ráckevei Ady Endre Gimnázium, 12. 

évfolyamos történelem fakultációs 
csoport; szaktanár Szabó Andrea)

A tizenhárom aradi vértanú arcképe Barabás Miklós litográfiáján                                     FOTÓ: WIKIPEDIA

Emlékoszlop Aradon                    FOTÓ:KÖZTÉRKÉP
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A szerb templom kincsei
Újabb kulturális látnivalóval bővült Ráckeve

Szeptember 16-án délután nagyszámú ér-
deklődés mellett átadásra került Ráckevén 
a Szerb Portán az egykori szerb ortodox pa-
rókia felújításával együtt a Ráckevei Szerb 
Ortodox Monostor Kincstárát bemutató 
múzeum, amely Ráckeve legújabb turiszti-
kai látványossága is egyben.
Az elmúlt években mindig szomorúan men-
tünk el az egyre romló parókia mellett, de 
pár éve felröppent a hír, hogy talán sikerül 
kormányzati támogatásból megújítani az 
épületet és benne hiánypótlóként minda-
zok a szerb Nagyboldogasszony templom-
hoz tartozó egykori egyházi ereklyék és 
emlékek, amelyeket a szentendrei egyházi 
múzeum őriz, talán újra itt kerülhetnek 
méltó módon bemutatásra a nagyközön-
ség számra. Ez a gondolat és törekvés közös 
volt mind a magyar, mind a szerb szárma-
zású ráckeveiek, lóréviek és környékbeleik 
számára is. 
És az álom valósággá vált…
Nem csak Ráckevéről, Lórévről, hanem a 
környező településekről is ellátogattak erre 
az ünnepélyes alkalomra az érdeklődők.
Az ünnepségen először szerb nyelven, majd 
magyar tolmács kíséretében az épületet 

megáldotta Lukijan Pantelič Budai Szerb 
ortodox püspökök, aki fontos gondolatokat 
fogalmazott meg az áldást követően a hall-
gatósághoz fordulva:
„Túlzás nélkül kijelenthető, hogy Magyaror-
szág egy olyan országnak tekinthető, mely-

nek legjelentősebb forrása a keresztény hit és 
a keresztény kultúra. (…) Az iszlám fenyege-
tés veszélye egyre közelebb hozta egymáshoz a 
különböző hagyományú keresztényeket és ez a 
több évszázados hely, ahol most álunk éppen 
ennek a közeledésnek a tanúja.  Magyarorszá-
gon a keresztény hit ma is élő és a különböző 

tradícióknak köszönhetően gazdag, nem csu-
pán muzeális jellegű. Ennek ékes bizonyítéka a 
néhány nappal ezelőtti Ferenc Pápa látogatása 
is. Köszönhetően a mostani bölcs magyar kor-
mányzat tagjainak, alkalmunk van megnyitni 
itt Ráckevén a Nagyboldogasszony Szerb Or-

todox Monostorban a Monostori Kincstárat, 
amely az itteni szerbek gazdag szellemi és kul-
turális múltja mellett a magyar kormány mesz-
szemenő törődéséről is tanúskodik.”

A kiállítást Vukovits Koszta, a Szerb Egy-
házi Múzeum vezetője, művészettörténé-
sze ismertette, aki elmondta, hogy régóta 
megvolt már a törekvés arra, hogy Rác-
kevén is bemutassák a templom gazdag 
kincstárát, de ahogyan a nagyobb templo-
mok esetében – mint az egri vagy a szegedi 
esetében – a műtárgyállományt a templo-
mon belül ki lehetett állítani a belső a fala-
kon, itt erre nem volt lehetőség, hiszen fal-
képekkel van beborítva. Ezért egyértelmű 
volt, hogy egy másik épületben kell helyet 
találni, így meg kellett teremteni a feltéte-
leket…
„A kolostor második fénykora a 18. századra 
esik, ezért túlsúlyban vannak az e korból szár-
mazó miseruhák, kegytárgyak. Magyarorszá-
gon egyedülálló a ráckevei gótikus templom, 
ezért elsősorban továbbra is a látogatók felé 
a templom értékeit fogjuk elsősorban bemu-
tatni, de most már társul hozzá egy kincstár 
is” – hangsúlyozta Vukovits Koszta. Azt is 
elmondta a múzeumi szakember, hogy to-
vábbiakban is érkeznek majd még kiállítási 
darabok, mert sajnos akadnak még olyan 
műtárgyak, amelyek restaurálásra szorul-
nak. „Egy új kezdet elején vagyunk, az egyház-
megye gazdagodik egy új regionális tárlattal és 
ezzel is a templom történetének a bemutatásá-
hoz, megismertetéséhez járul hozzá” – fejezte 

Lukijan Pantelič püspök megáldja a kincstárat                                                             FOTÓ: JÁKI RÉKA

Ünnepélyes keretek között a meghívott méltóságok átvágták a szalagot                         FOTÓ: JÁKI RÉKA



be megnyitó beszédét a szentendrei Szerb 
Egyházi Múzeum vezetője, majd köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki részt vett az 
épület felújításában és a kiállítás létrehozá-
sában.

Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Mik-
lós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár követte, aki hangsú-
lyozta, ahogy Püspök Atya is említette, az 
Eukarisztikus konferencia valóban csodá-
latos esemény volt és elérte célját, mert 
nem csak a katolikus keresztényeknek 
volt ez nagy ünnepe, hanem a szervezők, a 
magyarországi katolikus egyház be akarta 
mutatni a térség keresztény közösségeinek 
együttélését is, a környékben élő ortodoxi-
át és a protestáns egyházakat is. „Ezt a célt 
többszörösen is elértük és többszörösen bizo-
nyítottuk az egész keresztény világnak, hogy 
békességben tudunk élni Krisztus követésében 
és ez a lefőbb feladatunk. Ez az, ami minket 
megőriz!”
Az államtitkár úr megköszönte, hogy a mú-
zeum átadására meghívást kapott és kife-
jezte reményét, hogy néhány év múlva majd 
a szerb közösséggel, nemzetiséggel közösen 
ünnepelhetjük a szerb templom megújítá-
sát is. 

Majd egy sokunk számára érdekes informá-
ciót mondott el: „Csodálatos, hogy ennek a 
két nemzetnek a közös ünnepén egymás mellett 
van a két nemzet szimbóluma, zászlója.
Gondolom, hogy a szervezők az uniós zász-
lót nem azért tették ki, mert támogatta ezt a 
felújítást, a múzeumot, hiszen 0 forintot tett 
bele, hanem azért, mert a zászlóban benne 
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Vukovits Koszta bemutatja a kiállítást                                                     FOTÓ: JÁKI RÉKA

Állófogadás a szerb portán               FOTÓ: JÁKI RÉKA

van 12 csillag, ami a Szűzanya 12 csillaga, 
akinek csillaga és személye összeköt minket 
ortodox és katolikus keresztényeket. Így mél-
tán helye van itt. Annak idején az így meg-
tervezett, a kereszténységet képviselő uniós 

zászló ma már csak nyomaiban képviseli ezt 
a gondolatot. (…) Számunkra fontos, hogy a 
szerb ortodoxia, a pravoszláv egyház itt van 
velünk, nekünk ez nem fáj, hanem sokkal 
inkább szeretett közösséget jelent. (…) Azon 
fogunk dolgozni az elkövetkezendő években, 
hogy az a hatalmas nagy erőfeszítés, ami a 
két nemzetnek csodálatos egymásra találását 

mutatja, az továbbra is megmaradjon min-
den területen. Ezért köszönet a Magyarorszá-
gon tevékenykedő katolikus és ortodox egyhá-
zi vezetőknek egyaránt. Törekvésünk az, hogy 
múltunkat megőrizve továbbra is segítsük 
felújítani régi emlékekeinket, közösségeinket 
élővé tegyük programokon keresztül és termé-
szetesen egyházainkat továbbra is támogatni 
tudjuk. Isten áldja meg mindazokat, akik eb-
ben, a múzeum létrejövetelében, felújításában 
részt vettek” – búcsúzott ezekkel a szavak-
kal Soltész Miklós államtitkár.
Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte je-
lenlétével Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő (FDESZ-KDNP), Alexov Lyubo-
mir országos szerb nemzetiségi szóvivő 
és Vereckei Zoltán Ráckeve polgármes-
tere. Puha György klarinéton és Puha 
Aliona hegedűn játszva több alkalommal 
is gyönyörködtette a hallgatóságot, emel-
ve ezzel is az átadás magasztos hangula-
tát, majd a résztvevők megtekinthették a 
termekben – többek között – az 1770-es 
évek ráckevei ikonfestő iskolájából kike-
rült tábla- és vászonképeket, ikonokat, 
ötvöstárgyakat, miseruhákat, veretes bib-
liákat, továbbá a nagyon ritka, 18. század 
eleji zászlókat is bemutató reprezentatív 
21. századi installációval megrendezett 
kiállítást, amely a szentendrei székhelyű 
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Mú-
zeumának része.

A monostor felújítása a Magyar Kormány 
támogatásával valósult meg.

Jáki Réka
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Közös áhítat a ráckevei plébániatemplomban
 „A nyugat szavainak szükségük van a kelet szavaira”

2021. augusztus 27-én este Kótai Róbert 
plébános, püspöki biztos és Alexov Lyubo-
mir szerb nemzetiségi parlamenti szószóló 
közös imára és ünnepi hangversenyre hívta 
a híveket. 
A Ráckevei Szent Ortodox Apátság búcsújá-
nak vigíliáján ökumenikus ima estet tartot-
tak Ráckevén, a Keresztelő Szent János plé-
bániatemplomban minden keresztényért, 
a keresztények egységéért és a közel-keleti 
üldözött keresztények békéjéért. A közös 
ima Szent II. János Pál pápa apostoli levele 
(Orientale Lumen, 1995) szellemiségében 
történt. 
„Kelet Világossága megvilágította az egyetemes 
Egyházat, amióta megjelent nekünk „a fölkelő 
Nap” (Lk 1,78), a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
akihez minden keresztény fohászkodik, mint az 
ember Megváltójához és a világ reménységéhez.
Ez a Világosság ihlette elődömnek, XIII. Leó 
pápának az Orientalium dignitas, a ‚Keletiek 
méltósága’ apostoli levelét, amellyel ő az egész 
Egyház számára meg akarta védeni a keleti 
hagyományok jelentőségét.”

A közös imán és a hangversenyen a hívek 
és a szervezők mellett részt vett Őexcel-
lenciája Lukijan Pantelič püspök, a Budai 
Szerb Ortodox egyház főpásztora, Lukijan 
püspök gremiális papsága, Excellenciás 
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüs-
pök képviseletében, Főtisztelendő Hajdú 
Ferenc általános helynök, kanonok, Fő-
tisztelendő Deák Csaba görögkatolikus 
parókus, Sólyom András diakónus, va-
lamint Andrej szerzetes atya, a ráckevei 
Nagyboldogasszony monostor igumenje.

Az áhítatot a Vox Mirabilis Kamarakórus 
hangversenye kísérte, mely méltóan az 
elnevezéséhez, valóban csodálatos han-
gokat szólaltatott meg a templom falai 
között, mely különleges és felejthetetlen 
érzéseket nyújtott. Előadásukban egyszer-
re valósul meg a művészi és a lelki élmény. 

Éneklésük minden perce a szeretetet és az 
egyetértést közvetíti a világ felé.  Nevüket 
és kreatív előadásaikat egész Európában 
elismerik, így számos koncertet adnak 
nemzetközi hírű kórusokkal, művészek-
kel és karmesterekkel. A kórust Zemlényi 
Katica karnagy vezeti, akit 2008-ban XVI. 
Benedek pápa magas szintű egyházi mun-
kájáért pápai áldásban, 2010-ben, Spányi 
Antal megyéspüspök úr püspöki elisme-
résben és dicséretben részesített. 2021-ben 
a magyar kultúra lovagja címet vette át. 

Lukijan Pantelič püspök és Spányi Antal megyéspüspök közös imája        FOTÓ: KATOLIKUS PLÉBÁNIA

A kórus az alábbi műveket énekelte: 
1. Magyar Hazánk - Milleniumi himnusz
Messziről száll dalunk
Marco Frisina: Anima Christi
2. Teofi l Klonowski: Gaude Mater Polo-
nia
Grzegorz Gerwazy Gorczycki: Omni die 
dic Maria
Norbert Blacha: Modlitwa o pokoj 
(Prayer for piece)
Wojciech Kilar: Dona nobis pacem + Bár-
dos Lajos: Szellő zúg
3. Misericordias
Bárdos Lajos: Szentlélek Isten és Idők 
vezére
Virrassz még
4. Rachmaninov: Bogorodice
Bortniansky: Tebe poem
Lapajev: Kerub ének 2. sz.
Kedrov: Otce nas
5. Vytautas Miskinis: Gloriosa dicta sunt
Pärt Uusberg: Muusica
Horváth Márton Levente: O, salutaris 
hostia
6. Franz Biebl: Ave Maria

A koncert 6 stációra oszlott. Az énekek 
között a különböző felekezethez tartozó 
papok imát mondtak a világ kereszténye-
iért és áldást kértek mindannyiunkra. Az 
együttlétünk kifejezte azt a szakrális közös-
séget, melyet egyházaink között vágyva vá-
gyunk létrehozni.
Mi, akik ott voltunk, hálával és boldogan 
távoztunk, mert magunkkal vittük az ösz-
szetartozás és a szeretet érzését.

Azari Zsuzsanna

A Vox Mirabilis Kamarakórus a szervezők társaságában                                         FOTÓ: KATOLIKUS PLÉBÁNIA
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Évadzáró fogadás a Szabó Attila Kenu Akadémia 
Sportegyesületben
Sajnos, 2020-ban nem tudtuk méltóképpen 
megköszönni a segítségét azoknak, akik lehe-
tővé tették, hogy az MKKSZ bajnoki rendszeré-
ben részt vehettünk. Az idei évben szerencsére 
sor kerülhetett személyes találkozásra és nagy 
örömünkre mindenki elfogadta meghívásun-
kat. A találkozás célja volt, hogy beszámoljunk 
azokról az eredményekről, amelyek igazolják 
érdemesek vagyunk a támogatásra.
Köszönjük Vereckei Zoltán Polgármester Úr, 
Varga Viktória Alpolgármester asszony és a 
képviselő-testület tagjai   segítségét, hogy 
részesültünk a város sporttámogatásából. 
Örülünk, hogy a Ráckevei Ady Endre Gimná-
zium, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános 
Iskola igazgatói is jelen voltak, így megkö-
szönhettük sportolóink iskolai munkájának 
segítését.
Nagyon nagy köszönettel tartozunk az 
egyéni vállalkozóknak Sári Krisztiánnak, 
Csömöri Jánosnak, Körmendi Lukácsnak, 
Viski Györgynek, Csernáné Rózsa Máriának 
és Dr. Nagy Klára képviselőnek, akik hoz-

zájárultak legeredményesebb versenyzőnk 
NELO márkájú kenu vásárlásához.
Az MKKSZ részéről Tóth Dávid régiós ve-
zető értékelte Dr. Rausz-Szabó Attila mes-
teredző szakmai munkáját és bejelentette, 
hogy 6 versenyző vívta ki idén, hogy a válo-
gatott keret tagja legyen. Csendes Boglárka, 
Jeges Nikoletta, Fekete Lili, Kirchner István, 

A Szabó Attila Kenu Akadémia növendékei                                                  FOTÓ: CSERNA GÁBOR

Méri Marcell és Cserna Benedek közös téli 
felkészülésben vesznek részt a legjobbak-
kal. Nagyon jó hangulatú sikeres találkozás 
volt és ehhez, Erdős Bálint kiváló bora is 
hozzájárult.
Jó itt élni és dolgozni! Köszönjük!

Dr. Borkovits Margit egyesületi elnök
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Őszi vitaminforrások
Saláták, házi krémek zöldégekből, gyümölcsökből

Már írtam saláta recepteket – van bőven – 
most is a megszokottól eltérőkkel jövök, 
mert szeretjük! Lehet egyik-másik meg-
osztó lesz… pl. nyers gombasali – ezt olasz 
unokatestvéremtől tanultam, a többi is ki-
csit más ízvilág. A salátákat magában vagy 
előételként vagy hússal fogyasztva, vagy 
diétában is lehet alkalmazni.

Gombás saláta (nyers!)

Hozzávalók: 1 kis jégsaláta, 20 dkg gomba 
tisztítva-vékonyra szelve, 1-2 db főtt tojás, 
fél kaliforniai paprika kockázva, olaj, só, 
bors, toszkán fűszerkeverék, balzsamecet, 
petrezselyem.
A szeletelt gombát picit sózom, borsozom, 
olajjal meglocsolom, utána 10 percet állni 
hagyom. Fogyasztáskor a salátát tálra tép-
kedem, rá a gomba, majd a kockázott vagy 
szeletelt tojás, erre a kaliforniai paprika.
Meglocsolom kevés olajjal, pici só, bors, tosz-
kán fűszerkeverék, balzsamecet, petrezselyem.
Lehet más ízesítéssel is pl:. olaj, citromlé, 
só, bors, oregánó, ki hogyan szereti. Termé-
szetesen óvatosan kell összekeverni. Lehet 
a tetejére mozzarellát vágni, olyankor ba-
zsalikomot is tépek rá. Húsok mellé kiváló.

Natúr gombasaláta

Hozzávalók: 20 dkg gomba szelve, 2-3 ge-
rezd fokhagyma szelve, só, bors, oregánó, 
olaj, balzsamecet, petrezselyem.
Ebben az esetben a vékonyra szelt gombát, 
olajat, fokhagymát összekeverem kicsit 
állni hagyom, fogyasztáskor ízesítem. Par-
mezán reszelékkel mennyei! Pirítóssal fo-
gyasztjuk, hozzá kis római salátalevelekkel 
előételként is tökéletes.

Almás répasaláta

Hozzávalók: 30 dkg sárgarépa, 1 db alma, 
só, citromlé, kiskanálnyi méz.
A tisztított répát, almát lereszelem citrom-
lével meglocsolom hozzáadom az olajat, 
mézet, utána összekeverem és ízesítem.
Lehet hozzáadni kevés joghurtot! Sült husi-
val vagy csak pirítóssal tökéletes.

Kínai kel saláta

Hozzávalók: 1 kisebb kínai kel, 4 ek olaj, fél 
citrom leve, fél doboz kefi r, kevés mustár, 

pici méz, 2 gerezd fokhagyma, zöldfűszerek.
A kelt leveleire szedem és megmosom. A vas-
tag levélnyéllel együtt csíkokra vágom. Elké-
szítem a salátalevet a zöldfűszerekkel együtt 
és a kelre öntöm, összekeverem. Tetejére ve-
gyes magvakat szórok, utána rögtön fogyaszt-
ható. Pirított zsemlekockával gazdagabb.

Pak choi saláta

Ez a fajta saláta csak időnként kapható. Elő-
ször én is csak nézegettem, majd egy külön-
leges köret egyik alkotója lett.
Hozzávalók: 1 db Pak choi saláta, só, bors, 
balzsamecetkrém, vegyes magvak, olaj, 3-4 
gerezd fokhagyma szelve.
A salátát kettévágom, megmosom, leszá-
rítom. Wokban készítem. Olajon megfut-
tatom a fokhagymát, rádobom a salátát, 
nagyobb lángon egy-két percig mindkét 
oldalát megpirítom. Sózom, borsozom, bal-
zsamecetkrémmel meglocsolom, magvak-
kal megszórom.
Szarvasgomba ízesítésű sült csirkével fo-
gyasztva különleges ízvilágot varázsol.

Sült paprika saláta

Hozzávalók: 7-8 pirosra érett paprika, 4-5 
gerezd fokhagyma, só, bors, chilidara, me-
télőhagyma, ecetes, cukros, sós salátalé, 4-5 
ek olaj.
A tisztított paprikákat öntöttvas lapon jó 
égettre megsütöm. Edénykébe gyűjtöm, fe-
dőt teszek rá, így könnyebben jön le a héja.
Az elkészített ízesített ecetes lébe teszem a 
félbevágott héj nélküli paprikát, közé a fok-
hagymát, ráöntöm az olajat, metélőhagy-
mával megszórom. Hűtőben tárolom. Gril-
lezésnél az egyik nélkülözhetetlen saláta.
Nagyon fi nom, lehet turbózni étkezéskor 
FETA sajttal.

Kívánok jó étvágyat, jó egészséget! Vigyáz-
zunk egymásra!

Fejérdy Győzőné/MARI

Saját zöldségből 
– sült paradicsom krém

Ebben az évben rengeteg paradicsom termett 
a kiskertekben. És nagyon jó paradicsom. Igaz 
eléggé kis méretűek, de fi nom, édesek. Mivel 

lének sokat tettem el, készítettem egy adag sült 
paradicsom krémet. Leszedtem kb. 4 kg para-
dicsomot, megmostam. Egy nagyobb tepsibe 
öntöttem 1 boros pohár napraforgó olajat, aki 
szereti használhat olívát is. Szép sorba bele-
karikáztam a paradicsomot. Meghámoztam 3 
nagyobb fej vörös hagymát, rászeleteltem a pa-
radicsomra. Megpucoltam 2 fej fokhagymát, az 
is rákerült a rakományra. Ekkor megszórtam 2 
ek parajdi sóval, 2 ek cukorral, 1 teáskanál fekete 
borssal. Díszítettem egy ágacska rozmaringgal, 
egy ág bazsalikommal, csomborral, tárkony-
nyal – ezeket ízlésem szerint. Kicsit összeve-
gyítettem, hogy barátkozzanak, és betettem a 
sütőbe 2 órácskára. Közben megnézegettem, 
nehogy elégjen a teteje. Néha kicsit belekavar-
tam, de ezt csak akkor, amikor már megroskadt 
a tepsiben. Amikor már olyan állaga lett mint 
a lecsó, kivettem, kiszedtem a fűszernövények-
ből megmaradt ágakat, és egy botmixerrel 
pépesítettem. Ha valaki nem szereti át lehet 
passzírozni, de én jobban szerettem anélkül. 
Forró, csírátlanított üvegekbe szedtem, a celo-
fán és kupak közé tettem egy leheletnyi tartó-
sítószert. Ment a takarók közé száraz dunsztba. 
Nagyon fi nom, a férjem sült hal mellé ette, de 
jó húsok, felvágottak mellé is. Benne van a nyár 
minden íze.
És ha még van paradicsom készítsünk ket-
chupot, almával.

Almás ketchup

3 kg paradicsomot, 10 db almát, 10 db szép 
nagy paradicsompaprikát, 2 db vöröshagy-
mát alapos mosás, tisztítást követően vagdoss 
össze egy fazékba, vagy lábosba. Tégy hozzá 1 
kk szegfűborsot, 1 kk szegfűszeget darálva, 1 
ek kakukkfűt, 3 cikk fokhagymát, egy kevés 
szerecsendiót is reszelj hozzá. Tégy még hozzá 
egy kk szemes borsot, és 3-4 db babérlapival 
koronázd meg. Mindezt főzd meg, jó puhára. 
Hagyd, hogy hűljön ki. Másnap passzírozd 
át, és most ízesítsd 10 dkg jóféle sóval, 15 dkg 
cukorra, fél dl 10 százalékos ecettel, 3 ek mus-
tárral. Ezt jól főzd össze, és forrón szedd csí-
rátlanított kis üvegekbe. Ha nem bízol benne, 
tégy a tetejükre vagy a celofán és kupak közé 
kis tartósítószert. Takargasd jól be, és hagyd 
pihenni száraz dunsztban , amíg ki nem hűl-
nek teljesen. Azután, mehet a kamrába. Meg-
látod télen mennyi örömet fog szerezni neked 
és családodnak.

Szász Veronika
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK 
SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMA-
GOLÁSI, A ZÖLDHULLADÉK, TOVÁBBÁ A LOM HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRŐL. 

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 
RÁCKEVE: OKTÓBER 5., 19.; NOVEMBER 2., 16., 30.; DECEMBER 14., 28.

ÜDÜLŐTERÜLET:  OKTÓBER 11., 25.; NOVEMBER 8., 22.; DECEMBER 6., 20.
A MINDENKORI BEGYŰJTÉSSEL EGYIDEJŰLEG MUNKATÁRSAINK SZÁLLÍTÁSI ALKALMANKÉNT 

1 DB CSEREZSÁKOT (CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ, SÁRGA SZÍNŰ, 
EMBLÉMÁS) ADNAK.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: OKTÓBER 12.; NOVEMBER 9.; DECEMBER 7.

ÜDÜLŐTERÜLET:  OKTÓBER 25.; NOVEMBER 22.; DECEMBER 20.
A MINDENKORI BEGYŰJTÉSSEL EGYIDEJŰLEG MUNKATÁRSAINK 2 DB CSEREZSÁKOT (ZÖLD-

HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ, ZÖLD SZÍNŰ, EMBLÉMÁS, LEBOMLÓ) ADNAK.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI: 
CÍM: DTKH NONPROFIT KFT.

2700 CEGLÉD, KÚT U. 5.
TELEFON: 53/500-152; 53/500-153
E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@DTKH.HU

HONLAP: WWW.DTKH.HU

ÚJJÁÉLEDŐ HAGYOMÁNY: 
MEZEI FUTÓVERSENY RÁCKEVÉN

Örömmel adunk hírt arról, hogy október 15-én, pénte-
ken délután több évtizedes szünet után ismét lesz járási 
mezei futóverseny városunkban. A Ráckeve 4 Szabadidő-
sport Egyesület, a Szigetszentmártoni Diáksportkörrel 
együttműködve a Sipos Ferenc sportpályára hirdet fu-
tóversenyt általános és középiskolásoknak, valamint 
felnőtt és szenior korosztály számára. A sporttelepen ki-
alakított 600 méteres futópályán kell a versenyzőknek a 
korcsoportjuknak megfelelő számú kört teljesíteni. 

Az iskolás gyermekek a testnevelő tanáraiknál jelentkez-
hetnek a futásra. A felnőtt és szenior kategória indulói a 
verseny honlapján regisztrálhatnak, vagy a helyszínen 
nevezhetnek legkésőbb a rajt előtt egy órával. A gyerme-
keknek a nevezés ingyenes. A felnőtteknek 1000 forint a 
nevezési díj.

A részletes versenykiírás a https://www.rackeve4.hu/jara-
si-mezei-futoverseny/ oldalon olvasható!

Mikola Bence
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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszol-
gáltató Zrt.
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

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 kereskedelmi 
ügyek, hirdetményezés, lakcím 
nyilvántartás, panasz-ügyek.

Anyakönyv, hagyaték ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail: 
balogh.katalin@rackeve.hu
Ügyfajták: házasságkötés, anya-
könyvezés, birtokvédelem
Asztalos-Fodor Ágnes
Tel: 06-24-523-337, e-mail: 
a.fodor.agnes@rackeve.hu
Ügyfajták: hagyatéki.

Adózási ügyek
Takács-Orbán-Éva, Reinholcz 
Tímea, Kovácsné Schmidt Bri-
gitta, Reich Mónika
Tel.: 06-24-523-338/341/339, 
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták:  iparűzési adó, gépjár-
mű adó,  adó- és értékbizonyítvány, 
talajterhelési díj,  idegenforgalmi 
adó, idegen bevételek behajtása.

Műszaki kivitelezések, pro-
jektek
Vágó Csaba
Tel: 06-24-523-343, e-mail: 
vago.csaba@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati in-
gatlanokkal kapcsolatos felada-
tok (beruházás, felújítás, útfenn-
tartás, csapadékvíz-elvezetés).

Vízjogi, növényvédelmi kér-
dések
Baloghné Kovács Mariann
Tel: 06-24-523-344, e-mail: 
kovacs.mariann@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezé-
si eljárása, köztisztasági ügyek, 
növényvédelmi ügyek.

Telekalakítási, házszám ügy-
intézés
Viskiné Ács Erzsébet 
Tel: 06-24-523-344, e-mail: 
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: méhészet bejelenté-
se, házszámigazolás, telekalakí-
tási szakhatósági 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 telefonszámon.
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AJÁNDÉK VARÁZS
ÉKSZERDOBOZOK, KERÁMIÁK, ÓRÁK, BOROS SZETTEK. 
MÓKÁS FELIRATÚ MASZKOK, KÉSZLETEK, KÖTÉNYEK, 

LED-ES KÉPEK, FOTÓKERETEK STB.
CÍM: 2300 RÁCKEVE SZENT ISTVÁN TÉR 7. 
(A SZAKORVOSI RENDELŐVEL SZEMBEN)

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ ÁRUVÁLASZTÉKKAL
SZERETTETEL VÁROK MINDEN 

KEDVES VÁSÁRLÓT!
NYITVATARTÁS: KEDD-PÉNTEK 9.00 -17.00

SZOMBAT 9.00- 13.00
VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN ZÁRVA

ALMAVÁSÁR A GYÜMÖLCSÖSBEN

Szigetbecse és Makád
közötti út mellett

GPS koordináták: 47.114115, 18.941236
szept. 18-tól okt. 10-ig
minden nap 9-16 óráig

széles fajtaválaszték őszi és téli almákból
tel.: 06-30-9005898

KÖVESSEN BENNÜNKET A VARGA ALMA FACEBOOK OLDALUNKON!

Lapzárta
A Ráckevei Újság

2021. NOVEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2021. október 21., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem je-
lenti azok feltétlen megjelente-

tését! A hirdetések valódiságáért 
felelősséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek tartalma 
nem minden esetben tükrözi a ki-

adó és a szerkesztőség véleményét, 
és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com

rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, 
információikat, hirdetéseiket 

ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: 

Jáki Réka, szerkesztő

Ráckevei Újság
 • Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző

• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely • e-mail cím: rujsag@invitel.hu,

 rackeve@rackeve.hu  • jreka2026@gmail.com 
• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. • Nyomda: West-

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani minden rokonnak, barátnak, 
ismerősnek, akik Kiss Ernő (élt 68 évet) temetésén megjelentek, 
gyászunkban osztoztak és sírjára virágot vagy koszorút helyeztek el.

A gyászoló Kiss Család

AUTÓBUSZVEZETŐ

DUNAHARASZTI SZÉKHELYŰ VENTONA TRANS KFT, AUTÓBUSZVEZETŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERES HATÁROZATLAN IDŐRE AZONNALI KEZDÉSSEL. 

ELVÁRÁSAINK: ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS KÉPESSÉGE; „D” KATEGÓRIÁS JOGOSÍT-
VÁNY; TACHOGRÁF KÁRTYA; ÉRVÉNYES GKI KÁRTYA.

AMIT KÍNÁLUNK: KORSZERŰ JÁRMŰPARK; RENDEZETT, STABIL CÉGHÁTTÉR; 
CSALÁDIAS LÉGKÖR; ÁLLANDÓ DINAMIKUS CSAPAT; MUNKARUHA BIZTOSÍTÁSA; 
MUNKABÉR NETTÓ 250.000FT-TÓL 350.000FT-IG MINDEN HÓNAP 10-IG 
ELŐNYT JELENT: AUTÓBUSZVEZETÉSBEN SZERZETT TÖBB ÉVES TAPASZTALAT.
AMENNYIBEN HIRDETÉSÜNK FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJUK JELENT-

KEZÉSÉT A TOBORZAS@VENTONATRANS.HU E-MAIL CÍMRE. 
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