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

Húsvétra gondolva nagyon sok minden
eszünkbe jut. A tavasz, a feltámadás, a barka, a tavaszi szünet, a 40 napos böjt vége, a
finom sonka és a kalács, a piros tojás, a locsolók, a bárány és a hal, a hosszúhétvége. Ünnep ez a javából, amire minden évben, talán
már január óta készülünk. Számon tartjuk az
időpontját, tervezgetjük a családi programo-

kat, befoglaljuk a wellness hétvégét, és írjuk
a bevásárlólistát a húsvéti menühöz.
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus
Krisztus feltámadását ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is,
gondoljunk csak a rügyező fákra, a tavaszi
virágokra, a bimbózó növényekre, amelyek

Március 15-re emlékeztünk LED-csereprogram

A beszámolót a 12-13. oldalon olvashatják

Fenntartható városfejlesztési stratégiánk
része, hogy apró lépésekkel, de mindig tegyünk valamit a környezetvédelem érdekében. Úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk az
ingyenes LED-csere programhoz, melynek
keretében lehetősége van a lakosságnak
arra, hogy jelentős energiamegtakarítást
érjen el a hagyományos izzók használatához képest, ezzel pedig jelentős csökkenést
a villanyszámlában. A LED-es izzók akár
10 éves élettartama, a kevesebb hulladék
keletkezése hozzájárul a környezetterhelés
mértékének csökkentéséhez. Járuljon hozzá
Ön is és regisztráljon a https://app.ledcsere.
hu/registration oldalon.
Ráckeve Város Önkormányzata

a természet újjászületését, feléledését jelzik.
Számtalan zsidó, germán és katolikus hagyomány, népszokás, rituálé kapcsolódik hozzá
évezredek óta. Ma egyházi és családi ünnep,
amelyből nem hiányoznak a húsvéti szimbólumok.
Forrás: Danubius Magazin
Összeállította: Jáki Réka
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Előtérben Beregsom és a menekültek
Útfelújítások, buszpavilonok és világításkorszerűsítés volt napirenden
Orosz-ukrán háború és országgyűlési választások. Ez a két téma határozza meg kiemelten a közbeszédet már hetek óta hazánkban:
előbbi félelemmel, utóbbi fokozott izgalommal telepszik rá hétköznapjainkra. Jobb esetben érvek, ellenérvek, rosszabb esetben pusztán indulatok csapnak össze a vitázók között.
Nem maradt hatás nélkül a szomszédunkban
zajló gyilkos invázió ránk sem: különösen,
hogy nem is oly régóta kárpátaljai testvértelepülésünk is van már. Ennek felelősségétől
is vezérelve, az egyre fokozódó háborús feszültség hatására már a harcok kitörése előtt
felvettem a kapcsolatot somi képviselőkkel,
hogy a helyzetről tájékozódjam, s támogatásunkról biztosítsam őket, amelyet a támadás
napjától kezdődően napi többszöri információcsere váltott fel. Ukrajna február 24-i,
csütörtöki lerohanását követő szombaton
rendkívüli testületi ülést kezdeményeztem,
ahol egyhangúlag egymillió forint támogatás elkülönítéséről határoztunk testvérvárosi
keretünk terhére. Ennek köszönhetően már
szombaton délután lebonyolítottuk a Somból
jelzett igényekhez igazodó bevásárlást, és 27én, vasárnap hajnalban elindulhattam az első
humanitárius szállítmánnyal, amely élelmiszert, higiénés termékeket, matracokat tartalmazott. Bár, a határon nem volt egyszerű átjutni, eddig háromszor jártam Beregsomban,
s az oda, valamint a tiszabecsi határátkelőhöz
eljuttatott szállítmányok összértéke eléri a
2 millió forintot. Mindez nem valósult volna
meg a ráckevei lakosok pénzbeli és természetbeli adományai nélkül, amit köszönök minden jólelkű támogatónak. És külön köszönöm
az Őszidő Nyugdíjas Klub, a KEVE Egyesület
és KEVE frakció tagjainak, hogy az elmúlt hetekben, szabadidejüket nem kímélve segítették a humanitárius adományok átvételét, beszerzését, szortírozását, rakodását. Egyúttal
nyomatékosan köszönöm Matics Istvánnak
az első, Erdős László, ráckevei vállalkozónak a
március 6-i és László György nyaralótulajdonosnak a március 12-i szállításban való közreműködését, akikkel együtt személyesen szerezhettünk tapasztalatot arról az emberfeletti
munkáról, amit a somi emberek végeznek szó
szerint éjjel-nappal a háború sújtotta területekről menekülő emberekért, akiket a település iskolájában kialakított kényszerszálláson
látnak el élelemmel, lelki támasszal.
És itt szeretném megköszönni Balázsné László Gyöngyi hivatalsegédnek a Ráckevére érkező ukrajnai menekültek részére nyújtott oda-

adó segítségét, akik már 31-en tartózkodnak
településünkön, valamint a ráckevei éttermek
étkezési felajánlását.
Bár nagyságrendjét tekintve ennél sokkal kisebb, de mindennapjainkat legalább ennyire
meghatározó, ezért sokakból csaknem ekkora
indulatokat kiváltani képes ügy az útfelújítások kérdése, amely az egyik napirendi pontja
volt a március 24-i testületi ülésnek.
Az ülésre beérkezett indikatív, tájékozódó
jellegű árajánlatok alapján nyilvánvalóvá
vált, hogy a februári testületi ülésen meghatározott utcák mindegyikének javítását
a rendelkezésre álló pénzügyi keretből nem
tudjuk elvégezni, ezért a képviselők a következő utcákat, utcaszakaszokat jelölték ki a
pályáztatásra: a Kék Duna sétány 2020-ben
megkezdett, 1,4 kilométeres szakaszának
folytatásaként a Dörfler erdő és Áfonya utca
közötti úttest szilárd burkolattal történő felújítását, a régi Fanyilas területén mart aszfalttal már korábban ellátott, ám rendkívül rossz
állapotú Csalogány utca, Hársfa utca, Kőrisfa
utca karbantartását.
A város területén az alábbi nem szilárd burkolattal ellátott utak karbantartását (gréderezés, anyagpótlással, hengerléssel) is megrendeljük: Nyírfa u., Platánfa u., Tölgyfa u.,
Szivarfa u., Juharfa utca eleje, Berkenye u.
(Nyírfa u.-tól az aszfaltig), Kén u., Ősz utca
(Szőlő és a Kén utca szakaszán), Akácos utca
eleje (Füge utcáig), Duna utca vége (Diófa utcától 300 m2), Pacsirta utca 1. szám előtti tér.
A testület ezen kívül megbízta a Rávüsz Kft-t
a Peregi Dunasor teljes hosszában a kétoldali
padka rendezésével 2200 méter hosszban, valamint a város más területein a műszaki iroda
által meghatározott útcsatlakozásokban veszélyt okozó gödrök feltöltését murvával.
Végezetül, mivel az utcák állapotának gyors
romlását legtöbb esetben a csapadékvíz-elvezetés hiánya idézi elő, ezért valamennyi utca
esetében szikkasztó árok létesítését írtuk elő
bélelés nélkül az utca hosszának 30%-ban.
Mivel korábban előfordult, hogy parkolási kényelmük érdekében egyesek néhol önkényesen betemették az árkokat, ezért a közterület-felügyelet fokozott ellenőrzést fog végezni
a jövőben ezen a téren is.
Sikeresen zárult a buszvárók telepítésére kiírt
pályázatunk. Ennek köszönhetően hat olyan
nagy forgalmú helyszínen épül fedett várakozó, ahol eddig télen-nyáron az időjárás viszontagságainak kitéve kellett várakozniuk az
utasoknak: három a HÉV-állomásnál, kettő az

Ady Endre Gimnáziumnál, egy pedig az Eötvös utca városközponthoz közel eső részén.
Mindezt úgy, hogy a telepítés anyagi költségeit a pavilonokban biztosított reklámfelületért cserébe a nyertes pályázó vállalja, mint
ahogyan a HÉV-végállomás átépítése után az
építmények áttelepítését is a város által megjelölt új helyszínekre.
Ugyancsak sikerrel zárult a közvilágítás korszerűsítésének tervezésére kiírt pályázatunk,
amellyel a testület megtette az első lépést a
város teljes közvilágítási rendszerének korszerűsítése irányába. Kiírásunk szerint a tervezési költségeket a majdan nyertes kivitelező
fogja fedezni, így – a buszvárók építéséhez
hasonlóan – ez sem terheli a város amúgy is
szűkös büdzséjét tovább.
A városi zöldterületek növelése érdekében a
testület engedélyezte, hogy egy Bugyi községhatárában létesülő vállalkozás Ráckeve területén, a 0273/102 és 0273/103 helyrajzi számú
ingatlanokon végezhessen csereerdősítést. A
munkálatokat a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi.
A környezetvédelemmel élesen szemben álló
döntést is hozott a testületi többség: április
8-án és 29-én engedélyezi a kerti hulladék és
avar égetését. Én mégis arra kérek mindenkit,
hogy a saját és gyermekei, unokái védelmében válasszon inkább környezetbarát megoldásokat, ne szennyezze tovább a térség és
Magyarország amúgy sem jó állapotú levegőjét, és ne a kényelmi szempontokat részesítse
előnyben: komposztáljon és/vagy használja ki
az időnként ugyan akadozó, de mégis működő zöldhulladékszállítást.
Ide tartozó hír, hogy egy ideje már olyan vállalkozókkal tárgyalunk, akik zöldhulladéklerakó
és komposztáló telep létrehozását tervezik térségünkben, amely hosszú távú, megnyugtató
megoldást kínál ebben a témában. Alpolgármester asszonnyal a testületi ülést megelőzően
ellátogattunk egy Érd közelében működő telepre, ahol az alkalmazott technológiát ismertették számunkra. Remélem, sikerül megállapodnunk az üzemeltetést illetően.
Újabb jó hír, hogy tovább bővül a város sportélete
és turisztikai kínálata is idén nyáron: a Balatoni Hajózási Sportegyesület vezetője, akivel
többször is tárgyaltam, majd a testület is foglalkozott a témával, Ráckevén indít gyermekképzéseket, várhatóan együttműködve a Szabó Attila Kenu Akadémiával.
Vereckei Zoltán
polgármester
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Támogatások, útfelújítások, LED-csereprogram
Beszámoló a februári testületi ülésről
2022. március 24-én Ráckeve Város Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú és a 307/2021.
(VI.5.) számú Kormányrendeletben foglaltak
szerint nyilvános testületi ülést tartott.
Első napirendi pontban a testület úgy döntött,
hogy a Magyar Harmonikások Kulturális Egyesülete részére a tulajdonosi hozzájárulását
megadja abból a célból, hogy az egyesület a „A
Népművészeti ház kerítésének felújítása és raktár
létrehozása” című Város Civil Alap projektben
pályázatot nyújtson be az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve, 2303/2. hrsz alatt
lévő 1056 m2 nagyságú ingatlanon történő
kerítésfelújítás tárgyában, egyben a hozzájáruló nyilatkozat aláírására is felhatalmazta a
polgármestert, mely szerint az elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyzéséhez nem járul
hozzá, továbbá kérte a testület, hogy a tervező
vegye figyelembe a településképi és a műemléki jelleget, illetve a 2018. évben kötött ingatlan
ingyenes használatba adási szerződést módosítsa úgy, hogy a fenntartási időszakot 2028.
december 31-ig állapítsa meg, mely a jelen pályázat lejárától számított öt év utolsó napja.
A testület egyhangúan elfogadta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást, valamint a város pénzügyi
helyzetéről készült február havi jelentést is.
A képviselő-testület elfogadta a Szakorvosi
Rendelőintézet és a REGESZ 2021. évi működéséről szóló beszámolót és a REGESZ Alapító
Okiratának módosítására tett javaslatokat.
A képviselők szintén elfogadták az állandó
bizottságok 2021. évi tevékenységéről és az
átruházott hatásköreik gyakorlásáról szóló,
valamint a civil kapcsolatokért felelős, a közbiztonsági, a sport, valamint a turisztikai tanácsnokok 2021. beszámolóit.
Miután a testület a Ráckevei Szivárvány Óvoda
székhelye és tagintézményei működési (felvételi) körzeteit felülvizsgálta, úgy határoztak,
hogy a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan elfogadják, egyben felkérték az aljegyzőt és
az intézményvezetőt, hogy a körzetekhez tartozó közterületek listájáról a lakosságot a helyben szokásos módokon tájékoztassa.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot hirdet
a Ráckeve Városüzemeltetési és Szolgálató Kft.
ügyvezetői feladatok ellátására, a pályázati eljárás során véleményező bizottságként a Városi
Erőforrás Gazdálkodási Bizottságot jelölte meg.

Elfogadták a Műszaki Iroda tájékoztatását a
RÁFÁI igazgatója kérelmében foglaltak műszaki felméréséről és megrendelték a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskola Bocskai utcai kapujánál lévő útpadka javítását 50.000 Ft
értékben a RÁVÜSZ Kft-től. A képviselők úgy
határoztak, hogy a RÁFÁI kérelmében jelzett és
műszakilag felmért feladatokra a becsült költségek ismeretében a város 2022. évi költségvetéséből forrást nem tudnak biztosítani, egyben
felkérték a jegyzőt, hogy intézkedjen alternatív
megoldásról a kézilabda pálya melletti járda
felújításával kapcsolatosan.
Jóváhagyták a Ráckevei Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait.
Ráckeve Város Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy Gregory Placsintar –
az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve,
Dömsödi út 4. szám alatti Vadkacsa Szabadstrand területének kerékpáros és vízi túrák kiinduló helyéül szolgáló használatára irányuló
– kérelmét az áprilisi ülésen újra napirendre
tűzi. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
folytasson egyeztető tárgyalást a kérelmezővel
a területhasználat részletes feltételeiről.
A képviselők név szerinti szavazása alapján
többségben úgy döntöttek, hogy az előterjesztett formában nem járulnak hozzá a Balatoni
Hajózási Sport Egyesület által 2022. évben szervezendő vízisport tábor megtartásához az egykori MHSZ-épületben és a hozzátartozó stégen.
Döntés született arról, hogy pályázati felhívást
tesznek közzé a Vadkacsa Szabadstrand üzemeltetésére.
A testület határozott az útfelújításokról is:
A Kék Duna sétányon a Dörfler erdő (6782
hrsz.) – Áfonya utca közötti úttest szilárd burkolattal történő felújítását az alábbi műszaki
tartalommal kívánja elvégeztetni: – kijelölt
szakaszon útpálya szerkezettel együtt történő
marása; – visszatömörítése; – lejtéskorrekció
miatt murva pótlása; – 10 cm mart aszfalttal
való terítése finisherrel; – bitumenszórás 2 rétegben bazalt zúzalékhintéssel; – 0,5 m széles
padka készítése 10 cm vastagságban.
A város területén az alábbi nem szilárd burkolattal ellátott utak karbantartását (gréderezés,
anyagpótlással, hengerléssel) kívánja elvégeztetni: Nyírfa u., Platánfa u., Tölgyfa u., Szivarfa
u. Juharfa utca eleje, Berkenye u. (Nyírfa u.-tól
az aszfaltig), Kén u., Ősz utca (Szőlő és a Kén
utca szakaszán), Akácos utca eleje (Füge utcáig), Duna utca vége (Diófa utcától 300 m2),
Pacsirta utca 1. szám előtti tér.

A Régi Fanyilas területén mart aszfalttal ellátott Csalogány utca, Hársfa utca, Kőrisfa utca
karbantartását az alábbi műszaki tartalommal
kívánja elvégeztetni: – kijelölt szakaszon útpálya szerkezettel együtt történő marása; – viszszatömörítése; – lejtéskorrekció miatt murva
pótlása; – 10 cm mart aszfalttal való terítése
finisherrel; – bitumenszórás 2 rétegben bazalt
zúzalékhintéssel; – 0,5 m széles padka készítése 10 cm vastagságban; – szikkasztó árok létesítése bélelés nélkül 1/1-es kialakításban az utca
hosszának 30%-ban.
A kivitelezési munkák elvégzésére az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján pályáztatási eljárást kíván lefolytatnia. Az ajánlatkérést az alábbi cégeknek küldik meg: Kevei
János e.v., Bitunova Kft., Döme-Ép-Ker Kft.,
Aszfalt és Bontás Kft., VITÉP’ 95. Kft., Jó-ÉP Kft.,
Algép-Bau Kft., Bed-2011 Kft.
A testület úgy döntött, hogy megrendeli a
RÁVÜSZ Kft-től a Peregi Dunasor teljes hoszszában a kétoldali padka rendezését, 2200
méter hosszban 580.000.-Ft + ÁFA, és a műszaki iroda által meghatározott útcsatlakozásokban a város más területein veszélyt okozó
gödrök feltöltése murvával 420.000.-Ft + ÁFA
értékben. A javítások forrásaként az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az utak
karbantartására elkülönített keretösszeget
jelölték meg.
Döntöttek arról is, hogy a város belterületén
található szilárd burkolatú utak kátyúzására
ajánlatokat kérnek be és az ajánlatkérést az
alábbi cégeknek küldik meg: Kevei János e.v.,
Bitunova Kft., Döme-Ép-Ker Kft., Aszfalt és
Bontás Kft., VITÉP’ 95. Kft., Algép-Bau Kft.
A forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésben utak karbantartására elkülönített
keretösszegből 5 millió Ft erejéig.
Ráckeve Város Képviselő-testülete a város
területén 6 db fedett utasváró elhelyezésére
kiírt beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és a beszerzési szabályzat elbírálási szempontjai figyelembevételével a Green-West Kft. által adott ajánlatát
fogadta el.
A képviselők megállapították, hogy a „Ráckeve
közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítéséhez tervezési feladatok elvégzésére” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás érvényes és
eredményes volt. A kiküldött ajánlatkérésre
a Polytechnic-Light Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb árú, nettó 3.000.000 Ft-ról szóló
ajánlatot.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
Felkérték a jegyzőt, hogy készítse elő aláírásra
a Polytechnic-Light Kft.-vel kötendő halasztott
fizetést biztosító megbízási szerződést és felhatalmazták a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása c. projekt keretében az Angyali-szigeti és a Kerekzátony szigeti RÉV-nél
lévő csónak felújítási munkáinak elvégzésére
kiírt beszerzési eljárást a testület eredményesnek nyilvánította és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a benyújtott ajánlatok alapján a
nyertes ajánlattevőnek a bruttó 5.029.200 Ft
összegű ajánlatot tevő Járműforgalmazó Kft.-t
választotta A támogatói okiratban jóváhagyott
beruházási összeg feletti többlet költséget,
azaz 349.250 Ft-ot a város 2022. évi költségvetésében a tartalékokban szereplő pályázat-előkészítési alapból biztosítja.
A testület úgy döntött, hogy a TOP_
Plusz-1.2.1-21. kódszámú Élhető települések
tevékenységcsoport vonatkozásában az MHSZ
épület teljes felújítását, az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatban a Polgármesteri Hivatal épülete és KÉK Ház épülete
energetikai korszerűsítését, a Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázatban a Ráckevei Szivárvány Óvoda Ifjúság úti
tagóvodája épületének bővítését, a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázatban a Szakorvosi Rendelőintézet felújítását,
korszerűsítését kívánja megvalósítani. A testület
egyben döntött a Ráckevei Szivárvány Óvoda
Ifjúság úti tagóvodája épületének bővítéséhez
előkészítő vázlatterv készítéséről és felhatalmazta a polgármestert a tervezési beszerzés lebonyolítására, majd annak eredményeképpen
a tervező kiválasztására, tervezői szerződés
megkötésére.
A testület az Ács Károly Művelődési Központ
bérleti szerződését az intézményben rendezendő „diszkó rendezvények” tekintetében az átvezetett módosításokkal kiegészítve elfogadta.
A testület a Ráckeve 3704 hrsz-ú, természetben
Ráckeve Angyali sziget 541. szám alatt található Ráckeve Város Önkormányzat tulajdonában
álló 623/1703 tulajdoni hányadot 1.203.000.-Ft
összegben adásvétel útján értékesíti az ingatlanban jelenleg is tulajdoni hányaddal rendelkezők részére, annak arányában.
A Sipos Ferenc sportpálya karbantartási feladatainak ellátása kapcsán készített tájékoztatót elfogadták és a testület kifejezte szándékát,
hogy a sportpálya karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatosan a
Ráckeve Város Amatőr Futball Club Egyesülettel megállapodást kíván kötni. A végleges
üzemeltetővel való megállapodás létrejöttéig
ideiglenesen megbízta a RÁVÜSZ Kft-t a sportpálya karbantartási és üzemeltetési feladata-
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ival, a korábbi szerződés időarányos összegének biztosításával és egyben felkérte a jegyzőt,
hogy az üzemeltetési feladatokat 2022. február
28-ig ellátó Szanyó Attila egyéni vállalkozóval
az átadás-átvételi eljárást folytassa le, különös
tekintettel a közművekre.
A képviselők támogatták az MLSZ által a 90%ban finanszírozott, Dömsödi út 34. sz. alatti
műfüves pálya felújítását. A 10%-os, bruttó
1.554.735 Ft önerőt az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének pályázatelőkészítési alapja
terhére biztosítja, egyben felkérték a jegyzőt és
a sporttanácsnokot, hogy az MLSZ-szel folytasson egyeztetést a beruházások pontosításáról, különös tekintettel az MLSZ kötbérrel terhelt ügylet kapcsán már elvégzett felújításokra.
A letisztázott beruházások felsorolását a tulajdonosi hozzájárulásban kérte a képviselő-testület feltüntetni.
A képviselők egyhangúan hozzájárultak, hogy
a 2022. augusztus 20. napi Ráckeve városi
ünnepi tűzijáték helyszíne az önkormányzati tulajdonú Vadkacsa Szabadstrand területe
legyen, és felkérték az Ács Károly Művelődési
Központ intézményvezetőjét, hogy intézze az
ezzel járó szervezési feladatokat.
A testület hozzájárulását adta a tulajdonában
lévő Kelemen László parkban 2022. július 1-én
1 db emlékfa (kocsányos tölgy) ültetéséhez, továbbá az emlékfa mellé 1 db gyalult akác 15x15
cm négyszög keresztmetszetű oszlop és saválló
fém tábla kihelyezéséhez.
A Ráckevei Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadták.
A Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub részéről
fennálló 14.046.200, - Ft visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá minősítette át a testület.
A képviselők nem támogatták a HorgolÁszok
kézműves szakkör kérelmét.
A képviselők elfogadták Tasnádi György Ráckeve városában tervezett „János Vitéz 250” elnevezésű ünnepségsorozat támogatási lehetőségeinek felméréséről szóló tájékoztatóját,
valamint úgy határoztak, hogy egyedi támogatási kérelmet kívánnak benyújtani a Magyar Turisztikai Ügynökséghez a „János Vitéz
250” program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az igényelt támogatás
4.000.000.- Ft. (100%-os támogatás).
A testület tulajdonosi hozzájárulását adta a
Ráckeve Legelő sor ingatlanokat érintő csereerdősítéséhez és a kapcsolódó engedélyeztetési folyamat elindításához.
Egyhangúan elfogadták a Ráckeve – Kiskunlacháza kerékpárút megvalósítási helyzetéről
szóló beszámolót, amelynek kiindulási pontját a Ráckeve, Lacházi úti kijelölt gyalogátkelőhelytől jelölték ki.
„Vadkacsa Szabadstrand fejlesztése 2022” c. építési tevékenységre vonatkozó ajánlattételi fel-

hívást az alábbi cégeknek küldik meg: VITÉP
’95 Kft., ALGÉP-BAU Kft. , Döme-Ép- Ker Kft.,
NASI BAU Kft., RÁVÜSZ Kft., Pannon Útépítő
Kft.
A testület úgy döntött, hogy a ráckevei Szabó
Attila Kenu Akadémia Sportegyesület részére a
„Ráckevei Regionális Kajak-Kenu Verseny” megtartásához 2022. április 23-án 8 órától 17 óráig
a Vadkacsa Szabadstrand – a verseny lebonyolításához szükséges mértékben – területét díjmentesen biztosítja. A versenyen résztvevők létszáma: 200 fő. Felkérték a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy
a Vadkacsa Szabadstrand üzemeltetése során
legyen figyelemmel, és a verseny megtartásához
szükséges helyszín biztosításáról gondoskodjon, továbbá úgy döntöttek, hogy a felmerülő
költségeit az önkormányzat 2022. évi költségvetésnek a rendezvény-szervezéssel összefüggő
előirányzata terhére, maximum 50 e Ft összegben megtéríti.
A testület a LED csereprogram kapcsán a CYEB
Energiamegoldások Kft. és Ráckeve Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötését támogatta azzal, hogy a
megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy a
korszerű fényforrások lakosságnak történő átadását 2022. április 14., 2022. április 21., 2022.
április 28. (csütörtöki) napokon 14-19 óra közötti idősávban a Régi Városháza bejárat melletti fszt-i helyiségében kívánja biztosítani az
önkormányzat, továbbá támogatja a Közösségi
Házban történő lakossági regisztrációban történő segítségnyújtást a polgármester úr által
kijelölt személy felügyeletével, koordinálásával. Egyben felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására az
alábbi kiegészítéssel: a CYEB által előre készített lista alapján kiszerelt izzók önkormányzati
költséggel járó csomagolását nem vállalja és a
szerződésből eredő jogviták rendezésére a bírósági utat nem kívánja kizárni
A határozatok a város honlapján (www.rackeve.
hu), a dokumentumok között, a képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka

Strand pályázat
Ráckeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vadkacsa Szabadstrand
és Kemping üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában. A részletes
feltételek, az ajánlatok beérkezésének
határideje és a benyújtandó dokumentumok köre megtalálható az onkormanyzat.rackeve.hu oldalon, valamint
Ráckeve város facebook oldalán.
Ráckeve Város Önkormányzata
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RÁVÜSZ Kft. ügyvezetői állás
Pályázatot hirdet a testület
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ráckevei
Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezető állásának betöltésére.
A pályázat tartalmi kellékei:
• szakmai önéletrajz; motivációs levél, mely
kitér a pályázat benyújtásának indoklására, a feladatellátással kapcsolatos hosszú
távú elképzelésekre; referencia; iskolai
végzettség(ek)et, egyéb képesítettségeket
igazoló okiratok; három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány; bérigény

megjelölése; a munkábaállás időpontjának megjelölése.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.
Az ügyvezetői kinevezés határozatlan időre szól
a Munka Törvénykönyvében meghatározott
szabályok szerint, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Az ügyvezető bruttó munkabére megegyezés
szerinti. Az ügyvezető jogosult szolgálati gépjármű és szolgálati telefon használatára.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. május 31.

A pályázatokat 2022. május 2. 16.00 óráig kell benyújtani elektronikusan a polgarmester@rackeve.hu e-mail címre.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. június 1.
napjától tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. május 31.
Bővebb felvilágosítás kérhető Vereckei Zoltán polgármesternél a 06-24-523-333 telefonszámon, vagy a polgarmester@rackeve.hu
e-mail címen.
Ráckeve Város Önkormányzata

Eladó önkormányzati ingatlanok
Somlyó sziget – Szent Vendel utca
Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti
a Ráckeve, Somlyó sziget Kagyló utcában lévő 6351/1 hrsz-ú és 6351/2 hrsz,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat. Területük egyenként
1277 m2, értékesítési ár: 13.500.000 forint/ingatlan.
Az ingatlanok a természetben a Somlyó-sziget Tutaj utca és Kagyló utca sarkán
találhatóak. Üdülőházas (Üh-3.) övezetben helyezkednek el. Az Üh övezet az időszakos pihenést szolgáló épület elhelyezését és telekhasználatát szolgáló területet
foglalja magában, amelyen legfeljebb két
üdülőegységet magába foglaló üdülőépület helyezhető el, lakás rendeltetés nem
helyezhető el. Az utcában a víz, csatorna és

villany került kiépítésre. Az ingatlanok füves felületű, szabályos formájú telkek.
***
Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
Ráckeve Szent Vendel utcában található
2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat. Az ingatlanok egyben kerülnek
értékesítésre.
Értékesítési ár: 43 millió forint.
Az ingatlanok megosztása, a fenti helyrajzi számokon történő átvezetése az ingatlan-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 ingatlanokon a 2019-es évben fakitermelési vágástakarítás történt.
A hirdetések elérhetőek az önkormányzat
hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu oldalon.
Az értékesítésekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.
Ráckeve Város Önkormányzata

Háziorvosi praxis - lakhatás biztosításával
Pályázati felhívás a Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzetre
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakhatás biztosítása mellett
pályázatot hirdet Ráckeve VI. számú házi
gyermekorvosi körzet ellátására, praxisjog
betöltésére. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent
István tér 5. szám alatt található rendelő. A

házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott. Eredményes pályázat esetén
az önkormányzat határozatlan időre szóló
feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 812 fő
Ellátandó települések száma: Ráckeve közigazgatási területe

Jogviszony jellege: vállalkozói/közszolgálati
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt 06-70-375-9641-es telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város honlapján, az AEEK oldalon megtekinthető.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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Önkormányzati hírek
Turisztikai fórum – Megújul a szerb templom – További strandfejlesztés – Forgalmi rend változás!
Ide kapcsolódó hír, hogy az önkormányzat
tárgyalást folytat egy strandi elektromos
kerékpárkölcsönző nyitását tervező vállalkozóval is.

Az idegenforgalomban érdekelt helyi és
térségi vállalkozások tevékenységének
jobb összehangolása érdekében kezdeményezett egyeztetést Ráckeve Város
Önkormányzata a 2022. február 24-én a
Régi Városháza dísztermében. A megbeszélésen elsőként Vereckei Zoltán polgármester ismertette a városban zajló és
várható turisztikai fejlesztéseket, így,
többek között, szólt az alapítványi kezelésbe adott halászati kiállítóhely közeli
megnyitásáról, további bővítéséről, illetve
az alapítvány kikötőfejlesztési és hajózási
elképzeléseiről, a János vitéz-Horváth János párhuzamra épülő meseút építéséről,
vitorlásképzési tárgyalásokról, valamint a
tervezett kerékpárút-építésekről. Rácz Juditot, a Felső-Homokhátság LEADER-csoport menedzserét helyettesítve bemutatta
a most induló http://www.kisdunainfo.eu/
oldalt, amely az RSD mentén található idegenforgalmi látnivalók és létesítmények
népszerűsítését szolgálja.
Ezt követően Pánczél Károly, a térség országgyűlési képviselője beszélt a HÉV-fejlesztés és az RSD-revitalizáció, valamint
a Savoyai-kastélyrekonstrukció állásáról,
majd a ráckevei Tourinform iroda vezetője, Kállai Melinda számolt be az iroda munkájáról. Az előadásokat követően
munkacsoport alakult a felmerült problémák kezelésére, amelynek koordinálására
a városvezetés a Kis-Duna mente TDM
vezetőjét, Gere Ágnest és Kállai Melindát
kérte fel. A rendezvényen Bedőcs Bernadett, a DANUrB Plusz projektkoordinátora is részt vett, aki egyebek mellett a térség helyi értékekre alapozott turisztikai
projektjeinek sikeres megvalósításához,
az együttműködéshez nyújtandó segítségről tájékoztatta a megjelenteket.

***
Tisztelt lakosok! Újabb, a város idegenforgalmát érintő jó hírről számolhatunk
be: a ráckevei szerb ortodox templom
jelentős, 900 millió forintos támogatásáról döntött a Kormány. A pénzből az
épület vízszigetelése, valamint külső és
belső rekonstrukciója oldódik meg. A
Közép-Európában egyedülálló ortodox
gótikus templom a szintén megújuló
Savoyai-kastéllyal együtt Ráckeve két

Mivel kérdésként felmerülhet, hogy a térkövezett járda hossztengelye miért nem
a már kialakult, vízközeli észak-déli útvonalon helyezkedik el, tájékoztatásképpen: környezetvédelmi okokból, mivel a
térköves kialakítás az út mentén álló fák
gyökerének jelentős mértékű rongálását
vonta volna magával, ami értelemszerűen a fák pusztulását okozhatja. Hosszabb
távon ott más eljárással lehet majd kulturált sétányt kialakítani.

***

A frogalmi rend változása a Kossuth L.
utca – Árpád híd és Árpád tér közötti szakaszának – felújítási munkái miatt
legjelentősebb kultúrtörténeti értékű
épülete, amelyek a Duna, a termálfürdő,
valamint a hajómalom mellett látogatók
ezreit vonzzák városunkba.

***
Örömmel értesítjük önöket, hogy a Vadkacsa Szabadstrand és Kemping további
fejlesztésére beadott újabb pályázatunkat
is támogatásra érdemesnek találta a Magyar Turisztikai Ügynökség. A maximálisan
elnyerhető 30 millió forintos támogatásból
végre megépülhetnek a szociális blokkokhoz vezető és régóta óhajtott járdák. Létesítünk egy családi és egy akadálymentes
kültéri öltözőt, valamint kültéri, ugyancsak
akadálymentesített információs terminált,
amely időjárás-, ütésálló kivitelben készül.
Ezen kívül egy beszélő információs tábla
kihelyezését tervezzük Braille felirattal hallás- és látássérült vendégeknek.
A Bejárható Magyarország programhoz
történő kapcsolódás érdekében 24 férőhelyes kerékpártárolót építünk, elektromos kerékpár- és kerekesszék töltővel és
kerékpár szervízpont kiépítésével.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.
kivitelezésében 2022. március 16-től folytatódnak Ráckeve, Kossuth L. utca – Árpád
híd és Árpád tér közötti szakaszának –
felújítási munkái. Az útépítés abba a fázisba érkezett, hogy az érintett útszakaszon a
kivitelezés csak teljes útzárral, a forgalom
kizárásával valósulhat meg, előreláthatólag
2022. március 16. – 2022. május 30. közötti
időszakban.
A Kossuth L. utcai forgalmat az Árpád
hídról a József Attila utca–Ady Endre
utca–Erzsébet tér–Gárdonyi sor–Kinizsi
utca–MOL kút útvonalra terelik a Gárdonyi sor kivételével – egyirányú forgalom bevezetése mellett.
A terelőúton ideiglenes buszmegállók kerülnek kijelölésre az Ady Endre utca elején,
az Ady Endre utca–Árpád utca sarkon és a
Gárdonyi sor elején.
A kivitelező a Kossuth L. utca felújítással
érintett szakaszán a lakók közlekedését
biztosítja, az ott lakók erről külön tájékoztatást kapnak.
Kérjük a megadott időszakban fokozottan
figyeljék a közlekedési táblák jelzéseit, a
tömegközlekedéssel közlekedők számítsanak hosszabb menetidőre, és a célállomás megnövekedett elérési idejére.
Kérjük a lakosság és közlekedők türelmét!
Ráckeve Város Önkormányzata
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Egyensúlyban az ökológiai érték és a rekreáció
Előkészületben a Soroksári-Duna revitalizációja
Március 9-én részt vettünk a Budapest Fejlesztési Központban rendezett Ráckevei(Soroksári-) Duna revitalizáció projekt előkészítési nyitórendezvényén.
A Ráckevei (Soroksári)-Duna vagy röviden
csak RSD páratlan érték az úszóláppal és az
élővilággal együtt. Cél a Duna-ág revitalizációja, vízminőségének javítása. Ugyancsak a
projekt feladata a Budapest Déli Városkapu
fejlesztési programhoz kapcsolódó folyószakaszon a partfalrekonstrukció, továbbá a
partközeli kék-zöld infrastruktúra fejlesztése, vizes élőhely létesítése, figyelembe véve
a 21. század eleji globális környezeti kihívásokat, válaszokat adva a klímaváltozás, a
fenntarthatóság és a biodiverzitás problémáira. A Belügyminisztérium, valamint az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
kezdeményezésére a BFK konzorciumban
az Országos Vízügyi Főigazgatósággal a Soroksári-Duna revitalizációja előkészítésére
feltételes közbeszerzést készít elő környezeti
hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány készítésére.
Jelen egyeztetés keretében meghallgathattuk, hogy milyen koncepció került a projekt
mögé, annak a nagyjábóli ütemezése hogyan
néz ki és kérdéseket tehettünk fel Ráckeve
város és érintett RSD szakasza kapcsán.
2023. év végéig ezt az előkészítési projektet
zárni kell, melynek legfontosabb szempontjai: klimatikus kihívások, vízkészletgazdálkodás, rekreációs használat, vízminőség
problémák (eutrofizáció) feliszapolódás és

Az éledező Kis-duna

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA

nem utolsó sorban a vízfelület csökkenés
akár az elnövényesedés okán.
Projekt kiemelt céljai: a káros iszap eltávolítása, az innovatív csapadékvíz-gazdálkodás, meglévő csatornahálózat terhelésének
csökkentése, a partfalrekonstrúkció, a vizes
élőhelyek ökológiai állapotának megőrzése.
A csapadékvíz gazdálkodás keretében vizsgálják a szennyezett záporvizek bejutását, a
csapadékvíz helyben tartásának lehetőségeit.
A partisáv rehabilitáció szól egyrészt a teljes
parti sáv feltérképezéséről, másrészt a beton
és vas képződmények, a rehabilitációs zónák
felméréséről és a parthasználatok meghatá-

rozásáról, melyben kihívás az ökológiai értékek egyensúlyban tartása a parthasználatokkal. A lokális érdekek érvényesíthetők, így
kérésünkre a szakmai kapcsolattartás folyamatos lesz a projekt során, figyelmet kapnak
a helyi holtágak, mellékágak, azok vizsgálata
és a helyben javasolt beavatkozások lehetőségének kihasználása. A befogadó és öntöző
vízkészletek kérdése szintén fontos a helyiek
számára, így a belvizek levezetésének kérdése is témaként szerepel.
Összefoglalva a tervezett lépések között szerepel a potenciális iszapkotrás mederrendezés,
iszapcsapda kialakítása: Kvassay-zsilip-Gubacsi híd között, Tassig lefelé végig a mellék
és holtágakban is. Dél-Pesti szennyvíztisztító
és RSD-be jutó szennyvízterhelés megszüntetése, a Kvassay zsilip- Gubacsi híd partfal
rekonstrukció, evezőspálya és a kék-zöld infrastruktúra kialakítása a Ráckevei Duna bal
partján. Az ökológiai felmérések (flóra, fauna, NATURA 2000 élőhely, úszóláp felmérés,
makrofiton, fitoplankton vizsgálatok), iszapvizsgálatok – monitoring terv. Mederfelmérés, vizes és hordalékfelmérés modellek, klímahatás modellezés, vízminőség monitoring
állomások tervezése, összeállítása már ütemezve van, itt Ráckevén is található egy mintavételi pont, az Árpád-híd bal oldalán.
Bízzunk benne, hogy a munka hatékony
lesz és Ráckeve város jelentős szerepet vállalhat ennek megvalósulásában.
Varga Viktória alpolgármester

Komposztálás
Gyűjtsd és dolgozd fel otthon a zöldhulladékot!
Magyarország a zöld hulladék a lakossági
hulladéktermelésének 30%-a, ami menynyiségét tekintve több, mint 800.000 tonna,
mely csökkenthető komposztálással, ráadásul értékes úgynevezett mesterséges humuszt
állíthatunk elő, amit könnyedén visszaforgathatunk a talajba, úgy hogy mindeközben a
természet dolgozik helyettünk.
Ha tanácstalanok vagyunk abban, hogy mi
kerülhet a komposztba, íme pár példa, amit
teljes biztonsággal beletehetünk: gyümölcsök
és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű és filter, felaprított tojáshéj, növényevő állatok trá-

gyája, faforgács, fűrészpor, kerti zöld hulladék
(fertőzésmentes), gyomok, kartonpapír, lehullott levelek (diófa levelét ne ebbe, de hasznosítható az is). Minél változatosabb összetételű a komposzt annál jobb minőségű lesz.
1000 kiló zöld hulladékból megközelítőleg
500 kilónyi komposzt keletkezhet. Komposztálás előnyei: nem keletkezik füst és
a benne lévő káros anyagok nem kerülnek
a levegőbe, TISZTÁBB LEVEGŐ! A hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiség
csökkenthető akár 30%-kal is, azaz KISEBB
KÖRNYEZETTERHELÉS! Csökkenthető a

műtrágya felhasználás, vagy az ki is váltható teljesen! Helyben hasznosítás következményeként annak elszállítása nem történik
meg, így a szállító gépjármű működéséből
adódó szén-dioxid kibocsátás sem. Mezőgazdaság számára tökéletes tápanyagforrás
is lehet.
Válaszd a komposztálást, nyerj számodra
értékes anyagot, légy munkatársa a természetnek és meghálálja azt! Ne égess zöld
hulladékot!
Varga Viktória alpolgármester
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Óvodai beiratkozás
Ráckevei Szivárvány Óvoda és tagintézményei
Beiratkozási időpontok a körzet szerinti
óvodákban:
Ifjúság utcai Tagóvoda (Ifjúság u. 2.):
2022. április 27. szerda 7-16 óráig
2022. április 28. csütörtök 10-17 óráig
2022. április 29. péntek 8-14 óráig
Vörösmarty utcai Óvoda (Vörösmarty u.
40.):
2022. április 25. hétfő 7-16 óráig
2022. április 26. kedd 9-17 óráig
Iskola úti Óvoda (Iskola u. 48.):
2022. április 25. hétfő 7-16 óárig
2022. április 26. kedd 9-17 óráig
Dömsödi úti Óvoda (Dömsödi u. 67.):
2022. április 25. hétfő 7-16 óráig
2022. április 26. kedd 9-17 óráig

Vörösmarty úti tagintézmény: 2022. április 22. péntek 10:30-12:00 között,
Iskola úti tagintézmény: 2022. április 20.
szerda 10:30-12:00 között,
Dömsödi úti tagintézmény: 2022. április
20. szerda 10:30-12:00 között.
Részletes információk a felvétellel kapcsolatban a www.rackeve.hu honlapon.
A beiratkozás előtt lehetőségük van megismerkedni az óvodákkal.
Ovikóstolók időpontjai:
Ifjúság úti tagintézmény: 2022. április 21.
csütörtök 10:30-12:00 között,

Bölcsődei beíratás

Bőcze Ferencné intézményvezető

1% esély

Gólyafészek Bölcsőde
A bölcsődében a gyermekek felvétele
egész évben folyamatos, de az aktuális
2022/2023. nevelési évre történő jelentkezési időszak a következő:
2022. május 9-től 2022. május 13-ig,
H-Sz-P: 7-13 óra között,
K-Cs: 12-17 óra között.

Óvoda elérhetőségei: Ráckevei Szivárvány
Óvoda – Bőcze Ferencné (intézményvezető)
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Tel.: 06-24/519-015; 70/456-8723
Email: ovi@rackeve.hu

is benyújthatók, az alábbi címen: bolcsi@
rackeve.hu

Felvételi körzet:
Ráckeve Város közigazgatási területe, illetve férőhely függvényében: Ráckeve, Szigetszentmárton, Szigetbecse, Szigetcsép, Kiskunlacháza és Dömsöd.

Kérelem letölthető:
http://onkormanyzat.rackeve.hu/intezmenyek/
golyafeszek-bolcsode.html
A bölcsődei gondozási év szeptember 1-től a
következő év augusztus 31-ig tart.
Bölcsőde elérhetőségei:
Gólyafészek Bölcsőde, 2300 Ráckeve Gábor
Áron u. 19.
telefonszáma 06-24/518-775
email címe: bolcsi@rackeve.hu

A fennálló veszélyhelyzet miatt a felvételi kérelmek és azok mellékletei emailben

Bertalan Annamária intézményvezető
Gólyafészek Bölcsőde

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,
hogy azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban állnak, egyéb jogviszony
keretében jövedelemmel rendelkeznek,
vagy vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott tevékenységet folytató szervezetnek felajánlhassák személyi jövedelemadójuk egy százalékát.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük Önöket, aki teheti éljen ezzel a lehetőséggel, hogy minél többen támogassák intézményeinket, városunkat!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2022. április 11-12-13-án 10-11 óra között a
Gólyafészek Bölcsődében tartandó Bölcsőde kukucskálóra!
A Kukucskáló programot közösségbe még nem járó gyermekeknek és szüleinek ajánljuk, akik a bölcsődei ellátás iránt érdeklődnek és szeretnének többet megtudni a nálunk folyó szakmai munkáról, helyszínről, munkatársainkról. A program keretében
kötetlen játékra, beszélgetésre, ismerkedésre van lehetőség. A programon egészséges
gyermekeket fogadunk. Ha esetleg beteg lett a gyermek, természetesen a szülő egyedül is részt vehet a programon.
Kérjük, hogy egy gyermekkel csak egy kísérő szülő látogasson el hozzánk!

Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért
Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13
Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13
Szabady Alapítvány
18715352-1-13

Gólyafészek Bölcsőde

Ráckeve Város Önkormányzata

Bölcsőde kukucskáló

Olvasói oldal
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Egy háború margójára
„A háborúval minden elveszik, a háborúban nincsen győzelem, minden vereséget szenved. A háború
az emberiség veresége.”
Ferenc pápa
Ukrajnában, testvértelepülésünkön, Beregsomban az általános iskolában szinte első perctől
fogadják a menekülteket. A szállássá átalakított
intézményben, valamint a barabási határátkelőn segédkeztem több napon át az odaérkezők ellátásában. Az első alkalommal még csak
azokkal találkoztam, akik a háború elől el tudtak
menekülni, utóbb azokkal az emberekkel, gyerekekkel, akik a háborúból menekültek.
A közösségi platformokon nemrégiben még
„kiváló virológusok” tömkelege, aki osztotta
az észt, mára szakképzett történésszé, politológussá, hadielemzővé vált. Terjengenek a
tudatlanságból, tájékozatlanságból felkapott
butaságok, félretájékoztatások. Ami még szomorúbb, hogy nem csak a Facebook vitézek
terjesztenek téves információkat, a kormányok
is szándékosan hamis, valótlan propagandával
tömik az emberek fejét. Mást ne mondjak, a mi
vezetőink kiváló minőségű fotókkal, kisfilmekkel támasztották alá, milyen fantasztikus munkát végez kezdettől az állam. Hát nem. Civilek,
néhány egyház, magánemberek segítették
leginkább a háború sújtotta övezetből mene-

külőket. Az orosz propagandáról pedig aztán
végképp nincs is igazán mit mondani. Oroszország fegyveres erővel lerohant egy szuverén államot. Ezt lehet csűrni, csavarni, de nem tényként kezelni elég érdekes elképzelés. Persze, az
ukrán hírek is hagynak kívánnivalót maguk
után. Az ukrán vezetőkkel is van gond? Igen. Az
ukrán nyelvtörvény is teljesen elítélendő? Igen.
Lehet azon is polemizálni, hogy nincs is iskola,
amit lebombáztak, hogy hamis képeket mutogatnak azzal, hogy az oroszok iskolákat lőnek
szét. Lehet mutogatni amerikai elnökök fotóit,
hogy ők hány emberéletért felelősek. Még az is
lehet, hogy ez mind igaz. De ez nem számháború a negyedik B-ben! Ezek egyéni, tragikus
emberi sorsok! Sokunknak szemébe kell néznie
olyan kisgyerekeknek, akiknek lelőtték az édesapjukat. Családoknak, akiknek szétlőtték az otthonukat. Asszonyoknak, akiknek meggyilkolták
férjüket. Szemébe kellett nézni annak a kislánynak, aki öt napig egy pincében lapult, és puskadörgések közepette menekült el a városból.
Nyugtató szavakat kell mondani olyan kisgyermeknek, aki egy hétig nagyrészt fürdőkádban
lapult édesanyjával, mire ki tudtak menekülni
a folyamatos bombázások miatt. Biztató szavakat kell találni annak a zokogó apukának,
aki elhozta a családját, és sírva köszönte meg,
hogy itt biztonságba tudja helyezni, majd ment

vissza a hazáját védeni. Mert igen, neki ez a hazája, mert itt született, ez az otthona. És igen,
az otthonát fegyveresen megtámadták. És
nem, ezek az emberek nem akarnak háborút,
nem akarnak harcolni, de nincs választásuk.
Szerették a meleg biztonságos házukat, szerették a munkájukat, a jó autójukat, de leginkább
a családjukat, otthonukat, amiből most kilövik
őket. Itt, a menekültszállón nincsenek oroszok,
nincsenek ukránok, nincsenek magyarok.
Űzött, összetört, szétszakított családok, gyerekek vannak, és az őket befogadó, éjjel, nappal
dolgozó beregsomiak. A hamis propagandával
megfertőzött nációk sírva borulnak egymás
nyakába, az egyik köszönetképp, a másik,
mert megszakad a szíve a sok tragédia láttán.
Mert itt, egymásközt tudjuk, érezzük, hogy
a nagypolitika sakkozásának csak kizárólag
mi, a kisemberek vagyunk a vesztesei. Mi,
akik nem akarunk háborút, mi, akik békésen
elvagyunk akár hatvanan, százan is egy kis
iskolában két mosdótállal, amit ráckevei adományként válthat fel egy zuhanyozó másfél
hét után. Mi, akik már személyesen is megtapasztaltuk, hogy egyetlen háborús félelemtől
rettegő gyerektekintet, ártatlan áldozat több
az elfogadhatónál.
Vásárhelyi Nagy Mária

A mi Ráckevénk - mindennapi csodák
Tizenkét évig a budapesti agglomerációban
laktunk és évek óta élt bennünk a vágy, hogy
vidékre költözzünk. Korábban több alkalommal jártunk turistaként Ráckevén, minden alkalommal szívesen jöttünk, csodáltuk a város
szépségét. Tavaly más városokat is megnéztünk,
de egyre inkább megfogalmazódott bennünk,
hogy Ráckevén szeretnénk élni. Amikor 2021
tavaszán a munkahelyem engedélyezte a heti
4 nap távmunkát, megnyílt az út ahhoz, hogy
ide költözzünk. Nagy izgalommal kezdtük el
keresni az új otthonunkat és a harmadik házba, amelyet megnéztünk bele is szerettünk és
biztosak voltunk abban, hogy jó választás: csendes, városszéli környék, a közelben játszótér, tó,
erdő, mező. Tudtuk, hogy három hónapot még
várnunk kell, ezalatt megkezdtük a várossal
való ismerkedést: majdnem minden hétvégén
eljöttünk, nézegettük a városhoz kapcsolódó
honlapokat és csatlakoztunk a „Ráckeve jelene
és jövője” Facebook csoporthoz. Tavaly július
közepén vettük birtokba a házat és elkezdődött

a nagy kaland, amely azóta is mindig tartogat
számunkra meglepetéseket. Szeretjük a város
természetközeliségét, a Dunát, a kedves embereket és a kis távolságokat. Míg korábban nagyon sokat kellett vezetnünk, például a gyerekek
iskolába, óvodába történő el- és hazajuttatása
kétszer 12 km-es út volt, itt ugyanez kétszer 1
km. Sokkal több időnk szabadult fel: korábban
a háziorvossal való egyeztetés vagy egy hivatali ügyintézés 1,5-2 órát vett igénybe, itt sokkal
rövidebb idő alatt el tudjuk intézni a hivatalos
ügyeket. Napi szinten járunk a természetbe,
felfedezzük a Duna-partokat és a közelben található földutakat, vadkacsákat etetünk, megfigyeljük a madarakat, mezei nyulakat. Bármerre
sétálunk, újabb úticélokat találunk. A természet
mellett a gyermekeinknél nagy népszerűségnek
örvend a szabadstrand, a HÉV-ezés és a kompozás is. Eleinte szokatlan volt, hogy itt nincs zsúfoltság és dugók, vannak parkolóhelyek, senki
nem rohan és bárhol bárkivel lehet beszélgetni.
A korábbi lakhelyünkön a tőlünk harmadik-ne-

gyedik háznál lakó szomszédokkal már nem
találkoztunk. Itt viszont ideérkezésünk után
szinte naponta megismertünk valakit a környékünkön lakók közül. Állandó programunkká
vált a szombat délelőtti piacozás is. Persze azzal
is szembesülnünk kellett, hogy a bank délután 3
órakor, sok üzlet pedig délután 4 órakor bezár és
ha szombat délután szükségünk van valamilyen
apróságra, akkor bizony várnunk kell hétfő reggelig, mert nem tudunk elugrani este 7 órakor
a Praktikerbe. Ehhez hamar hozzászoktunk és
egyáltalán nem jelent már problémát számunkra. Az utcanevekkel még ismerkedünk, de ebben
is szépen haladunk. Boldognak és felszabadultnak érezzük magunkat a városban, az életmód
váltással új irányt vett az életünk. Úgy érezzük,
mintha az év minden napján nyaralnánk. Rövid
idő után tudatosult bennünk, hogy ennél jobb
helyen aligha lehetnénk, nagy kincsre leltünk
Ráckevén.
Erdélyi Zoltán
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Értékeink – Interjú

Főmérnök úr, meséljen!
Miklós Jávor Ernő Árpád életútja
Egy napsütötte márciusi délelőtt a Jávor család nappalijában beszélgetünk. A piactéren
vívott „vérre menő” fejelő partik, kamaszkorunk, majd a munkásévek mára megszépült
élményei közt lapozgatunk. Miklós Jávor Ernő
Árpád életútja innen a mai Szent István térről
indult. Ez a pályaív egészen a Csepel Autógyár
főenergetikusi megbízásáig, majd – mint a Patay László Városi Képtár munkatársa – Patay
László festőművész képzőművészeti örökségének ápolójáig ívelt.
„1942-ben születtem. Gyerek- és ifjúkorom itt,
Ráckevén telt. Az Ady Endre Gimnáziumnak
sokat köszönhetek. A szellemi gyarapodás
mellett (némelyik tanáromra ma is szeretettel
és tisztelettel gondolok), most mégis a diákévek egy másik csodája jut az eszembe. Amikor
az időjárás engedte (kora nyártól őszig), hajnalban gyakran kajakba ültünk néhány sportos diáktársammal együtt és evezés közben
a kora reggeli Kis-Duna szépségeiben gyönyörködhettünk. A vízparti nádas neszezése,
a tavirózsák színes méltósága, a vízimadarak

következett Vácott. Feletteseim elégedettek
voltak szakmai tudásommal, mert megpróbáltak hivatásos szolgálatra csábítani. Emlékszem, szinte szó szerint, az akkori válaszomra:
– Őrnagy elvtárs! Engem ide behívtak, és én
az itt töltött idő alatt igyekszem legjobb tudásom szerint minden elvárásnak eleget tenni.
De amint letelik a kötelező katonai szolgálatom, egy nappal sem akarok tovább a fegyveres erőknél szolgálni.
Ezt tudomásul vették, soha többet nem próbáltak a Honvédséghez hívni.
1964-ben leszereltem és visszamentem a Pest
Vidéki Gépgyárba dolgozni, már, mint mechanikai műszerész. Értékelték szakmai tudásomat, mert kiküldtek egy hónapra Moszkvába továbbképzésre. (Itt, a PG-ben szovjet
gyártmányú repülőgépeket javítottunk, tehát
az új ismeretek első kézből ott voltak elérhetők.) A tanulás mellett jutott idő kulturális
gyarapodásra is. Múzeumokat, képtárakat
látogathattam, mégis a legnagyobb élményem az akkor világhírű balett primadonna,
Pliszeckaja estjének megtekintése volt. A sze-

Miklós Jávor Ernő Árpád és felesége Marika az 54. házassági évfordulójukon FOTÓ: NOVÁK CSALÁD
önfeledt szertartásai a mai napig eleven, szép
emlékeket ébresztenek bennem. 8 órakor azután ott ültem én is az osztályteremben, jöhettek a napi feladatok, miközben éreztem, a
Kis-Duna holnap is visszavár…
Érettségi után a Műszaki Egyetemre jelentkeztem, ahova „helyhiány” miatt nem vettek
fel. 1960-62-ig a Pest Vidéki Gépgyárban mechanikai műszerész szakmunkástanuló voltam. Ezt elvégezve két év sorkatonai szolgálat

rencse is besegített, hogy az első sorban ülve
élvezhettem végig a nagyszerű előadást. A
végén harminc percen keresztül ünnepelte a
közönség a művésznőt.
A PG-s évek egyik nagy emberi nyeresége volt,
hogy Nemes Ferenccel, a későbbi neves szobrászművésszel munkatársak, majd jóbarátok
lettünk. Ez a barátság a mai napig is tart.
1965-ben felvettek a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára, ahol esti tago-

zaton villamosmérnöki diplomát szereztem,
1971-ben.
A magánéletemben is rám talált a boldogság,
1968-ban megnősültem. Feleségül vettem
Hajnal Máriát, akivel azóta is boldog házasságban élünk.
1972-ben átkerültem a Csepel Autógyárba,
ahol elektromos tervezőmérnök, majd energetikus osztályvezető és 1980-tól főenergetikus
lettem. Feladatom ellátásához szükséges volt
gazdasági mérnöki diplomát is szereznem.
Ezt a megbízatást 1994-ig, nyugdíjba vonulásomig töltöttem be. Szerettem ezt a szerteágazó, felelőségteljes munkakört. Az egész
hatalmas gyár energiaellátása (szénnel, gázzal, pakurával is dolgoztunk) a beszerzéstől
a szállításon át a felhasználásig ezer megoldandó feladatot adott nap mint nap. Egy év is
eltelt, mire teljesen „képben voltam”. Nem csak
az íróasztal mögül irányítottam, ismernem
kellett az egész gyárat. „Csapatot” szerveztem azokból a dolgozókból – szakmunkástól
a mérnökig – akik ismerték és magukénak
is érezték az üzemrészüket. Túl ezen vastag,
nagy alakú füzetekbe írtam az egyes szerelési,
javítási munkafolyamatok lényegét, azok öszszefüggéseit, mindent a gyárról, ami az energiaellátással összefüggött és hasznos lehetett,
ha beavatkozásra volt szükség. Emlékszem, a
műtétem utáni kórházi tartózkodásom alatt
is többször megkerestek a gyárból szakmai
kérdésekkel.
– Lapozzátok fel a hármas füzetet, a 21. oldalon megtaláljátok a megoldást! – volt a válaszom.
Az ilyen örömök is, hogy segíteni tudtam,
hozzájárultak, hogy felülkerekedjek a betegség okozta traumán.
1994-ben, 52 évesen kényszerültem befejezni
a főállású mérnöki munkámat egy alattomos,
súlyos betegség miatt. Kétszer műtöttek, de
köszönhetően a sok gondoskodásnak, szeretetnek családom részéről, felépültem, bár
a következő évtizedeim már nem a Csepel
Autógyárban, hanem itthon teltek. Nyugdíjazásom évében indult Ráckevén a Városi Képtár születése, megvalósítása, és én ennek a
munkatársa lettem. A történet lényege, hogy
a hídfőnél lévő ház, amely városi tulajdonban
volt, megürült. Fölmerült, hogy eladják, de
Fegyó János, az Árpád Múzeum akkori igazgatója, egyben önkormányzati képviselő a
Ráckevei Újságban írt egy cikket, amelyben javasolta, hogy városi képtár létesüljön az épületben. Kulcsár István polgármester és a kép-
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A Savoyai-kastély éttermében
viselő-testület az ötlet mellé állt. Megkeresték
Patay László Munkácsy-díjas festőművészt,
hogy töltse meg műalkotásokkal a termeket.
Ő maga nyolc főművét ajándékozta a Városnak. Ezeknek a képeknek és a Patay mester
által összegyűjtött további több tucat munkának (festmények, szobrok), amelyeket nagy
képtárak, múzeumok anyagából kölcsönzött,
de művész barátok, tanítványok ajándék képeinek is itt lett az állandó, végleges otthona.

FOTÓ: PETRE BÉLA
Szép évek következtek életemben, hisz a műszaki területen eltöltött évtizedek után most
a képzőművészet, a festészet, a Patay-örökség ápolása töltötte ki mindennapjaimat.
Hosszan mesélhetnék a Mesterrel kialakuló
kapcsolatról. Patay László a barátságába fogadott, amit életem meghatározó ajándékai
között tartok számon. Hogyan teltek a hétköznapok? A Városi Képtárba érkező látogatók gyakran igényelték a „szakmai” segítséget,
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a tájékoztatást a képtárról, Patay Lászlóról, a
kiállító művészekről.
Örömöt jelentett számomra, amikor élményekkel gazdagodva távoztak és ehhez én is
hozzájárulhattam. 2013-ban egy eszement
intézkedés miatt – vagy főállás, vagy nyugdíj
– fájó szívvel megváltam a Városi Képtártól.
Azóta szépkorú napjaim itthon telnek.
Nekünk – sajnos – nem született gyermekünk.
Marika nővére egyik gyermekének, Novák
Csabának mi vagyunk a keresztszülei. Mikor
Csaba felnőve, családot alapítva építkezésbe
fogott volna, erre a célra felajánlottuk családi
házunk telkének a felét. Megépült a házuk, a
két épület között nincs kerítés, így egy család
lettünk. Csaba népes famíliája öt gyerekkel
büszkélkedhet. Ők itt nőttek fel nálunk is.
Egész életünkben tehát mindig gyerekekkel
voltunk körülvéve. Részesei lehettünk gondjaiknak, örömeiknek, örülhettünk sikereiknek. Rengeteg szeretetet kaptunk és kapunk
tőlük a mai napig. Egy fényképet őrzünk, ahol
az öt gyerek egy feliratot fog közre, amin ez áll:
Köszönjük, hogy itt nőhettünk fel!
Feleségemmel már megünnepeltük az 54.
házassági évfordulónkat, bízva abban, hogy a
ránk váró évek is hoznak még számunkra szép
élményeket, közösen megélt boldog időket.
Lejegyezte: Fegyó Béla

Adományozás
A Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ a 2021-es évben is aktívan részt vett adományok közvetítésében,
szétosztásában, illetve azok kiszállításában Ráckevén és a társult településeken. A
tartós élelmiszerek, ruhaneműk, bútorok,
játékok és gyógyászati segédeszközök eljuttatása a rászorulóknak egész évben folyamatos volt.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 3 éven keresztül tudtunk napi szinten
pékárut és zöldségféléket osztani a rászorulóknak, melyet a helyi Tesco áruházból
hozhattunk el. Ez havonta átlagosan kb.
540 kg pékáru, és 580 kg zöldség-gyümölcs kiosztását jelentette. Szintén az
Élelmiszerbank jóvoltából volt lehetőségünk tartós élelmiszer adományozására
is. A 2019-es évben ellátási területünkön
összesen 1250 fő részére osztottunk konzerveket, fűszert, és édességet. 2020-ban
1200 fő részesülhetett összesen 3600 db
konzervből 1200 liter étolajból, 1200 liter
limeléból, és 2376 db zabkásából. 2021ben a Covid járványra való tekintettel

1000 db zöldborsó és vörösbab konzervből
álló kríziskészletet kaptunk.
Ellátási területünkön a tavalyi év során 970
esetben 265 fő részesült a fent említetteken
kívül egyéb adományban. Az adományok
kiszállítását a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai végezték, a bútorok és
nagyobb háztartási gépek szállításában helyi lakosok segédkeztek.
A karácsonyi adománygyűjtő akcióban Ráckeve város és a társult települések lakói is aktívan részt vettek. Magánszemélyek által nagy
mennyiségű tartós élelmiszer, édesség, játék,
könyvutalvány került felajánlásra. Az adományozóknak köszönhetően több gyermek
számára tudtunk nagyobb értékű kerékpárt,
táblagépet eljuttatni.
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézetének irodai dolgozói szintén Szolgálatunk részére juttatták el a karácsonyi
ünnepekre szánt tartós élelmiszerekből,
higiéniai szerekből és édességekből álló
adományukat.
A Ráckevei Ady Endre Gimnázium és a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola ta-

nulói által összekészített cipősdoboz adományok 202 gyermeknek tették szebbé a
karácsonyt.
Az orosz-ukrán háborús helyzet miatt néhány család Ráckevén talált menedékre.
Nehéz helyzetük javításának érdekében
célzottan gyűjtöttük (gyűjtjük jelenleg is)
számukra a szükséges adományokat (élelmiszer, higiéniai szerek, babaápoláshoz
szükséges holmik, ruházat, edények stb.).
A város lakói rendkívüli empátiával álltak
a segítségnyújtáshoz. A menekültek részére Szolgálatunknál leadott felajánlásokat
minden esetben továbbítottuk a rászoruló
családoknak. Munkatársaink igyekeznek
támogatást nyújtani továbbá ügyeik intézésében, igényeik, szükségleteik felmérésében.
Köszönjük a társulás területén élő lakosok,
vállalkozók, intézmények és civil szervezetek segítő hozzáállását, támogatását!
Wulz Rita intézményvezető
Ráckeve és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Központ
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Ünnepi megemlékezés
Ráckeve, 2022. március 15.
S bennök sokan a szabadság
Szent halottai;

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Petőfi Sándor
2022. március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója
alkalmából ünnepi megemlékezést tartott Ráckeve Város Önkormányzata és az
Ács Károly Művelődési Központ.
1848 hőseire emlékezve Petőfi Sándor: A tavaszhoz című versének sorai hangoztak el
Szabó Gertrúd előadásában ünnepségünk
kezdetén.
A tavaszhoz
Ifju lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg
A világ felett?
Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;
Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,
Beteg most szegény,
Oly halványan üldögél ott
A föld küszöbén;
Áldást hoz majd a mezőre,
Ha meggyógyitod:
Édes örömkönnyeket sír,
Édes harmatot.
Hozd magaddal a pacsírtát,
Nagy mesteremet,
Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.
S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle, amennyit csak
Elbír két kezed.
Nagyobbodtak a halálnak
Tartományai,

Ne legyenek szemfedőtlen
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedőül
A virágokat!
Pest, 1848 április
Majd a Himnusz eléneklése után Vereckei
Zoltán polgármester köszöntőjét hallgathatták meg az emlékezők:
„Historia est magistra vitae. A történelem az
élet tanítómestere – idéztem már korábban is
Cicerót, hozzátéve egy másik, kortárs mondást:
a történelem egyetlen tanulsága, hogy soha,
senki nem tanult belőle. És lám, megint beigazolódni látszik a népi igazság.
Kossuth és Széchenyi nevén kívül 1848. március 15-éhez minden magyar két fogalmat
szokott leggyakrabban párosítani: forradalom és szabadságharc. Polgári átalakulás és
függetlenségi küzdelem. Haladás és élethalálharc, s történelmi léptékkel nem oly meszsze, hogy már feledésbe merült volna források híján. Így hát a történelmet alapfokon
ismerők is tudhatják, milyen szerepe játszott
eltiprásában Oroszország. A birodalom,
amelyik akkor az osztrákokkal szövetkezve
végzett Magyarországgal, majd 1939-ben
lengyel barátainkat rohanta le a fasiszta
Németországgal karöltve, átlépve minden
etikai mértéket, s amelyik 1956-ban ismét
elpusztította a magyar reményeket, s amelyik most megint egy szuverén állam ellen
támadt, s Ukrajnában szórja a halált.
Sajnálatos hasonlóság ’48 és a mostani ukrán
helyzet között a szerencsétlen és tévúton járó
nemzetiségpolitika is, amely éppoly súlyos
következményeket okozott akkor hazánkban,
mint ahogyan most, a 21. század első negyedében Ukrajnában, ahol a 2017-ben megszavazott kisebbségiek anyanyelvi oktatását korlátozó törvény, valamint az ukrán parlament
által tavaly elfogadott őshonossági törvény
(amely csak az anyaországgal nem rendelkező
népcsoportokat ismeri el Ukrajnában őshonosnak) erősíti még jobban az egyéb ellentéteket.
De a végső kérdés keleti szomszédunk esetében
mégis az, mint 174 éve Magyarországon: van-e
egy államnak saját joga ahhoz, hogy megválasza
a maga útját? Vagy, miként annak idején 1848ban, majd Jaltában, a fejünk fölött dönt egy-egy

nagyhatalom? Ha kell, mint látjuk, fegyverrel, ezrek, milliók életén átgázolva.
A történelem ismét keserű leckét ad nekünk:
miközben ünnepi díszben emlékezünk 1848
hőseire, akik között a csatamezőkön még ott
harcoltak kárpátaljai testvéreink, ők most egy
másik országért véreznek el. Egy olyan hatalom
ellen küzdve, amelyik azt a dicső forradalmat is
vérbe fojtotta az osztrák sereget segítve a birodalmi rend helyreállításában.
Rájuk, szerencsétlen sorsú testvéreinkre is gondolva tisztelegjünk ma a magyar forradalom és
szabadságharc hősei előtt.
És tisztelegjünk testvértelepülésünk, Beregsom
polgárai előtt is, akik nem nézik, ki honnan
jött, csak az ártatlan civilt és gyermeket látják
a rászorulókban, erőn túl helytállnak a menekültszálláson. Egyúttal az ő köszönetüket is szeretném most átadni Ráckeve polgárainak, akik
adományaikkal, ki-ki személyes jelenlétével,
munkájával adta tanúbizonyságát, hogy nem
hagyjuk őket magukra ebben a nehéz helyzetben sem. És köszönöm azoknak is a segítő kezet,
akik a Ráckevére érkezett menekülteket támogatják jó szóval, adományokkal.”
Ezt követően dr. Ring Éva történész, címzetes egyetemi tanár tartott ünnepi beszédet:
„Szeretettel köszöntök minden megjelent emlékezőt!
Igazán megtiszteltetés számomra, hogy felkért
ennek az ünnepi beszédnek a megtartására egy
ilyen nagy múltú település, amely többször feltámadt a halálból, és minden egyes feltámadása során értékes műemlékeket hozott létre.
Azért gyűltünk össze, hogy 1848. március 15-re
emlékezzünk. A közvélemény kutatások szerint
ez az az ünnep, amely a legközelebb áll a magyar nép szívéhez és amellyel kapcsolatban a
legnagyobb az egyetértés.
Szekfű Gyula a két világháború közötti legnagyobb magyar történész szerint a reformkori
politikai elit érdemli meg a múlt legnagyobb
tiszteletét. Hogy miért is ilyen nagy az egyetértés március 15-e körül? Ezt próbálnám egy
kicsit megvilágítani.
1848. március 15-én a magyar nép már több
mint fél évszázada várt arra, hogy megjelenjenek azok a vezetők, akik megteremtik Magyarország függetlenségét és olyan törvényeket fogadnak el, amelyek modernizálják az
országot, felszámolják az elmaradottságot.
Ezek a kísérletek, 1791-ben indultak el és később a magyar jakobinus mozgalomban, egy
titkos összeesküvésben öltöttek alakot, árulás
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Ünnepi megemlékezés a gimnázium lépcsőjén
miatt elbuktak. Vezetőiket kivégezték, és valójában a felvilágosult abszolutizmust felváltó rendőr abszolutizmus I. Ferenc uralma egy
egész generációt tüntetett el a magyar értelmiségből. A legtehetségesebb fiatalokat, akik
nem voltak nemesi származásúak, de tanult
emberekként követték a francia forradalmat
és nagyon radikális elképzeléseik voltak a
Habsburg Birodalom átalakításáról. Köztársasággá akarták alakítani az egész Habsburg
Birodalmat, amelyben osztrák, cseh és magyar
köztársaság alkotta volna a bázist. Ők azonban általában a várbörtönök mélyén vesztették életüket, sokan, akik túlélték a megtorlást
,megzavarodtak az üldöztetéstől, a nélkülözéstől. Hosszú időre a reménytelenség és az
apátia költözött Magyarországra. Ahogyan
a Himnuszból is kitűnik az akkori magyar
értelmiség Istentől várta a megváltást, nem
látott más kiutat elképzeléseinek megvalósítására a haza felemelésére.
1825-ben azonban váratlanul történt valami.
Az országgyűlésben egy ifjú főnemes vagyonának egy részét felajánlotta egy olyan intézmény
létrehozására, amely célul tűzi ki a magyar
nyelv és magyar tudományosság művelését. A
személyes példamutatás, amelyet Széchenyi
István az apjától örökölt, felrázta a magyar
progresszíven gondolkodó értelmiséget, és már
ezen az országgyűlésen többen csatlakoztak
hozzá adományokkal. Lassan kezdett formálódni egy olyan csoport, amelynek tagjai nem
a hatalomról ábrándoztak – hiszen esélyük
nem lett volna egy miniszteri bársonyszék megszerzésére –, hanem arra szövetkeztek, hogy
saját erejükből, munkájuk, áldozatuk árán
megpróbálják kidolgozni azt a tervet, hogy
hogyan lehetne Magyarországot fejleszteni és
felzárkóztatni a fejlettebb nyugati országokhoz. Nem véletlenül kapta Széchenyi a „leg-
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nagyobb magyar” elnevezést. Ez a mozgalom
egy széles táborrá nőtte ki magát, amelynek a
legfontosabb szellemi indítása az érdekegyesítés volt. Azt gondolták a reformerek, hogy egy
olyan programot kell kidolgozni, amelyből
a társadalom minden rétege profitál: fel kell
szabadítani a jobbágyokat földjükkel együtt, a
földbirtokost pedig kártalanítani kell, lehetőleg
nem a parasztok nem létező pénzéből, hanem
állami garanciák vállalásával, állami hitellel.
Ez az érdekegyesítési koncepció nagyon nagy
sikert aratott Magyarországon, valójában ez
magyarázza, hogy későbbiekben a felkelés során a lakosság különböző népcsoportjai csatlakoztak és elfogadták a március 15-én meghirdetett programokat. Persze, voltak nacionalista
villongások, ellenséges szervezkedések, de ha
megnézzük azoknak a tábornokoknak, tiszteknek, törzstiszteknek és katonáknak a névsorát,
akik a szabadságharcban részt vettek, akkor azt
látjuk, hogy nagyjából arányosan vettek részt
Magyarország népcsoportjai. Ami még meglepőbb, hogy nem csak a magyarok mozgalma
volt a szabadságharc, hanem a birodalomban
élő más népek levert mozgalmai után a túlélők
idejöttek segíteni a magyar forradalmat, Prágából, Bécsből, Krakkóból érkeztek azok a katonatisztek, akik saját ügyüknek is érezték, hogy
a szabadság Magyaroszágon megvalósulhasson, hogy példát mutassanak a többi népnek.
Csak ez az összetartás, az érdekegyesítés sikere
magyarázza, hogy egy szerb kocsmáros és egy
szlovák cselédlány fiából lett a legnagyobb magyar költő, aki szíve mélyén magyarrá vált és a
magyar nyelv ismeretét gyönyörű verseivel bizonyította. Petőfi Sándor a márciusi ifjak szellemi vezérévé vált és versei alapján meg lehet
írni a forradalom és szabadságharc krónikáját,
ezért emléke elválaszthatatlan március 15-étől.
A március 15-én induló mozgalom végül elbu-
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kott, de nem azért, mert az osztrák hadsereg
győzte le, hanem segítséget kellett ehhez kérni
a császár egyik szövetségesétől, az orosz cártól, és ez a túlerő végül is elfojtotta a felkelést.
Ugyanakkor, mégis megvan a jogcím arra,
hogy miért olyan népszerű ez a forradalom
és miért emlékeznek olyan szívesen rá a magyarok? Mert bármennyire is meghiúsították
a célkitűzések egy részét, a legfontosabbat sikerült végrehajtani: a legelőnyösebb feltételekkel felszabadították a magyar jobbágyokat.
Nem volt hiábavaló tehát az a küzdelem, amit
elindítottak, ezért méltán lehetünk büszkék
március 15-re, amikor megmozdult a föld
Magyarországon is. A reformkori politikai
elit bebizonyította, hogy a személyes áldozatvállalás, a közérdek mindenekelőtti tisztelete
és szolgálata a legreménytelenebb időkben is
kiutat mutathat számunkra.
Ezért joggal és büszkén emlékezzünk 1848.
március 15-re és a márciusi ifjakra, akik elindították ezt a harcot. Köszönöm a figyelmüket!”
A beszédek után Kósa Dénes ráckevei
előadóművész énekelte el gyönyörűen A
költő visszatér című dalt.
Az eseményen jelen volt az önkormányzat
vezetősége, az intézmények képviselői és
számos ráckevei polgár.
A Szózat eléneklése után a ráckevei intézmények, civil szervezetek és pártok elhelyezték az emlékezés koszorúit a 1848-49es emlékmű előtt.
Koszorút helyeztek el:
• Római Katolikus Egyházközség és Szent
Imre Katolikus Általános Iskola
• Református Egyházközség Ráckeve
• Ráckeve Város Önkormányzata
• Ráckevei Járási Hivatal
• Ács Károly Művelődési Központ
• Árpád Múzeum
• Gólyafészek Bölcsőde
• Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete és a Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet
• Skarica Máté Városi Könyvtár
• Szivárvány Óvoda
• Tankerület Iskolái: a Ráckevei Ady Endre
Gimnázium, Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola
• Demokratikus Koalíció
• Duna Baráti Kör
• Őszidő Nyugdíjas Klub
• Ráckevei FIDESZ
• KDNP
Szabó Gertrúd igazgató
Jáki Réka
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Ráckeve történetéről
Az al-dunai Keve városra vonatkozó források (5. rész)
A cikksorozat ötödik részében az al-dunai
település polgárai érdekében kiállított – és
az utókorra maradt utolsó – hiteles, ma az
Árpád Múzeumban őrzött oklevélről lesz
szó. A Habsburg Albert király (1437–1439)
által kibocsátott parancslevél tartalma egyfelől szoros összefüggésben van Zsigmond
király – korábban már bemutatott – 1435.
július 4-i, a keveiek harmincadmentességéről szóló kiváltságlevelével, illetve az arra
visszautaló 1436. január 12-i, a rendelkezés
betartására felszólító parancsával. Másfelől
szövege alapján biztosak lehetünk benne,
hogy Keve városnak létezett egy olyan kiváltságlevele, amelyben valamelyik korábbi
királyunk vámmentességet adományozott
az ottani polgároknak. Lássuk először a
parancslevél tartalmát, majd utána, hogy
ennek alapján számunkra milyen következtetések adódnak, illetve mit is jelentett
valójában ez a szabadság a kevei polgárok
számára.
1438. február 24-én, a még Budán tartózkodó alig másfél hónapja megkoronázott
új uralkodó, Albert király előtt megjelent
Péter kevei bíró a város valamennyi polgára, illetve a városhoz tartozó Skronovec és
Bálványos falvak lakossága nevében, majd
elmondta, hogy Keve városa a Magyar Királyság többi királyi városához hasonlóan
kiváltságokkal és szabadságokkal rendelkezik, amelyeket a szent királyok, különösen
pedig Zsigmond király – Albert király elődje
és apósa – adománya folytán birtokolnak:
ez nem más, minthogy a kevei polgároknak és a két falu lakosainak a kereskedelmi
áruik és egyéb holmiaik után a királyságban
jártukban-keltükben nem kell vámot fizetniük, mivel azok alól mentességet élveznek.
Mégis – panaszolta – vannak olyan vámszedőhelyek, ahol figyelmen kívül hagyva
e kiváltságukat vámot követelnek tőlük,
sőt, annak meg nem fizetése esetén elfogják őket és lefoglalják a náluk lévő árukat és
holmikat.
A király levelében megparancsolta mindenkinek, azaz a főpapoknak, báróknak, ispánoknak, várnagyoknak, nemeseknek, illetve
az ő tiszttartóiknak, valamint a felsoroltak
és a saját szárazföldi és vízivámszedőinek,
továbbá a királyi városoknak és falvaknak,
illetve bíráiknak, hogy egyrészt Keve város
polgárainak és a két falu lakosainak vámmentességét tartsák tiszteletben. Másrészt
a kevei polgárokat és a két falu lakosait az

országban utaztukban mások (értsd másik
kevei polgárok) bűneiért és tartozásaiért
letartóztatni, elítélni, a náluk lévő árukat
és holmikat lefoglalni ne merészeljék, hanem, ha bármelyik kevei polgárral szemben
valakinek panasza vagy keresete van, akkor
azt Keve város tanácsa elé kell terjeszteniük, akik majd a jognak megfelelő ítéletet
hoznak az ügyükben. Ez a gyakorlatban azt
jelentette, hogy mindenkit a saját joghatósága előtt kellett perbe hívni vagy ellene panaszt tenni: tehát a keveieket Kevén, illetve
a példának okáért a budai polgárokat pedig
Buda város tanácsa előtt, fordítva nem történhetett.
A parancslevélből egyértelmű, hogy a bíró
– a korban szokásos módon – általánosságban szent királyoktól, azaz Szent Istvántól
és Lászlótól elnyert, valójában sohasem
volt kiváltságokra hivatkozott, konkrétan
azonban csak egyetlen uralkodót, Zsigmondot említette meg szabadságaik „forrásaként”. Tette, tehette ezt azon egyszerű oknál
fogva, hogy a város és csatolt falvai minden
bizonnyal tőle nyerték el az országos vámmentességet. E kiváltság megszerzésének
idejét is meg tudjuk határozni a fentiek
alapján: Skronovec és Bálványos falvakat
1412-ben adományozta Zsigmond király
Keve városának, így a vámok alól történt
felmentésükre is leghamarabb ezután, illetve értelemszerűen a király 1437. november
eleji halála előtt kerülhetett sor.
De miről is szól(t) a keveiek által elnyert
országos vámmentesség? Az egykor volt
kiváltságlevél, illetve a ma ismert, annak
betartására felszólító parancslevél egyértelműnek látszó szövege mögött ugyanis korántsem az áll, hogy a polgárok és lakosok
mindenféle vám fizetése alól mentességet
nyertek. A király kevei polgárainak, továbbá
skronoveci és bálványosi népeinek a személyük, illetve az általuk szállított áruik és javaik után csupán a közlekedési, mégpedig a
szárazföldi, azaz útvámok, és a vízi vámok,
azaz a rév-, a híd-, a hajó- és a kikötővámok
megfizetése alól mentesültek. Ezzel szemben a vásárvámot, amely gyakorlatilag a
piacon ma is fizetett helypénznek felel meg,
valamint a külkereskedelmi (harmincad)
vámokat nekik is meg kellett fizetniük. Mint
láttuk, ez utóbbi fizetése alól azonban 1435ben szintén felmentette őket az uralkodó.
(Nem lehetnénk túlzottan meglepődve, ha
egyszer kiderülne, hogy a vámmentességről

szóló privilégiumot egyidőben nyerték volna el a harmincadmentességről szólóval.)
Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a
kevei polgárok és a két falu lakosai saját
szükségleteik beszerzése vagy kereskedés
céljából járták az országot, akkor a náluk
lévő áruk és holmik után a közlekedési vámokat nem kellett megfizetniük. A szóban
forgó vámmentesség hatályát ugyanakkor
csökkentette az a tény, hogy noha az ország
egész területére érvényes volt, de azt az oklevél kibocsátásáig létesült vámhelyeken
nem érvényesíthették a keveiek. Megfordítva: a kevei lakosok csak a mondott oklevél
kiadása után létesült közlekedési vámok
megfizetése alól mentesültek. A problémák,
amint arról a parancslevélből is értesülünk,
ebből keletkeztek, a vámszedők, illetve a
keveiek – mondhatni természetesen – eltérő módon értelmezték a kiváltságot: az
újonnan kiváltságolt polgárok igyekeztek
kedvezményüket a lehető legtöbb helyen
érvényesíteni, hiszen így olcsóbban tudtak
kereskedni, míg a vámszedők abban voltak
érdekeltek, hogy mindenkitől behajtsák a
vámot, hiszen részint saját fizetésükről volt
szó. A gyakorlatban minden ilyen vitás kérdést egyesével kellett eldönteni, külön-külön megvizsgálni, hogy ki nyerte el előbb
kiváltságot és megállapítani: a vámszedőhely, avagy a vámmentesség a korábbi?
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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In memoriam Rátonyi József
1942-2022
álló Szent István szobor, amely mellett, nap
mint nap megpillantva, álljunk meg egy percre és néma főhajtással emlékezzünk Rátonyi
Józsefre!

Március 3-án megtért a Teremtőjéhez Rátonyi József Munkács Mihály-díjas szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
adjunktusa, aki élete utolsó évtizedeiben családjával együtt Ráckevét választotta otthonául.
Szerény és végtelenül kedves embernek ismertük meg, aki igyekezett az őt körülvevő
szűkebb közösségnek, városának is mindig
segíteni, ezért számos kiváló alkotással gazdagította köztereinket, intézményeinket.
Őszinte részvéttel búcsúzunk Tőle, az Árpád
Múzeum minden munkatársa és Ráckeve Városa nevében, osztozva a Családot ért fájdalomban. Emlékét soha nem feledjük, hiszen
mindig szeretettel gondolunk Rá, akármikor
meglátjuk alkotásait, amelyek közül az egyik
legnevezetesebb éppen a főterünkön büszkén

Megrendült családja e szavakkal búcsúzott a
szerető Férjtől, Édesapától, Apóstól és Nagypapától a ráckevei Szt. Domonkos temetőben
március 21-én:
Amikor valakinek a halálhírét halljuk, első gondolatunk általában a megítélés. Milyen ember
volt? Milyen élete volt. Magánélet, karrier, rövid
élet, tragédia, hosszú, szép, példaértékű, vagy
szenvedés, keresztút? Rátonyi József szobrászművész életének nyolcvanadik évében hunyt el, szenvedés után.
Hosszú, küzdelmes, szép, sikeres élete volt, mondhatjuk. Amikor megszületik, dúl a II. világháború. Kisdedként óvóhelyeken éli túl Budapest
bombázását. 1956-ban azért menekül meg, mert
szigorú édesanyja ellenőrizte a szappanos kézmosást, így a razzia során nem érezték a lőporszagot
a kezén. Tehetségét korán felismerték, támogató családja és kiváló művésztanárok segítették a
művészi pályája kibontakozását. A Képzőművészeti Egyetem elvégzése után ugyanitt tanársegéd, majd adjunktus lett. Nemzedékeket nevelt a
szobrászati ismeretek mellett humánumra, emberi tartásra. A művészi pálya is sok sikert hozott. Az
országban több helyen mutatkozott be kisplasztikai kiállításokon, 2008-ban a ráckevei Keve
Galériában is. Köztéri szobrainak száma 30 fölött
van, amelyeket Várbazári műtermében vagy Ráckevén alkotott. 1981-ben Munkácsy Mihály-díjat
kapott. Ráckeve életének legkedvesebb helyszíne,
ahol a horgászat, az emberi kapcsolatok különleges minősége jelentette számára a feltöltődést
fizikai és lelki értelemben is. Nála idősebb, se nem

diplomás, se nem művelt emberek életbölcsessége,
lényeglátása, természetszeretete, józan paraszti
esze nagy hatással volt rá. Nagyra becsülte őket.
Ráckevére készítette el 1997-ben a Szent Domonkos temető keresztútjának 12 domborművét. 1998-ban A SZABADSÁGÉRT címet viselő
1848-49-es szabadságharcban résztvevő ráckevei
honvédek emlékművét. Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában Petőfi dombormű, az Aradi tizenhárom vértanú, és az első felelős magyar kormány
portréi láthatóak. 2000-ben Államalapító Szent
István szobrát avatták fel Ráckevén a Szent István
téren. Még ebben az évben egy Szent Imrét ábrázoló domborművet adományozott a Katolikus
Iskola névadó ünnepére. 2016-ban Szent Imre
érmet adományozott az iskolának. Két szent: Assisi Szent Ferenc és Padovai Szent Antal szobrai a
Patay László Városi Képtárban láthatóak. A kisméretű gipszterveket a katolikus templom őrzi.
Nyáry Pál portrészobra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal épületében látható, amely a művész
adománya. A család nagyon fontos volt számára.
Feleségével 50 évet éltek együtt harmonikus házasságban. Villámcsapásként érte őket kisebbik
fiuk megbetegedése, majd tragikusan korai halála. Vigaszt nagyobbik fia sikeressége, tehetsége és
két szép, okos unokája jelentett számára. Innentől
számvetést készített. Megalkotta elhunyt fia sírdomborművét, emlékkiállítást szervezett a munkáiból a Keve Galériában 2015-ben. Egyik legkedvesebb szobra az Álomlovas címet viseli. Talán
ars poetikájának is tartotta. Utolsó műveként ezt
újraalkotta: a táj fölött, felhők között száll a lovas
kedvesét átölelve. Most örökre elsuhant! Nyugodj
békében!
Rátonyi család
Jáki Réka

Dédapáink napközije - ...és még azon is túl...
Kávéházi mítoszok, kávéházi hétköznapok
Egy rendkívül érdekes, sőt ki merem jelenteni a szó jelentésének felsőfokú értelmében, szórakoztató estét tölthettünk a
Skarica Máté Városi Könyvtárban Saly Noémivel, aki irodalom- és Budapest-történész, helytörténeti írások szerzője, rádió- és
tévéműsorok gyakori és népszerű szereplője, a Nagy Budapest Törzsasztal egyik alapítója.

Csak nagyon kevés ember képes arra, hogy
órákig úgy meséljen komoly történelmi,
művelődéstörténeti témákról, hogy közben
a rengeteg információ észrevétlenül megragad agyunkban és még az idő múlását sem
vesszük észre, mert előadásmódja és stílusa
kiváló eszenciájú és sajátos humorral fűszerezett. Saly Noémi olyan tanáregyéniség, akit nemhiába szerették diákjai és mi is

órákig elhallgattuk volna, ezen az estén, itt
Ráckevén.
Bár számos vallás- és társadalomtudományi
könyvet fordított, miközben franciatanár és kiváló szépíró is, ezen az estén legfontosabb kutatási témájáról a kávéháztörténetről – ahogy
ő maga meghatározza: „a régi budapesti élet
elbűvölő esszenciájáról” beszélt. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum mun-
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katársaként ment két éve nyugdíjba, hogy még
többet nyomozhasson, tudományos igénnyel
kutassa, mi történt a közel- és a kicsit régebbi
múltban a családjával, a városában, illetve kedvenc közegében, a kávéházakban, mindezeket
önálló kötetekbe, cikkekbe öntve.
Verbális készségét és sziporkázó stílusát valószínűleg Édesapjától Saly Gézától örökölte, akit
bár kétéves korában elveszített, de ő tanította
meg beszélni és egyszer egy vele készített interjúban így nyilatkozott: „Azért tudok így beszélni,
mert a papa erre megtanított. (…) Nagy mesemondó volt. Azt mondta róla az író, Szabó Magda,
akinek a férjével, Tiborral, nyolc évig padtársak és
elválaszthatatlan barátok voltak a Madáchban,
szóval, a Magda mondta nekem, hogy „Fiam, ahol
apád mesélt, ott bárkit érzéstelenítés nélkül lehetett
volna vakbéllel műteni”.
Már első mondatával megnevettette a hallgatóságot és megteremtett egy különleges
atmoszférát, közvetlenné és barátivá téve az
egész estét: „Abból kell kiindulni, hogy a kávéház nem vendéglátóhely. A kávéház egy felnőtt
napköziotthon és egy információs bázis. Ez a két fő
funkciója a kávéháznak, az, hogy mellesleg ott lehet inni kávét, az tulajdonképp ürügy a létezésére.”
Szó esett a kávénak, mint növénynek a felfedezéséről, hogyan lett egyre népszerűbb és jöttek
a rá fogyasztói, hogy élénkíti az emberi elmét.
Majd megtudtuk hogyan és hol jöttek létre az
első kávéházak a világban, milyen jogokkal
rendelkeztek a „kávésok”. Megtudtuk, hogy
mennyire nehezen épültek ki olyan otthonok
Budapesten, amelyekben már volt áram, ezért
fontos „bázisok” voltak az első kávéházak, hiszen árammal világítottak bennük, világosak,
fűtöttek voltak és alkalmasakká váltak bármilyen gazdasági-és kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére, ahol szerződéseket írtak, adtak-vettek. Megtudtuk, hogy Magyarországon
milyen típusai voltak, hogy minden szakmáknak és üzletágaknak létrejött a maga kávéháza,

amelyek meghatározták a polgári életet is, és
természetesen az irodalmi és szellemi körök
gondolkodását. Mindezekről, ha valaki nem
volt jelen ezen az estén, de érdekli a téma, ajánlom Saly Noémi önálló köteteit, tanulmányait,
forgatókönyveit, cikkeit, esszéit (https://hu.wikipedia.org/wiki/Saly).
Meglepő volt az a gondolatsor, amelyet saját
kutatásaira alapozva következtetett ki a művelődéstörténész: „1896-ban, a millennium évében
591 kávéház működött, de mivel csak a millenniumi kiállítás miatt nyitott meg több, aztán rengeteg
tönkre is ment. Az 1880-as évektől egészen az államosításig, 1949-ig kb. 350 kávéház működött Budapesten, és igenis mindenkinek volt már kávéházi
törzshelye, tehát a nagypolitikusoknak és a véleményformáló újságíróknak is törzsasztalai a városban. Ebből 4 irodalmi és 3 politikus kávéház volt.
Ezekben a politikus kávéházakban is megbeszélték
a világ nagy eseményeit, elolvasták a vezércikkeket,
de nem azt csinálták, mint mi most, hogy ülünk a
saját buborékunkban, hanem mindenki mindent
elolvasott, mert ez volt a jól informáltság minimuma. Vitatkoztak, eszméket cseréltek és akkor bizonyos kávéházakban, bizonyos asztaloknál egyszer
csak leváltották a kormányt. Ha belegondolunk,
az angol polgári forradalom kávéházakból indult,
a nagy francia forradalom kávéházakból indult,
1848. a „népek tavasza” Krakkótól Milánóig mindenhol a kávéházakból indult, nálunk a Pilvaxból
indult a márciusi forradalom, 1918 radikális polgári mozgalmai is a kávéházakból indultak.
Ezekben az a közös, hogy polgári, demokratikus
forradalmak indultak a kávéházakból. Azok és
csak azok. A diktatúra melegágya, bölcsője: a kocsma, ami az alkoholon alapszik, mert ott egy idő
után elborul az agy és egyre butább, agresszívebb
lesz tőle az ember, előkerül a „székláb”. De a kávétól okosabb lesz az elme, tisztul a gondolkodás.
Nincs székláb, de van polgári forradalom. Ezért,
amikor 1949-ben jön a kommunista hatalomátvétel, az első dolguk lesz, hogy a kávéházat, mint
intézményt leradírozzák a pesti térképről. Presszó
maradhat, vendéglő maradhat, kiskocsma maradhat, a kávéház az nem. Európában ebben is egyedülállóak vagyunk, mert ezt csak Rákosi csinálta
meg, hogy egy komplett intézménytípust söpört el
a föld színéről, mert annyira veszélyesnek tartotta,
hiszen ott az emberek összeülnek, beszélgetnek, vitatkoznak, véleményt formálnak, majd kormányt
döntenek.”
Egy jelenlévő kérdésére, hogy mi a helyzet
napjainkban a kávéházakkal? – Saly Noémi
nagyon súlyos társadalomtörténeti és urbanisztikai kérdéseket vetett fel és megfontolandó gondolatokat fogalmazott meg:
„A régi kávéházak sem voltak egyformák, de a
városi polgárok igényeinek megfeleltek. Ahol nem
bolygatták nagyon, pl. még Bécsben vagy Párizsban vannak ilyen kávéházak, amelyeknek még
megvan a folyamatosságuk… Nálunk nem tu-
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dott, mert bezárták őket és később ugyan próbált
valami újraszületni, leginkább az ún. romkocsmák hasonlítottak inkább a régi kávéházakra, de
már teljesen máshogyan élünk. Régen bement az
ember a kávéházba, leakasztott egy újságot vagy
hívta az újságos gyereket. Ma bemegyek, az első:
wifi jelszó? Konnektor? Azt hiszem, ha valamilyen
módon újjászületik a kávéházszerűség, annak az
lesz az oka, hogy besokallunk a digitális léttől és
az ellenőrizhetetlen információktól. Ha valami
visszahajtja az embereket a személyességbe és a
személyes emberi kapcsolatok fölértékelése várható, akkor annak az lesz az oka, hogy besokallunk a
fake news-tól, azaz az álhírektől. Hogy nem lehet
már semmiről sem tudni, hogy igaz vagy sem. Ez
egy világjelenség még a hivatalos médiában is az
egész világon. A mi nemzedékünknek viszonylag
könnyű, mert mi ezt már láttuk, ezt fölismerjük.
A fiatalabb nemzedéknek ez új. Ez ellen egyetlen
orvosság van, a személyesség, amikor szemben
ülök valakivel, kezet rázunk, a szemébe nézek. Itt
sokkal könnyebb leszűrni, hogy tisztességes-e egy
ember vagy sem. Ha valami visszahajtja az embereket ebbe a társas létbe, akkor ez lesz az oka.
Ennek a jeleit én most valahogy érzem, a fiatalok
most már a covid után szívesebben kimennek, találkoznak, csapatokba verődnek.”
Számomra még egy nagyon fontos gondolatkört érintett, a „zaj” jelenségét, amely körbevesz minket, és ez szintén korunk egyik olyan
tünete amelyről megoszlanak a vélemények,
de Saly Noémit hallgatva úgy éreztem, hogy
számomra hiteles az, ahogyan ő gondolkodik
erről: „Miután a kávéház munkahely, felnőtt napközi volt, csak bizonyos kávéházakban, egyes napokon és napszakokban az ún. zenés kávéházakban
volt zene, de egyébként csönd volt a kávéházakban.
Ma az emberek többsége állandó zajban él, saját
maguk által eldöntve ezt, mert beül az autóba és
bekapcsolja a rádiót, hazamegy, bekapcsolja a tv-t,
állandó zajban van. A vendéglátóhelyekről engem
ezzel ki lehet üldözni, hogy miért kell olyan hangerővel valami zenét nyomni, hogy csak üvöltve tudjak beszélni az asztalszomszédommal?!
Egy normális, régi kávéházban egészen csend
van, csak az a meleg emberi zsongás. Csak a
duruzs, ami az embert körül veszi és az pont egy
olyan zajfüggönyt eredményez, hogy a szomszéd
asztal beszélgetését már nem halljuk. Nem kell
semmilyen rádiót bekapcsolni, hogy jól érezzem
magam és halljam a beszélgetőtársam hangját.
Ezeket az apró trükköket vissza kellene tanulni.
Mert a csönd az jó.”
Azt hiszem, aki jelen volt ezen az esti beszélgetésen, úgy érezhette, hogy feltárult előtte
egy különös, titokzatos világ, a kávéházaké és
kedvet kaphattunk még többet tudni, olvasni
róluk. Köszönjük Saly Noéminek, hogy eljött
közénk és megosztotta velünk kutatásait és
leginkább gondolatait.
Jáki Réka
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Sport

2022. április

Kölyökatlétika csapatverseny Ráckevén
Sport, mozgás az iskolákban
„Az atlétikát nem csak azért
hívják a sportok királynőjének,
mert az egyik legnépszerűbb
aktivitás, hanem mert a futás,
az ugrás és a dobás révén olyan
alap mozgásformákat ölel fel,
amelyekre más sportágakban is
szükség van, így kiváló alapot
ad a gyerekeknek.”

hirdettünk. Magasugrásban a
lányoknál hármas helyi diadal
született. 1. Bezsenyi Nikolett,
2. Molnár Liána, 3. Samu Szellő. Súlylökésben Samu Szellő
első, Molnár Liána második
helyen végzett. Kiemelnénk
még Szász Attilát az U14-es
korosztályból, aki mindkét
egyéni számban a dobogó második fokára állhatott fel.

Baji Balázs,
világbajnoki bronzérmes,
Európa-bajnoki ezüstérmes,
kétszeres olimpikon gátfutó
2021. szeptembere óta Ráckevén is lehetősége van a 6–14
éves korú gyermekeknek, hogy
szervezett keretek között atletizáljanak. A Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület az elsők
között csatlakozott a Magyar
Atlétikai Szövetség „Kölyökből
Atléta” elnevezésű utánpótlásprogramjához.
Az edzéseken végzett játékos
mozgásfejlesztő gyakorlatok
mellett időről-időre csapatversenyeken vesznek részt csoportjaink.

A dobogós versenyzők

Március 19-én 4 korosztály,
13 csapatát láttuk vendégül a
Szent Imre Katolikus Általános

A délelőtti órákban a 8 és a
10 év alatti gyerekeké volt a
pálya. Délután a 12 és 14 év

Iskola tornatermében. A ráckevei gyerekek a szigetszentmártoni diáksportkör csapataival
mérték össze tudásukat.
A csapatverseny előnye, hogy
nem támaszt túlzó elvárásokat az egyénnel szemben.
Nem probléma, ha valaki egykét számban kevésbé ügyes.
Biztosan akad olyan feladat,
amiben ő tudja segíteni társait
és így mindenképpen sikerélménnyel térhet haza.

FOTÓ: KISS TÜNDE
alattiak mérkőztek egymással.
A legnagyobbak részére két
számban egyéni versenyt is

A kölyökatlétika edzések nyitottak minden gyermek számára. A részletekért látogassanak
el a www.rackeve4.hu/atletika
oldalra!
Mikola Bence
edző

Kis-Duna Maraton áprilisban
Egyesületünk idén ötödik alkalommal rendez hosszútávfutó
versenyt Ráckevén. A Kis-Duna Maraton mezőnye április 10-én,
vasárnap 9:30-kor rajtol a piac sétányról. A rajt után körülbelül
5 perc időtartamra, a futók áthaladásának idejére az Árpád híd
forgalmát rendőrök megállítják. Kérjük a közlekedők megértését
és türelmét. Egyben buzdítjuk a ráckeveieket, hogy a rajt idején
sétáljanak ki a piac sétányra és szurkolással bíztassák a Tassi-zsilipig lefutó versenyzőket! A rajt idején, a Hősök terén Cserna Gábor vezetésével a ráckevei harmonika zenekar szolgáltat térzenét
a futóknak és a szurkolóknak.

Kiss Korina újabb győzelmet aratott!
Két diákolimpiai cím egy napon
2022. március 5-én rendezték
meg Csongrádon a KYOKUSHIN
KARATE KNOCK-DOWN DIÁKOLIMPIA Országos Döntőjét, melyen Ráckevéről egyedüliként,
KISS KORINA a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4.b osztályos tanulója vett részt.
Teljesítményével, méltón képviselte városát és iskoláját, azaz
KNOCK-DOWN KÜZDELEMBEN 1. helyezést, és a FORMAGYAKORLAT versenyszámban is

1. helyezést ért el korcsoportjában. Így egy napon, két DIÁKOLIMPIA BAJNOKI címet sikerült
megszereznie.
„Hálásan köszönöm minden mesteremnek az eddigi tanítását, és külön
köszönet Önkormányzatunk erkölcsi- és a Ráckevei Ronin SE gyakorlati támogatásáért!”
Korina
Kissné Lukácsi Zita
és Kiss László

Szolgáltatás – Mozaik

2022. április
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL.

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: ÁPRILIS 5., 19.; MÁJUS 3., 17., 31.; JÚNIUS 14., 28.
ÜDÜLŐTERÜLET: ÁPRILIS 11., 25., MÁJUS 9., 23.; JÚNIUS 6., 20.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: ÁPRILIS 26.; MÁJUS 24.; JÚNIUS 21.
ÜDÜLŐTERÜLET: ÁPRILIS 11.; MÁJUS 9.; JÚNIUS 6.

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

KÉT ALKALOMMAL ÉGETHETJÜK
KERTI HULLADÉKAINKAT

RÁCKEVE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ENGEDÉLYEZTE A LAKOSSÁG
SZÁMÁRA A KERTI HULLADÉK ELÉGETÉSÉT

2022. ÁPRILIS 8. (PÉNTEK) ÉS 2022. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 8-20
ÓRA KÖZÖTT. A KERTI HULLADÉK ÉS AVAR ÉGETÉSE A RENDELETBEN
SZABÁLYOZOTTAK SZERINT ENGEDÉLYEZETT.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni kedves rokonainknak, ismerőseinknek, akik elhunyt férjem, CZIFRA SÁNDOR (82 év) sírjára koszorút, virágot helyeztek vagy egyéb formában nyilvánították ki részvétüket, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló Család
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Lapzárta

KÚTFÚRÁS

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

A Ráckevei Újság
2022. MÁJUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2022. április 22., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért
felelősséget nem vállalunk!

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

2022. április

Húsvétra
Böjtös étkek
Lassan itt a Húsvét Ünnepe és lehet kezdeni készülődni (gondolatban), hogy mivel lepjük meg családunkat. Tudom, ilyenkor bárány,
sonka, tojás, finom sütik az ünnep
étkei. A tojásfestés külön program,
gyerekekkel pedig élmény.
Bárányból sokféle ételt készítek:
levest, pörköltet, sültet, pljescavicát, brassóit.
Most egy régi erdélyi receptet írnék, lehet találkoztak vele.

Bárányfejleves
citromosan
Hozzávalók: 1 db bárányfej tisztítva, 50 dkg csontos bárány, 3-4
sárgarépa, 2 fehérrépa, 1 db hagyma kockázva, házi vegeta, só, bors,
tárkony, 1 db tejföl, 2 kanál liszt,
citromkarika.
A bárányfejet gondosan megtisztítom, leforrázom, utána kezdem
elkészíteni. A hagymát olajon
kicsit megforgatom a főzőedényben. Ráöntök legalább 1,5-2 liter
vizet, beleteszem a bárányhúsokat
és a tisztított, vékonyabb hasábra
vágott zöldségeket, ízesítem, lassú
tűzön puhára főzöm. Kiveszem a
fejet és a húst. A fejet kettévágom
és a velőt kiszedem, apróra vágom, úgy a húst is. Visszateszem
az edénybe és tejfölös, lisztes habarással sűrítem. Egyet forralom,
tetejére még tárkony kerül, ha kell
és citromlé. Ízlés szerint lehet beleszaggatni vajas, petrezselymes
galuskát. Különleges, finom leves.

Bárány cukkini,
répa metélttel
Hozzávalók: 4-6 szelet bárányborda, 4-5 kisméretű cukkini, 3-4
kisebb sárgarépa, só, bors, provance fűszerkeverék, 3 gerezd fokhagyma szelve, rozmaringág, fél
vaj, citrom.
A hús mindkét oldalát fűszerezem, só, bors, provance. Forró
serpenyőben kevés olajon kérgesítem 2 percet oldalanként, mellédobok egy-két ág rozmaringot,

fokhagymát, fél vajat, azzal csak
beforralom, félreteszem, letakarom. A cukkininek csak a két végét
vágom le és vékonyan, hosszában
felszeletelem, ugyanígy a sárgarépát. Forró, sós, citromos vízben 2
percet főzöm, szűröm.
Tálalása: a bordákat egy nagy tál
közepére teszem, rálocsolom a
szaftját, mellé körbe a cukkini és
répa „metélt”, ezt pedig pici olajjal
locsolom meg, rányomok egy kis
citromlevet, ruccola kedvelők téphetnek rá 4-5 db-t.
Lehet tovább fokozni! Gombasalátát is szoktam a húsokra kanalazni, különleges ízvilágú lesz az
étel. Színes, finom! Elkészíthető
sertés szűzérmével is, úgy is menynyei!

Gombasaláta előételnek,
húsokra vagy tölteléknek
Hozzávalók: 700 gr gomba reszelve 1 db hagyma reszelve, 2
gerezd fokhagyma reszelve, 1 db
natúr sajtkrém, só, bors, toszkán
keverék, metélőhagyma, olaj, balzsamecet.
A gombát, hagymát forró olajon
pirítom, fűszerezem, pár perc alatt
lepirul, fölösleges olajat kikanalozom, hozzáadom a sajtkrémet,
balzsamecetet és óvatosan öszszedolgozom. Pirítóssal finom
előétel. Az előző húsétel mellé is
szoktam kanalazni, így még különlegesebb lesz az étel.
Csirkemellet is töltöttem ezzel a
krémmel.

Hidegtálra
Hidegtálra legfinomabbak, leglaktatóbbak a sülthúsok, ezeket
általában mindenki szereti. Töltött dagadó, sült szűzérme, csirkecombok sütve vagy rántott husik.
Orly módra hal és csirkemell, mini
fasírtgolyók. Szépen lehet tálalni
zöldséggel, gyümölcsökkel díszíteni, általában majonézes, tojásos
krumplisalátával, zöldséges, gyümölcsös salátával tálalom.

Locsolóknak a főtt, füstölt sonka
paprikásan, tojással, salátával!

vajdarabkákat forgácsolok, és bő
tejföllel meglocsolom.

Kívánok szeretetben, egészségben
boldog Húsvéti Ünnepet! Jó étvágyat kívánok!

Saláta pityóka leves

Fejérdy Győzőné/MARI
„Gyászba borult Isten csillagvára,
Függönyt vontak mennynek ablakára.
Meghalt, meghalt az ártatlan bárány,
Vértől ázott szent kereszt oltárán.”.
(Wolly György gyűjtése
Peregen 1929-30 között.)
Elérkezett az elcsendesedés ideje.
Nem mintha az utóbbi időben sok
mulatozásban, szórakozásban lett
volna részünk, de az elkövetkező hat hét a csendről, a lélekről,
a böjtről fog szólni. A húsmentes
étkezés jót fog tenni testünknek,
nem árt egy tisztító kúra így tavasz
felé. Attól még lehet finomakat
főzni-enni, hogy nincs hús benne.
Azért ne hanyagoljuk el a főzést.
Foglalkozzunk a lelkünkkel, is, olvassunk, hallgassunk szép zenét,
és imádkozzunk, jót fog tenni.

Rakott tészta
Fél kg kockatésztát – ha lehet inkább házilag készítettet – megfőzök sós vízben, lecsurgatom.
Három tojássárgáját elkeverek 10
dkg cukorral, 10 dkg vajjal, egy
citrom héjával, egy vaníliával, valamint egy doboz tejfellel. Felverem a tojások fehérjét, és a végén
óvatosan hozzákeverem a tojásos
masszához. Ráöntöm a várakozó
tésztára, óvatosan elvegyítem. Pici
sót sem felejtek el hozzáadni. Kivajazok egy jénai tálat, beleöntöm
a massza felét, megpöttyözöm
pár evőkanál barack ill. szilvalekvárral, megszórom bőven darált
mákkal. Ha nincs mák, dióval is
finom. Szórhatok rá fél marék mazsolát is, attól még finomabb lesz.
A tetejére tészta kerüljön, amire

Hozzávalók: krumpli, hagyma,
fokhagyma, tejföl, só, bors, pirospaprika.
A krumplit héjában megfőzöm,
meghámozom. Az apróra vágott
hagymát kevés olajon megfonynyasztom, kevés pirospaprikát
szórok rá, felöntöm vízzel. Beleteszem az apróra vágott fokhagymát,
sót, borsot, pici vegetát. Amikor
főni kezd, hozzáadom a meghámozott, karikára vágott főtt pityókát,
és hagyom hogy összerottyanjon.
Ha nagyon nem böjtölök behabarom tojással, ha igen, savanykás
tejföllel kissé pikánsra ízesítem.
Petrezselyemzölddel megszórom.
Ezt a levest Gyergyó környékén
„dög asszon levesének” hívják. Hogy
miért is? A lusta asszony erőst szeretett szomszédolni. Reggel frustuk
után – miután az ura elment a mezőre – gyorsan odatette a pityókát
főni a disznyóknak. Azután átalfutott a szomszédba, hogy meg
hányják-vessék a tegnap óta a faluban történteket. Ki, hol, kivel mivel,
miért, hogyan stb.? Hát volt téma
bőségesen, már egy napja nem találkoztak. Amikor elkezdtek delet
harangozni, eszibe jutott, hogy jő
haza az ura a mezőről ebédelni.
Felhúzta a nyúl cipőket, és uzsgyi,
futott haza, ahogy a lába bírta.
Gyorsan kikapdosott a disznyók
pityókájából – ami már réges-régen megfőtt – sőt egy kicsit oda
is kozmált. De sebaj, jobb íze lesz
attól az ételnek. Majd megsültek
az ujjai olyan forró volt a pityóka,
de meghántott nehányat, belé a
vízbe, kicsi fokhagyma, ecet, tejfellel csepp ereszték, s meg es vót az
ebéd. Jöhetett a zember enni. Hát,
ezért dög asszon levese ez a fajta
pityóka leves. Én nagyon szeretem,
pedig nincs szomszédasszonyom,
ahova csak úgy átalfussak!
Jó étvágyat kívánok!
Szász Veronika
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RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A RÁVÜSZ KFT.

MEGHIRDETI A RÉGI VÁROSHÁZA HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSÁT

AZ ÉPÜLET A JÖVŐBEN VÁROSHÁZA UDVAR NÉVEN FOG MŰKÖDNI
KIKNEK AJÁNLJUK A BÉRLÉSI LEHETŐSÉGET?

• AKI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT, ÉS IRODÁT SZERETNE NYITNI, ÜZLETHELYISÉGRE VAN
SZÜKSÉGE;
• TERMET SZERETNE BÉRELNI ELŐADÁSOKRA, RENDEZVÉNYEKRE, ÜZLETI TÁRGYALÁSOKRA VAGY EGYSZERŰEN CSAK CO-WORKING, AZAZ ÍRÓASZTAL BÉRLÉSRE TART
IGÉNYT;
• RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS CÉLJÁBÓL KERES HELYET;
• KIÁLLÍTÁS, MŰVÉSZETI VAGY BÁRMILYEN MÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG CÉLJÁRA
BÉRELNE HELYISÉGET.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKAL A RÁVÜSZ KFT. TUD SZOLGÁLNI, AZ ÉPÜLET
BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETETT RÉSZEIT SZEMÉLYESEN LEHET MEGTEKINTENI,
AZ ÁRAKRÓL (A BÉRLETI DÍJAK 2190 FT/M2 + ÁFA BÉRLETI DÍJ ÉS 390 FT/
M2 + ÁFA REZSI ÁTALÁNYDÍJ) ÉS A KÖZMŰ BIZTOSÍTÁSÁRÓL, PARKOLÁSRÓL,
VALAMINT MINDEN MÁS INFRASTRUKTURÁLIS KÉRDÉSEKRŐL AZ ALÁBBI E-MAIL
CÍMEN LEHET ÉRDEKLŐDNI RAVUSZ.UGYVEZETO@RACKEVE.HU,
TELEFONON: FELTSER ANDRÁS ÜGYVEZETŐ: 0670 320 9363

