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

Himnuszunk születésére emlékeztünk
A Magyar Kultúra Napján az Ács Károly Művelődési Központ aulájában tekinthettük meg
Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar
Örökség díjas népdalénekes, keramikus kiál-

lítását, akinek Madonna című alkotása a fenti
képen látható. Az est háziasszonya Szabó Gertrúd igazgató volt, ünnepi beszédet mondott
Vereckei Zoltán, Ráckeve Város polgármestere.

A hivatalos ceremónia után pedig a magyar
tradicionális jazz-együttes, a Budapest Ragtime Band szórakoztatta a közönséget.
Cikkünket a 16-17. oldalon olvashatják

Elhunyt Hevesvári Zoltán 1924 - 2022
Lapzárta után érkezett a váratlan és szomorú hír, hogy Ráckeve egyik ikonikus „Nagy
Öregje”, poétája és csupaszív embere, a mi
Zoli Bácsink 2022. január 23-án családja körében elhagyta a földi létet és valahol
már fentről mosolyog ránk.
Ezen a fotón 2021. december 11-én a Nyugdíjas karácsonyi ünnepségen barátaival,
nyugdíjas társaival együtt vidáman tapsolt és élvezte a műsort, majd elszavalta
az egyik legőszintébb versét: Jó Embernek
lenni... Zoli Bácsi a szó nemes értelmében
Jó Ember volt. Róla szóló részletes megemlékezést a márciusi számban olvashatnak,
ott köszönünk el tőle az újság hasábjain,
ahol olyan örömmel jelentette meg verseit,
írásait. Nyugodj békében Drága Zoli Bácsi!
Emléked és verseid velünk maradnak!
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Készülőben a költségvetés
Jelentős pályázati lehetőségek – Szűkös saját erős mozgástér
Átmeneti időben írom ezeket a sorokat. Átmeneti, de nem a választások miatt, ami persze
mindig okoz némi bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot egy önkormányzat életében
is, hanem mert még a 2022-es városi költségvetés elfogadása előtt állunk, s így – egyelőre
– nem írhatok végleges helyzetről.
Jelenleg már nem nagy összeget, mindössze
50 millió forint hiányt kell „lefaragnunk”,
hogy összességében elfogadható legyen a
költségvetés.

De – mint mindig – az „ördög” a részletekben búvik
meg. Mert egyáltalán nem
mindegy, hogy ezen belül
mennyi pénz jut majd az
infrastrukturális beruházásokra (pl. utakra, járdára,
csapadékvíz-elvezetésre,
épületfelújításokra), mennyi
az intézmények működtetésére és mennyi kulturális
rendezvényekre? Mert igény
az mindegyikre jogosan van,
miközben bevételeink mértéke erősen meghatározza a
csapásirányokat.
Már lapzárta után, de még az újság megjelenése előtt zajlanak majd pl. az egyeztetések a városi intézményvezetőkkel. Mivel a
tavalyi év teljes pénzügyi lezárása még nem
történt meg, ezért a tervszámokra hagyatkozva rögzítem: Ráckeve város önkormányzati intézményeinek (bölcsőde, óvoda,
könyvtár, múzeum, művelődési központ,
polgármesteri hivatal, VIGI, családsegítő)
fenntartása tavaly – az állami finanszírozáson felül – 300 millió forint többletforrást
igényelt. Erre jött még rá a városi tűzoltóság
– a környező települések elégtelen támogatása miatt a tervezettnél kétszer magasabb
– 30 millió forintos támogatása, s a hasonló
cipőben járó szakrendelő kiegészítő támogatása.

Mindezt úgy, hogy a város adóbevételei
2021-ben 446,5 millió forintra rúgtak mindössze. Egyébként az előző önkormányzati
ciklus végén, a Covid által még nem terhelt
bevétel szempontjából a legjobb évnek számító 2019-et is mindössze 503 milliós adóbevétellel zárta a város.
A számok magukért beszélnek: az önkormányzat továbbra sincs könnyű helyzetben,
még annyira sem, mint az előző ciklusban.
Az állami támogatások és saját bevételek
által rajzolt mozgástéren felül a pályázati
bevételek jelentenek csupán kitörési lehetőséget. Ezen a területen viszont nagyon
sikeres évet tudhatunk magunk mögött:
tavaly minden pályázaton, amelyen indulni
tudtunk, támogatandónak tartották elképzeléseinket.
Bízom benne, hogy az idei esztendő is hasonló sikereket hoz majd, s ennek köszönhetően számos régi elképzelés valósulhat
meg mindannyiunk örömére.
Ennek szellemében az év első hónapjaiban
folytatódik a Fenntartható Városi Stratégia készítése, illetve az emiatt összehívott
egyeztetések: a civil szervezetekkel már lezajlott megbeszélést, illetve lakossági igények felmérését a legnagyobb vállalkozókkal folytatandó egyeztetés követi február
első napjaiban.
Az FVS tavaszi elkészülte után kerülhet sor
majd az abban meghatározott szempontok
alapján elkészítendő pályázatok beadására,
s kezdődhet meg a város számára kijelölt 2,5
milliárd forintos keret ütemezett lehívása.
Sajnos az FVS-ben különleges lehetőséghez
jutó városok, így Ráckeve azon kérését, hogy
az ún. soft elemekre felcímkézett 433 millió
forint egy részét infrastrukturális beruházásokra csoportosíthassuk át, egyelőre nem támogatták, így marad az eredetileg meghatározott leosztás, amelyről a tavaly decemberi
számban már tájékoztattam önöket:
• 1 031 millió forint fordítható helyi és térségi turizmusfejlesztésre (ennek révén
újulhat meg pl. a település régi rozsdafoltja, az MHSZ-épület), belterületi utak,
illetve zöld infrastruktúra fejlesztésére, csapadékvíz-elvezetésre, kerékpárút-építésre.
• 333 millió forint önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, illetve
egyéb energetikai fejlesztésekre. Terveink szerint ebből a keretből, mint legnagyobb önkormányzati energiafogyasz-

tók, elsősorban a polgármesteri hivatal
és az ún. Kék-ház újulna meg.
• 703 millió jut bölcsődei és óvodai fejlesztésekre, helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra fejlesztésére, valamint
szociális alapszolgáltatások fejlesztésére. (Itt kell megemlítenem, hogy a testület januári ülésén az Ifjúság utcai óvoda
régi, már évtizede tervezett bontása és
egy új szárny építése mellett foglalt állást a keret terhére. Mivel az óvodaépítésre mintegy 10 éve készült terv megvalósítása a jelenlegi árak miatt az egész
keretet elvinné, ezért annak felülvizsgálata, újragondolása is megkezdődött.) A
gyorsan emelkedő építőipari árak függvényében további fejlesztéseket tartunk
szükségesnek a szakrendelőben is.
• Fenntartható humán fejlesztésekre, az
ún. soft elemekre pedig 433 millió forintot költhetünk.
Konkrét céljaikat azonban az FVS-be tartozó városoknak is (így nekünk szintén) a
mások számára kiírt pályázati szempontrendszerek figyelembe vételével kell összeállítaniuk. Eszerint pl., hogy egy, a lakosokat élénken foglalkoztató témát említsek
– ha csak a későbbikben nem lesz változás –
a keretből csak a gyűjtőutak építését, felújítását finanszírozhatjuk 100%-ban, minden
más út esetében csupán 50%-os támogatás
számolható el.

Másik, közérdeklődésre számot
tartó fejlesztési téma: idén év
végére várható a Savoyai-kastély rekonstrukciója első lépcsőjében tervezett feladatok
végrehajtása, majd az elkészült
anyagok alapján egy feltételes
közbeszerzés kiírása.
Végezetül pedig, hogy az előzőekhez viszonyítva kisebb léptékű, ám saját pénzügyi
lehetőségeinkhez képest jelentős, szintén
pályázatból nyert beruházást is említsek:
tavasszal indulhat a Páskom utca felújítása is!
Vereckei Zoltán
polgármester
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Idén először ült össze a képviselő-testület
Ismét fontos döntések születtek
2022. január 20-án Ráckeve Város Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint, és a 307/2021.(VI.5.) szerint nyilvános testületi ülést tartott.
Első napirendi pontban a testület úgy
döntött, hogy elfogadja az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót és a lejárt határ idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A képviselők úgy határoztak, hogy a RÁVÜSZ Kft. 2022. évi működésére 20 mFt
támogatást nyújtanak a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére, valamint,
hogy a RÁVÜSZ Kft. üzleti tervét a kft-nél
végzett pénzügyi átvilágítást követően
újra napirendre tűzik.
A képviselők jóváhagyták Ráckeve Város
Polgármestere 2022. évi szabadságának
ütemtervét, valamint elfogadták a polgármester 2021. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolóját.
A testület elfogadta a Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolót és a város pénzügyi helyzetéről
készült december havi jelentését.
A testület egyhangúan elfogadta a „Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének
előkészítése” című beruházás tárgyában kiírt pályázat állásáról szóló beszámolót.
Elfogadásra kerültek az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve szervezet 2021.
évi munkájáról és a Ráckevei Települési
Értéktár Bizottság 2021. második félévi
munkájáról szóló beszámolók is.
A testület úgy döntött, hogy a RÁVÜSZ
Kft. és az önkormányzat közötti vállalkozási szerződés felülvizsgálatát a kft.
pénzügyi átvilágítása után tűzi újból napirendre.
A képviselők elfogadták a ráckevei kulturális és sport rendezvényekre vonatkozó
2022. évi programtervezetet.
Elfogadásra került, hogy a város a Polgárőrséggel a 2021. évhez hasonlóan,
együttműködési megállapodást köt a
térfigyelő tevékenység ellátására, 1000,Ft/óra díjjal, határozott időre 2022. március 1. napjától, 2023. február 28-ig.
A testület támogatta Tátrai Vandának
Ráckeve városában „János Vitéz Meseút”

elnevezéssel tervezett szabadtéri tanösvény megvalósításáról szóló előterjesztését és felkérte a kérelmezőt, hogy terjessze a képviselő-testület elé a konkrét
elképzeléseit a 2022. évi februári ülésre.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízási szerződést köt az Ebsegély Alapítvánnyal, az önkormányzat Ávtv. 48./A.§
(3) bekezdése szerinti, Ráckeve város belterületén a kóbor állatok befogása, mint
kötelező feladat ellátására, 1.500.000,- Ft
megbízási díj ellenében 2022. évre vonatkozóan, a város 2022. évi költségvetési
rendelete alapján, és felhatalmazták a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A testület a 342/2021. (XII.14.) számú határozatát visszavonta és egyben Ráckeve
Város Szakorvosi Rendelőintézet alapító okiratát módosította a „költségvetési
szerv alapításának dátumát illetően, ami:
1991. február 13.”
A testület támogatta a Ráckevei Horgász
Egyesület kérelmét, hogy 2022. április
24. napján, valamint 2022. május 22.
napján 5.00 órától – 13.00 óráig az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve,
Szegedi Kis István sétány teljes szakaszát, a Pauer Püspök sétány és Skarica
Máté sétány teljes szakaszát, horgász
rendezvény megtartása céljából, a rendezvény non-profit jellegére tekintettel
az egyesület részére díjmentesen – kizárólagos – használatába adja, és egyben gondoskodik az erről szóló közterület-használati engedély kiadásáról.
A testület úgy határozott, hogy csatlakozik Ráckeve Város Önkormányzata
és intézményei, valamint a közvilágítás
vonatkozásában a 2023-2024. villamos
energia évre az InFend Energy Kft. által
szervezett – önkormányzati konzorciumi
– villamos energia közbeszerzési csoporthoz. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert az InFend Energy Kft.-vel
kötendő Konzorciumi Megállapodás és
mellékletei aláírására. Az InFend Energy
Kft. megbízási díja 57.000,- Ft/hó+Áfa,
melynek forrása az önkormányzat mindenkori éves költségvetése.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon az energetikai szakértő részére az eljáráshoz szükséges dokumentumok megküldéséről.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy
részt kíván venni Ráckeve Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével „a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3.3 Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása jogcímen az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” meghirdetett pályázaton.

A pályázaton támogatási célként
a Szivárvány Óvoda Vörösmarty
utca 40. szám alatti épület felújítását jelölték meg, amelynek a
helyrajzi száma: Ráckeve 663. A
megjelölt támogatási cél megvalósítását bruttó 50.837.308
forint összköltséggel tervezik a
maximális támogatási mérték –
40 millió forint – igénybevétele
mellett, melyhez 10.837.308
forint önerőt az önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére
biztosítanak. A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok
megtételére, a pályázati kiírás
szerint csatolandó dokumentumok aláírására a polgármester
felhatalmazást kapott.
A képviselők egyhangúan úgy döntöttek,
hogy érvényes a „Ráckeve Város közigazgatási területén közvilágítási aktív elemek
korszerűsítése – komplex szolgáltatási szerződés keretében, amely magában foglalja
a tervezést, kivitelezést és üzemeltetését –
projekt megvalósításához szükséges felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
feladatok ellátása” tárgyában lefolytatott
beszerzési eljárás.
A képviselő-testület az eljárást a Ráckeve
Város Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” IV. fejezet 11. pont
alapján eredménytelennek nyilvánította.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
A testület Ráckeve, Régi Városháza épületében 2 helyiséget díjmentesen biztosít a 2000-2011. évben a szigetszentmiklósi Auchan Áruház építkezésekor
feltárt, PMMI gödöllői központi régészeti bázisából Ráckevére visszaszállítandó
leletek tárolására. A megfelelő helyiség
kiválasztására felkérte az Árpád Múzeum intézményvezetőjét és a Rávüsz Kft.
ügyvezetőjét, hogy azt közösen jelöljék
ki és arra vonatkozóan kössenek határozatlan időre bérleti szerződést.

A képviselők úgy határoztak,
hogy a fenntartható városfejlesztésben Ráckeve Város
részére a forráskeret terhére
a későbbiekben megjelenő
TOP Plusz 3.3.3-21. kódszámú Fenntartható humán
infrastruktúra pályázatban a
Ráckevei Szivárvány Óvoda
Ifjúság úti tagóvodája épületének (Ráckeve, Ifjúság u.2.)
bővítését kívánják megvalósítani. A képviselő-testület
felkérte a jegyzőt a beruházás megvalósításhoz szükséges eljárások előkészítésére.
A testület bérlakás céljára megvásárolja
a Ráckeve, Bajcsy-Zsilinszky út 24. szám
alatti (hrsz 2286) ingatlant. Felkérték
a polgármestert az ingatlannal kapcsolatosan 29 mft összegű vételi ajánlat
megtételére. Az ingatlan vételárát a VEKOP-6.2.2.-15 „szoc.rehab” pályázatban
fennmaradt 25 mFt támogatási összegből, a fennmaradó 5 mFt összeget Ráckeve
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe tervezik be. A döntést a következő testületi ülésen módosítani szükséges
tekintettel arra, hogy a testületi ülés után
érkezett – pályázat kiírója általi – tájékoztatás szerint a fennmaradt összeg nem éri
el a 25 mFt-ot.
A testület a 2022. évi költségvetés első
olvasatú költségvetését áttekintve a következő változások átvezetését kérte:
• A Vörösmarty úti óvoda felújítására
irányuló pályázat önerejét kéri sze-
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•
•
•
•
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repeltetni a tartalékok között, annak
finanszírozása a 2021. évi hitelkeret
terhére történjen.
Felkérték a Polgármesteri Hivatalt,
hogy egy plusz fő közterület-felügyelőt tervezzen be, az állást hirdesse
meg. Egyben engedélyezi a Polgármesteri hivatal létszámának 1 fővel
történő emelését.
A VEKOP-6.2.2.-15 „szoc.rehab” pályázat további 5 millió Ft összeget kéri
szerepeltetni a költségvetésben.
Az Eötvös utcai buszváró költségét
nem szükséges szerepeltetni, a pótlás
más módon kerül megvalósításra.
A közbiztonsági keretet nem kéri tervezni.
A közvilágítási keretet a felére szükséges csökkenteni.
Szivattyúk beszerzésére 2 millió Ft
előirányzatot szükséges tervezni.
A műfüves pálya hálócsere összege az
ajánlathoz igazítandó.
A Páskom tanya közvilágítás fejlesztésnél számolni kell a várható hozzájárulással bevételi oldalon.
A radiátorszelepek betervezése elhagyható a polgármesteri hivatalnál, tekintve a várható energetikai pályázatot.

A működést tekintve a hiány csökkentése érdekében az intézményi tárgyalások
során figyelmet szükséges fordítani a finanszírozott létszám és ténylegesen foglalkoztatott létszám közötti különbség
okainak feltárására.
A képviselők többségben úgy határoztak,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak alapján 2022. január 1. napjától – jogszabályváltozás értelmében – Vereckei Zoltán
polgármester illetményét havi bruttó
975.000,- Ft-ban, költségtérítését havi
bruttó 146.250,- Ft-ban, Varga Viktória
alpolgármester tiszteletdíját pedig havi
bruttó 438.750,- Ft-ban, költségtérítését
tiszteletdíja 15%-ában, azaz havi bruttó
65.813,- Ft-ban állapították meg. Felhívták a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
szükséges munkaügyi okmányok előkészítéséről, az illetmény és a költségtérítés folyósításáról.
Felkérték a RÁVÜSZ Kft-t, hogy a Régi
Városházát a bérbeadás tekintetében
„Városháza Udvar” néven hirdesse. A
Régi Városháza épületében a bérleti díjakat 2190 Ft/m2 + Áfa bérleti díj és 390
Ft/m 2 + Áfa rezsi átalánydíjban állapították meg. A RÁVÜSZ Kft.-t felszólítot-

ták, hogy kezdje meg az egyeztetést a
bérlőkkel.
A testület úgy döntött, hogy abban az
esetben támogatja Szöllősi Tamás Ady
Endre Gimnázium udvarára irányuló területhasználati kérelmét, amenynyiben azt a vagyonkezelési joggal felruházott tankerület is engedélyezi, és
hogy nem nyújt 10 mFt-os támogatást
a ráckevei Savoyai-Kastély Duna-parti
részén megrendezésre kerülő fesztivál
költségeire, valamint nem kíván pályázaton részt venni, azonban a kérelmező
pályázaton való indulását elviekben támogatja.
Ráckeve Városa a 2022. évi költségvetési
helyzetére tekintettel nem kíván anyagi támogatást nyújtani Szentes Város
Sportcsarnokának helyreállítására.

Támogatták a Ráckevei Rendőrkapitányság intelligens
átkelők („Okos Zebrák”)
kiépítésére irányuló javaslatát és felkérték a jegyzőt,
hogy vizsgálja meg az intelligens átkelők kiépítésének
feltételeit és költségvetését, és
tájékoztassa erről a képviselő-testületet a további döntés
érdekében.
Döntés született arról, hogy felkérik a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, miszerint a Közösségi Házban tartani kívánt rendezvényekről készítsen
részletes, mindenre kiterjedő tájékoztató
anyagot (különösen a programokra, annak látogatottsági részvevőinek tervezett
számára, eszközigényre stb.).
A képviselők elfogadták Tasnádi György
Ráckeve városában tervezett „János Vitéz
250” elnevezésű ünnepségsorozat támogatási lehetőségeinek felméréséről szóló
tájékoztatóját.
A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumok között, a
képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka
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Új évi jó hír!
Megújul a Páskom tanyai ipari övezet
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy Ráckeve Város Önkormányzata újabb nyertes
pályázatról kapott az év elején értesítést:
ezúttal a Vidékfejlesztési Program Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat
keretében juthatunk csaknem 87 millió forintos támogatáshoz.
A projekt keretében a város 17 ipari és kereskedelmi létesítményének helyet biztosító
és a kiírásnak megfelelően külterületen található Páskom utca és Páskom köz újulhat
meg 565 folyóméteren, 6 méter szélességben, kétoldali új szegélyekkel, útpadkával,
faültetéssel, szikkasztóhelyek létesítésével.
Az elhanyagolt terület teljes rendezése érdekében – már a pályázat beadását megelőzően
– az önkormányzat a Ráckeve és Térsége Beruházó Viziközmű-társulat anyagi és fizikai
segítségével megkezdte a Páskom-tanyán
húzódó és az Aranykalász MgTsz felbomlása óta tisztázatlan állapotú és jogi helyzetű
szennyvízhálózat felmérését az önkormányzati átvétel előkészítése érdekében, valamint
egyeztetést folytat a vállalkozókkal a közvilágítás közös kiépítéséről.

te korszerű, rendezett jogi alapokon álló
közműszolgáltatásokat nyújtson végre a
település életében jelentős szerepet játszó
cégeknek.
Végezetül további útfelújítási munkálatokról adunk hírt: még a decemberi fagyok
beállta előtt tavaly több belterületi földutat sikerült korszerűsítenünk év végi maradványpénzek átcsoportosításával.
Ennek köszönhetően megújult a rendkívül rossz állapotú Állomás köz, Rézágyú
utca, Arany János utca, Baross utca, a Tél
utca, a Haladás utca, valamint a Marossy
utca azon szakasza, amely tavaly nyáron a
gázhálózat felújítása miatt kimaradt a karbantartásból.

A kép illusztráció
Az önkormányzat vállalkozásfejlesztési programjának részeként megvalósuló
projektek célja, hogy a város legtöbb vállalkozót egy helyen tömörítő ipari terüle-

További belterületi útfelújítási, útépítési munkálatokra tavasszal kerülhet sor.
Kérjük a tisztelt hozzászólókat, hogy
ilyen irányú igényeiket ne a Facebookon,
hanem a muszak@rackeve.hu email-címen
jelezzék.
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, a központtól 4,5
km távolságra. 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 talál-

ható 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 vevő feladata 4 éven belül:
• a tereprendezés (építési tevékenységre alkalmas a környező ingatlanok
terepszintjeihez igazodó terepviszonyok kialakítása, szükség esetén talajcsere);

• az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó
útterületek kitűzése;
• az ingatlanok teljes közművesítésének
tervezése és kivitelezése, valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése, mely munkákra az önkormányzat
a vevővel a pontos feltételek rögzítésére településrendezési szerződést kíván
kötni.
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
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Tájékoztatás politikai hirdetésekről
A Ráckevei Újság „Választási Etikai Kódexe”
A törvény értelmében a kampányidőszakban
a médiumok a jelölő szervezetek és a jelöltek
számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetéseket. A törvény azonban
nem szabályozza, hogy egyes médiumok milyen terjedelemben, mely műsorsávban közölhetnek politikai hirdetéseket, így a műsorszolgáltatók (sajtóorgánumok) maguk döntik
el, hogy milyen módon teremtenek azonos
feltételeket az egyes jelöltek hirdetéseinek.
A Ráckevei Újság szerkesztési elveit, „etikai
kódexét” a 2022. évi az országgyűlési képviselő választás kapcsán a következők szerint
határozzuk meg:
Alapelv:
A Ráckevei Újság – mint ahogy korábban,
úgy a kampányidőszakban kifejezetten
– nem kötelezheti, így nem is kötelezi el
magát párt, politikai ideológia, politizáló
szervezet vagy politikus személy irányában.
Ezért az országgyűlési képviselő választások kampányidőszakában is a Ráckevei
Újságban politikai megnyilvánulások kizárólag fizetett választási hirdetésként jelenhetnek meg, az alábbi feltételek szerint.
Közzététel:
A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő
magyarázatot fűzni tilos, valamint a politikai hirdetést vagy reklámot az egyéb cikkektől jól elkülönítve kell közzétenni, ezért

A Ráckevei Újságban a kampányidőszakban
a politikai hirdetések „Fizetett Választási
Hirdetés” felcímmel, a kenyérszöveg betűtípusától eltérő betűtípussal szedve, léniával
elválasztva vagy keretben (színezett háttérrel) jelenik meg. (Az „arculat” kialakítása a
megrendelő kívánsága szerint történik.)
A hirdetéseket és a politikai hirdetés megrendelőjét elektronikus formában, e-mailen, a következő e-mail címekre várjuk:
rackeve@rackeve.hu vagy jreka2026@gmail.
com.
A hirdetés színes lehet.
Az egyszeri hirdetés terjedelme maximum 1
oldal lehet.
A hirdetések az újság második felében helyezkedhetnek el.
A hirdetési árak megegyeznek a honlapon
található általános hirdetési árakkal:
1/1 oldal (19x25,5 cm) színes nyomás
45.000 Ft.+áfa
1/2 oldal (19x12,5 cm) színes nyomás
22.500 Ft+áfa
1/4 oldal (9,5x12,5cm) színes nyomás
11.250 Ft+áfa
1/8 oldal (9,5x6,25cm)színes nyomás 5.625
Ft+áfa
Apróhirdetés: 27 Ft/szó+áfa; legfeljebb
30 szóig, folyamatos szövegként, 2 kiemelt
szóval.

Fizetés: átutalással vagy postai csekken
történik a megjelenés után.
Abban az esetben, ha két vagy több hirdető
egyugyanazon oldalhelyen kíván hirdetni, az
a hirdetmény jelenik meg a kérdéses helyen,
amelynek hirdetője (elsősorban a párt) neve/elnevezése az ABC betűi szerint előrébb található.
A hirdetések közzétételéhez az alábbi
időpontok veendők figyelembe:
A Ráckevei Újság tervezett határidejei:
Lapzárta: február 18. 12.00. óra
Megjelenés: március 1.
Lapzárta: március 23. 12.00 óra
Megjelenés: április 1.
Nem lehet közzétenni ezekben a lapszámokban burkolt vagy tudatosan nem észlelhető
reklámot tartalmazó cikket, riportot, ezért
nem jelenhet meg az újságban aktív politikussal készített interjú vagy riport, kizárólag az
általa megszerkesztett bemutatkozó, illetve
kampányszöveg, valamint rendezvényhirdetés az előzőekben részletezett feltételek szerint. E kérdésben a felelős szerkesztő döntése
a meghatározó. A felelős szerkesztő, a felelős
kiadó a közérdekű közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért
nem tartozik felelősséggel.
Jáki Réka
A Ráckevei Újság felelős szerkesztője

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páros hét szerda: 8.00 órától
12.00 óráig
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
minden hónap páratlan hét hétfő: 13.00
órától 16.00 óráig
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00- 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Közterület-felügyelő ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig
Városi főépítész ügyfélfogadási rendje:
minden szerdán telefonos bejelentkezés
alapján

• Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel!
• Személyes ügyintézés kizárólag maszk
vagy szájat és orrot takaró textil ruhadarab viselésében és a kihelyezett kézfertőtlenítőszerek használatával, vagy
kesztyű viselésével folytatható a Hivatal
folyosóin található üvegfal igénybevételével.
• Várakozásnál kérjük a minimum 1,5 m
távolság betartását (lépcsőházban kijelölt szakaszokon).
• A beadványok benyújtására továbbra
is lehetőségként szolgál a postai küldemény vagy elektronikus ügyintézés
lehetősége, illetve személyesen a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett „postaláda” használata.

Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos és e-mail elérhetőség:
Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu
Elektronikus ügyintézéshez használható
cím:
Rövid név: RKEVEONK
KRID: 755229375
A biztonságos kézbesítési cím a központi
ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk: Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét és a
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk érdekében szíveskedjenek betartani!
Dr. Jambrik Anna
jegyző
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A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás 2022
A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára, vasárnapra tűzte ki az országgyűlési
képviselő-választást és országos népszavazást. A szavazás ideje: 2022. április 3. 6.00
és 19.00 óra között.
A szavazáshoz szükséges érvényes okmányok:
1./ lakcímigazolvány és személyazonosító
igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély,
2./ vagy régi, papíralapú személyi igazolvány
(mely lakcímkártya nélkül is érvényes).
A személyazonosság igazolására a magyar
hatóságok vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított érvényes
igazolványok alkalmasak.
A szavazás előtt célszerű leellenőrizni a szavazáshoz felhasználni kívánt fenti igazolványok érvényességi idejét.
A szavazókörök helyiségei:
1. számú szavazókör: 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos utca 9. (Városi Könyvtár)
2. számú szavazókör: 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos utca 82-84. (Gimnázium)
3. számú szavazókör: 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos utca 51. (Művelődési Központ)
4. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 17. (Bölcsőde)
5. számú szavazókör: 2300 Ráckeve,
Ifjúság utca 2. (Óvoda)
6. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Iskola utca 48. (Óvoda)
7. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40. (Óvoda)
8. számú szavazókör: 2300 Ráckeve,
Dömsödi utca 67. (Óvoda)
A szavazókörökbe tartozó utcajegyzék megtekinthető: www.rackeve.hu választási oldalán.
Jogvesztő határidők:
A. Átjelentkezésre vonatkozóan
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2022. március 25-én 16.00
óráig módosíthatja vagy – levélben történő
vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2022. április 1-én 16.00 óráig
– személyes vagy elektronikus azonosítást
követő elektronikus benyújtás esetén – viszszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

B. Mozgóurna igénylésre vonatkozóan
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb
2022. március 30-án 16.00 óráig,
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022.
április 1-én 16.00 óráig, vagy
• 2022. április 1-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2022 április 3-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi
kézbesítésével 2022. április 3-án 12.00 óráig kell benyújtani.

C. Levélben, illetve a külképviseleten
történő szavazásról bővebb információ a
www.valasztas.hu oldalon olvasható.
Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
elektronikus levelezési cím: valasztas@
rackeve.hu
telefonszám: 06-24-523-333
vezetője: dr. Jambrik Anna jegyző
helyettes: dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző
A választásról bővebben a www.valasztas.hu,
és a www.rackeve.hu oldalon olvashatnak.
Helyi Választási Iroda
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Közeledik a helyi adók befizetésének határideje
Az Önkormányzati Adóhatóság tájékoztatása adatbejelentési és fizetési kötelezettségről
Az adószámla egyenlegek, illetve fizetési
felhívások kézhezvételekor szembesülnek egyes adózók azzal, hogy nem helyesen adóznak adóköteles építményeik
után. Az elmaradt adatbejelentés benyújtás pótolható és ennek következtében
változhat – akár több évre visszamenőlegesen is – az éves építményadó fizetési
kötelezettség.
Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű
vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával
jelenti be, változtatja, módosítja, illetve
szünteti meg az adókötelezettségét. Az
építményadó előírása vagy törlése határozatban történik és annak véglegessé
válását követően jelenik meg az adószámlán.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő
változás átvezetés nem elegendő és nem
helyettesíti az adatbejelentést.
Az építményadóban 2022. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok,
akiknek az építményükkel – építmény
szolgálhat lakásra vagy minden más nem
lakás céljára is – kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt
(öröklés, eladás, bontás, hozzáépítés stb.)
előzőleg, arról 2022. január 15-ig adatbejelentést kellett teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Azért is fontos

az adatbejelentés határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhatott
az Önök adófizetése.
Kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni,
hogy a változás adatbejelentését megtették-e már és ha nem, akkor ezt mielőbb
pótolják!
Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatványok (kitöltési útmutatóval) letölthetőek a honlapunkról (http://onkormanyzat.rackeve.hu), vagy beszerezhetőek az
adóirodán, illetve az Elektronikus önkormányzati portálon keresztül (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) elektronikus úton
is beküldhetőek.
Helyi adókban 2022. március 16-ig fizethetők pótlékmentesen az esedékes adók/
adóelőlegek.
Segítve az önkéntes adófizetést az önkormányzati adóhatóságunk postán, vagy
az elektronikus tárhelyekre megküldi az
érintettek részére az adószámla és fizetési értesítőket. A kiküldés 2022. február
közepétől folyamatosan történik. Azon
adózó kap postán vagy az elektronikus
tárhelyére adószámla-értesítőt, akinek
1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2022.
március 16-ig az önkormányzati adóhatóság felé.
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és

Pályázati felhívás

Ráckeve Város Önkormányzat
Adóhatósága

1% esély
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!

Pályázati kiírás teljes szövege a város honlapján, az AEEK oldalon megtekinthető.

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

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala

Ráckeve Város Önkormányzata

Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjog betöltésére
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.

Vámhivatal (NAV) vette át. Kérem erre fokozottan figyeljenek oda a 2022. évi gépjárműadó fizetése során és megszokásból
ne az önkormányzathoz teljesítsék a kötelezettségüket.
Amennyiben az adózással kapcsolatosan
kérdéseik merülnének fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Ha
Önöknek fizetési nehézséget jelent a tartozás egy összegben történő megfizetése,
úgy fizetési könnyítést kérelmezhetnek.
Ennek részleteiről honlapunkon és munkatársainktól tájékozódhatnak.

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.

Önkormányzat

2022. február
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Ismét egy nehéz évet éltünk túl
A Ráckeve Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója 2021-ről
Sajnos, a koronavírus miatt nem tudtunk
annyi programot szervezni, de azért sikerült két Lohr Kapelle zenekar estet támogatni, amelyek ismét a Ráckevei Horgásztanya Étteremben kerültek megrendezésre, és
most is nagy sikert arattak a zenészek. Szeretnénk ezúton köszönetet mondani Lohr
Miklósnak és zenekarának és Petre Bélának
és dolgozóinak.
A Gasztro Fesztiválon fellépő Haraszti Fiatal
Svábok egyesületét és a Haraster Dorfmusik
Zenekart is a Ráckeve Német Nemzetiségi
Önkormányzata támogatta.
Szeptember 9-én Ráckevére látogatott a
Caldeni testvérvárosunk polgármestere,
Maik Mackewitz és barátai. Sajnos csak pár
napra tudtak jönni, de ebben a rövid időben
is sok programon vettek részt. Köszönetet
szeretnék itt is mondani Reich Mártonnak,
Calden testvérvárosunk polgármestere és barátai
Szeretnék itt is köszönetet mondani Cserna Gábornak és Csernáné Rózsa Máriának,
hogy rendelkezésemre bocsátják a házat. Sok
programot tervezek még velük közös szervezésben.
Október 3-án Angéla Hold a caldeni Städtepertnerschaftsverein elnöke Ráckevére
látogatott a barátnőjével. Ők is nagyon jól

FOTÓ: KAPOCSI KARIN

nak, mert nagy volt az öröm, amikor a gyerekek megkapták a játékokat.
December 11-én, szombaton tartottam az
évzárót a gyerekeknek, akik a német foglakozásomra járnak és szüleiknek. Weihnachtsplätzchen-t (karácsonyi kekszet)
sütöttünk és jót beszélgettünk. Gyerekek
és felnőttek egyaránt jól érezték magukat.

Foglalkozás a népművészeti házban
Petre Bélának, Csordás Zsuzsának, Erdős
Bálintnak, Erdős Lászlónak. Köszönet Vereckei Zoltán polgármester úrnak is, aki
megvendégelte őket egy ebéddel a Cadran
Pizzériában.
Október 5-én sikerült elindítanom Ráckevén
a Népművészeti Házban a német foglalkozásaimat ovisoknak. Minden héten, keddi
napon délután tartom ezeket az alkalmakat.
Egyelőre kb. 15 gyerek jár. A gyerekeknek nagyon teszik, aminek én nagyon örülök, így
használhatom a német anyanyelvemet és átadhatok a gyerekeknek egy kis német tudást.

Épül az adományból kapott játékvár
érezték magukat. Próbáltunk minél több
időt együtt tölteni. A legnagyobb öröm az
volt, amikor elhozták a játékadományokat
az Iskola és az Ifjúság úti óvodába. Köszönöm Angéla Holdnak és az adományozók-

FOTÓ: KAPOCSI KARIN
Köszönöm a szép ajándékot és a bizalmat!
Remélem a 2022. évben is tudunk jól teljesíteni.
Kapocsi Karin elnök

10

2022. február

Önkormányzat – Fejlesztés

„Barokk fények Ráckevén – Savoyai kastély”
Hamarosan befejeződik a kastély felújítás feltárásokon, tanulmányokon és sok-sok egyeztetésen alapuló koncepció-terve
A kastély felújítást előkészítő kutató és tervezői munka már egy éve folyik. Igaz, ezeknek nincsenek látható nyomai, de nagyon
fontos elemek. Megalapozzák azt a reményünket, hogy a gyönyörű épület kapui újra
kinyithatnak, városunk, hazánk és a nagyvilág érdeklődői előtt.
Talán a leglátványosabb és legfontosabb
a tervező által bemutatott és a testület
által elfogadott Tervezési program és
koncepció, amelyet a 2022. január 20-i
testületi ülésen a képviselő-testület elfogadott, így elhárult az akadály a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítésétől. Ezzel lezárul a tervezés első
szakasza. Elénk tárul a projekt egészére
vonatkozó anyag. Ez a tanulmány már
tartalmazni fog egy a mai áron beárazott
teljes bekerülésű költségvetést is.
Mi is az, ami a fent említett két tanulmányon/terven kívül elkészült eddig?
• Kiállítási koncepció
• Építészettörténeti tudományos dokumentáció
• Értékleltár
• Restaurátori kutatások
• Falszövet kutatások

A kastély várható földszinti tervrajza
Mindezekből számos új, eddig ismeretlen
információt nyertünk. Ebből egyet emelnék ki, amely a kastély jövőbeni praktikus működését nagyban segítheti majd,

A kastély átnézeti rajza

KÉP: TERVEZŐK

mégpedig a Rados Jenő professzor által
elkészített tanulmányt. A professzor nevével szinte minden kastélyra vonatkozó
anyagban, kutatásban, felújításban találkozhatunk, hiszen ő vezette 1975-ben a
kastély első teljes helyreállítását. Rados

KÉP: TERVEZŐK
professzor egy helyen kifejtette véleményét, hogy elképzelhetőnek tartja, egy
jó terv és kivitelezés mellett a kastély fő
épületének az utcai fronton elhelyezkedő

„gazdasági épületekkel” történő összekötését. Ez sokat segíthet majd a kastély különböző funkciót betöltő szolgáltatásainak épületen belüli megvalósulását.
Reményeim szerint áprilistól elindulhat a
közbeszerzés és ajánlat bekérés a kiviteli/
engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozóan. Ez a munka a 456 millió forintos
keret mintegy 2/3-át teszi még ki. A bekerülési költségből is látszik, hogy ez egy
jóval jelentősebb feladat még. Ezzel együtt
is szeretnénk, ha a tervek az év végéig elkészülnének, lehetőséget adva a továbblépéshez.
A készülő Tervezési program és koncepció
tanulmányból ide idézett két rajz:
• Földszinti alaprajz – kastély épület,
• Átnézet, axonometria
valamelyest rávilágít az elképzelésekre.
A kastélyfelújítás előkészítő munkája már
öt éve tart. Ezen belül meghatározó volt a
2020 decemberi kormánydöntés, amely elismerte a jogos kérést, vagyis a kastély teljeskörű felújításának igényét. Ez a döntés
a „tovább támogatás lehetőségének biztosítása
mellett” 456 M Ft-ot határozott meg a tervek elkészítésére. A kastély egy jelentős „A”
kategóriájú műemlék és mint ilyen állami
tulajdon.
Az, hogy a város lett a projekt gazda, anélkül, hogy vállalnia kellett volna a kezeléssel
járó sok-sok, anyagiakban is jelentős terhet,
külön óriási, szinte meghatározó jelentőségű.

2022. február
Már hírt adtunk arról, hogy 2021. év elején
azonnal megkezdődött – az akkor még csak
feltételes – szerződések megkötése. Azért
csak feltételes, mert a pénz folyósítására
csak jóval később került sor. A kormánydöntés sokak számára elég garanciát jelentett a vállalkozáshoz.
A kutatási feltárási munkák minden egyes
lépése, külön, előzetes kutatási terv elkészítését és annak jóváhagyását igényelte.

Önkormányzat – Fejlesztés
Ezt követhette csak a belépési engedély
megadása a kastélyba. Ezen túlmenően a
munkák elvégzéséhez szükséges több feltétel hiányzott a helyszínen, amit időlegesen kellett megoldani. Ilyen például az a
tény, hogy a kastélyban nincs világítás. Az
előbbiekben említett engedélyezési eljárások, egyeztetések, a terület pontos behatárolása, hónapokat csúsztatott a felmérési,
feltárási, és így a tervezési munkákon. És
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persze még mindig maradtak nyitott kérdések.
Remélem, az eddigiekhez hasonlóan lelkes
és lelkiismeretes tervezőket sikerül találni
és megbízni. A projektgazda odaadó munkájával párosultan sikerre vihető a tervek
elkészítése.
Dr. Szánthó Györgyné
projekt koordinátor

Közös célunk az élhetőbb belváros
Munkacsoportok koordináló szerepben
Legyen élhetőbb városunk, és annak belvárosa az itt élők számára, és legyen egy
szerethető élvezhető fogadó terület az ide
érkező látogatóknak!
Nagy örömömre szolgál, hogy a fentebb
megfogalmazott cél elérése érdekében kidolgozott javaslatomat a képviselő-testület továbbgondolásra érdemesnek találta. A jobbítás eléréséhez apró lépések és
nagyívű tervek sorozatára lesz szükség.
Ezen lépéseket a városvezetésnek, szolgáltatóknak/kereskedőknek és a lakosságnak karöltve kell megtenniük, ahhoz,
hogy az eredményes és tartós legyen. A decemberi testületi ülésen határozat született egy munkacsoport létrehozására. Ez a
munkacsoport fogja betölteni a koordináló
szerepet, határozza meg a teendők sorát,
az ellenőrzés módját és szükség szerint a
szankciók rendszerét. Megbízatása és beszámolási kötelezettsége a 2022. áprilisi
testületi ülésre szól.
„Ki véd meg bennünket saját magunktól? –
hangzott el a kérdés egy környezeti kérdésekkel foglalkozó konferencián. Talán most
még nem késő, hogy rangsorolni tudjunk,
és ha kell, le tudjunk mondani elsősorban
kényelmi szokásainkról. Nem gondolhatjuk, hogy még mindig csak a jegesmedvékről és unokáink sorsáról van szó, csak azért,
mert itt, a mi kis szigetünkön még nincsenek erdőtüzek, hurrikánok, és árvizek! Már
egy jó ideje rólunk, a mi egészségünkről és a
mi életminőségünkről szól a kialakult környezeti helyzet.
Sok mindent mérlegre kell tennünk! Mi a
fontosabb? Hogy tiszta levegőjű, csendes
belvárosban sétálhassunk, vásárolhassunk,
ülhessünk ki egy teraszra, minden rossz érzés nélkül tolhassuk a babakocsit vagy az,

Ugyanannyi közlekedő ember autóval, kerékpárral és gyalogosan
hogy parkolókkal tűzdeljük tele a belvárost,
szinte ide vonzva az autókat és elfogadva
azt a mentalitást, hogy mindenki a „küszöbig” akar autózni?
Mi a fontosabb, hogy megmutathassuk hogyan gyorsul járművünk, akár 100 km/óra
sebeségig a fő utcán, vagy az, hogy ha már
muszáj autóval menni tartsuk a 40 km/órás
sebességet, csökkentve ezzel a veszélyeket
és a zajhatást?
A párhuzamok sokaságát sorolhatnám itt
fel, de azt gondolom így is sokan értik miről
van szó, miben kell változást elérnünk.
Mert mit is tudnak a fák, csak a legfontosabbakat felsorolva?
A fák:
• legnagyobb az oxigéntermelő felületük,
• széndioxid elnyelők,
• lombfelületükön megkötik a port,

•
•
•
•

FOTÓ: INTERNET

árnyékolnak,
klimatizálnak,
hangszigetelők,
fontos tájértéket képviselnek.

Senki sem tagadhatja, milyen nagy szükségünk van/lenne a fák ezen tudományára például belvárosunkban is.
A létrehozott munkacsoportnak az lesz a
feladata, hogy ne kívánjon lehetetlent senkitől sem, még a jó ügy érdekében sem, de
tárja fel és érveljen a szükségszerűségek
mellett, ösztökélje az önkormányzatot a
megfelelő lépések megtételére, ne féljen az
aggályoskodástól, bízzon az ügy fontosságában. Segítsük munkájukat!
2021. Karácsonyán
Dr. Szánthó Györgyné
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Értékeink – Civilek

„Duna vizén malom forog...”
A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András napi beszámolója
A járványhelyzet miatt egy hónappal később kezdtük meg a hajómalom felkészítését a nyitásra.

2021. évi események
2021. március 22.
A Kókai és Fiai Kft. elvégezte a malom évi
rovarirtását és légtérgázosítását.
2021. április 11.
Műszakilag felkészítettük a hajómalmot.
Köszönjük Tápai Zoltánnak a tájékoztató
táblánk felújítását.
A nyári külső karbantartáshoz már kora tavasszal kaptunk a Csöme Kft-től, Csömöri
Jánostól jó minőségű, elegendő mennyiségű fakonzerváló anyagokat. Köszönjük az
önzetlen felajánlást.
2021. május 1.
Bízva a nyitás lehetőségében, megtartottuk
a tűz és balesetvédelmi oktatást.
A baleseti oktatást Taligás Sándor, a tűzvédelmi oktatást Schuszter János tartotta.
Mindkét oktató térítésmentesen vállalta az
oktatásunkat.
Schuszter Jánosnak külön köszönet a tűzoltó készülékek felülvizsgálatáért.
2021. május 4.
Május 4-én kinyitottunk. Az idén is Bede
Miklós volt a tárlatvezetőnk minden héten
keddtől szombatig.
Egy Nógrád megyéből idelátogató malombarát turista megajándékozott bennünket
egy jó állapotban lévő molnár kocsival.
Kollégánk Babarczi István szinte újjá varázsolta, köszönet mindkettőjüknek.
2021. június 6.
Úrnapi vízi körmenet a Dunán. A hajómalom hídjairól az eseményt a Lohr Kapelle
zenekar kísérte, felemelő esemény volt.
2021. június 11.
A „Kétszáz éves a Dorozsmai szélmalom” rendezvényére kaptunk meghívást.
Babarczi István képviselte a Ráckevei hajómalmot.
Előadásának a címe: A Ráckevei hajómalom
jelene és látogatottsága.
Köszönjük a meghívást, örömmel vettünk
részt a VI. Molinológiai Találkozón.

2021. július 22.
Lukács Levente kisfilmje a Ráckevei hajómalomról. Az inspiráció Joaquin Phoenix
fekete-fehér, csak eredeti természetes hangokkal forgatott farmos filmje volt. Szerettünk volna egy természetközeli hangulatú,
kissé művész filmet alkotni. Köszönet Bede
Miklósnak, Nagy Sándornak és Taligás Sándornak a kisfilm elkészítésében nyújtott segítségükért.
2021. július 25.
Sokunk álma vált valóra a Duna Baráti Kör
jóvoltából.
A Balabán hajóval a Csepel-szigetet kerülő
kiránduláson voltunk. Remek időben, kitűnő
hangulatú, nagyon érdekes kirándulás volt,
köszönjük a Duna Baráti Kör támogatását.
2021. augusztus 6.
Ráckeve testvértelepüléseinek 10. búza öszszeöntése.
Program:
• Ráckevei Molnár Céh zászlójának elhelyezése a hajómalomban.
• 17 órakor az alapítvány elnökének megnyitója hangzott el.
• A magyar és a székely himnusz eléneklése.
• A testvérvárosok búzáit megáldotta Halassy Ferenc János makádi lelkipásztor
és Kótai Róbert plébános, püspöki biztos.
• A búzaösszeöntés alkalmából ünnepi beszédet mondott Kótai Róbert plébános,
püspöki biztos.
• Lukanénye, Dány, Baktalórántháza,
Gyergyócsomafalva, Beregsom, Székelykeve, Calden testvérvárosaink és Ráckeve búzáinak összeöntése.
• Búza őrlése, őrlés után a liszt zsákolása.
• A magyarok világhimnuszának eléneklése, hegedűn közreműködött Gál Imre.
Különösen meghittre sikeredett a 10. búza
összeöntés, köszönet a vendégeknek, az
előadóknak és köszönjük a segítőink munkáját.
2021. augusztus 24.
Az idén is nagy esemény volt a veterán gépjárművek találkozója a malom előtti Szegedi Kis István sétányon.
Jó hangulatot és sok látogatót hozott a
malomba. A korhű cséplőgépen kicsépelt
búzát megőröltük és a belőle keletkezett

lisztet visszaadtuk a hagyományőrzőknek.
2021. szeptember 5.
A külső karbantartás során a szorgalmas segítségnek köszönhetően kívülről körbe lett
festve a malom, a Csöme Kft-től kapott fakonzerváló anyagokkal.
2021. szeptember 6.
Egy ismeretlen adományozó a malom bejáratánál a vízjáróra helyezett egy ötven
literes hitelesített, királyi címerrel ellátott
1894-ben készült fa mérőt. Köszönjük ezt az
értékes, gyönyörű darabot, a malomban ki
van állítva, nagyon fogunk rá vigyázni!
2021. szeptember 19.
Ászok fesztivál.
Mint „malmászok” az idén is részt vettünk
ezen a sikeres rendezvényen.
Köszönjük mindenki segítségét. Külön köszönet ifj. Brezina Tamásnak a felajánlott
100 cső főzni való kukoricáért. Megfőztük,
nagy sikere volt.
Gratulálunk Nagy Sándorné Jutkának az
egyedi sütemények kategóriájában elért
második helyezéséért! A süteményei mindig nagyon szépek és finomak.
2021. október 16.
Utolsó nyitvatartási nap.
Eddigi szokásainkat megtartva a látogatóinkat megvendégeltük.
Köszönet a segítőink támogató munkájáért:
Taligásné Fartel Zsuzsa, Csordásné Fartel
Piroska, Babarczi István, Nagy Sándor, Taligás Sándor, Varga Zoltán, Viski József, Viski
Józsefné, Kissné Jónás Edit, Kiss Zsolt, Kiss
Bence, Kalmár István, Banók Csaba, Lukácsné Ürögi Veronika, Bodor István és Bodorné Kurucz Mariann, Babarczi Istvánné,
Nagy Sándorné.
2021. október 23.
Kitakarítottuk a malmot, felkészítettük a
téli pihenőre.
Mindenkinek köszönjük a fáradtságos
munkáját!
2021. évben 93 fő város vendége és helyi iskolások, óvodások voltak a malomban.
Az alapítványnak idén 44 fő vendége volt.
A fizetős látogatói létszám 2021. évben 8481
fő.
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Támogatók:
• Erdős Pincészet – Erdős Bálint
• Csöme Kft. – Csömöri János
• Keve Szövetkezet – Varnyú János
• KEVENET – Mikola Péter
• Petre Béla kft.
• Villszer Bt. – Podruzsik Sándor
• Mézes Krémes Cukrászüzem – Kovács
László
• GYESUB Kft. – Gyetkó Károlyné
• Schuszter János
• Szadai József
• Taligás Sándor
• Bevásárló sarok – Haránt Gábor Mihály
• Bodor István ácsmester
• Bezsenyi József
• Oroszi F. Kálmán
• Gál Imre
• Mucsi Károly
• Hamar Péter
• Ismeretlen adakozó – 50 literes mérő
• Nógrád megyei ismeretlen adakozó –
molnár kocsi.
Köszönjük a Keve Szövetkezetnek, Varnyú
Jánosnak, hogy a malom indulásától kezdve
minden évben térítésmentesen biztosított
10 q jó minőségű étkezési búzát, ezzel nagyban segítve az őrlési bemutatókat.
Viski József főmolnár egész évi önzetlen
magas színvonalú munkáját köszönjük.
Gyetkó Károlyné Sárika az alapítvány könyvelését térítésmentesen végezte, köszönjük
a hajómalomra szánt idejét.
A hajómalom látogatási statisztikája 2021-ben

ÁBRA: RÁCKEVEI MOLNÁR CÉH ALAPÍTVÁNY

2011-2021-ig összesen 72.740 fő fizetős látogató volt a malomban.

40%-kal több látogató volt idén hétköznap. A hétvégéken nincs számottevő eltérés
2019. és 2021. év között.

A 2019. évi látogatói létszámadatokat vettük alapul a 2020. és a 2021. évek forgalmának az összehasonlításánál. 2011. óta
2021-ben volt a legtöbb látogató, annak
ellenére hogy a koronavírus-járványhelyzet miatt egy hónappal később nyitott a
malom.
2020-ban 20%-os csökkenés volt tapasztalható a látogatói létszámban 2019. évhez
képest.
2021-ben 19%-kal több látogató volt a 2019.
évhez viszonyítva.
A látogatók számát a látogatások napja
szerint csoportosítva három részre osztva
tartjuk nyilván: hétköznap, szombat és vasárnap.
2019. évhez képest 2021-ben a hétköznapi látogatások száma jelentősen megnőtt,

A megnövekedett hétköznapi forgalmat
Bede Miklós tárlatvezető jól kezelte.
A látogatók elégedettek voltak, ez látható a
vendégkönyvi bejegyzésekből is.
A nyitvatartási napok száma 148 nap, ebből
34 szakmai nap volt őrlési bemutatóval.
Az 1%-os adófelajánlásból 221.804.- Ft érkezett a malom számlájára.
Köszönjük az adó 1% felajánlásokat!
2021. évben 985 óra társadalmi munkával járultak hozzá az alapítvány tagjai és
segítői a hajómalom karbantartásához,
működéséhez. Köszönjük a szabadidejükből a malomra áldozott időt és munkát.

Köszönjük az alapítvány tagjainak és támogatóinak áldozatos munkáját akik a
szabadidejükből rááldozott idővel segítették a malom egész éves működését, ezzel
példát mutatva a fiatalabbaknak is a közösségi összetartozásról.
Babarzi István, Babarczi Istvánné Ica, Balassa Nóra, Cserna Mária, Banók Csaba,
Benda Kálmán, Bendáné Varga Edit, Benda
Roland, Bodor István, Bodorné Kurucz Marianna, Csordásné Fartel Piroska, Droppa
Terézia, Gyetkó Károlyné, Illés János, Juhász
Edit, Kalmár István, Kalmár Istvánné Erika, Kalmár Miklós, Kiss Zsolt, Kissné Jónás
Edit, Kiss Bence, Lukács Levente, Lukácsné
Ürögi Veronika, Mucsi Károly, Nagy Sándor,
Nagy Sándorné Jutka, Papdiné Riemer Veronika, Parti Ernő, Schuszter János, Solti
János, Taligás Sándor, Taligásné Fartel Zsuzsanna, Taligás Mihály, Varga Zoltán, Viski
József, Viski Józsefné Borika.
Szőgyényi Gábor elnök
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
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Ráckeve történetéről
Az al-dunai Keve városra vonatkozó források (3. rész)
A kevei oklevelekről szóló cikksorozat
harmadik részében az eddigiektől eltérően két különböző, ámbár egymáshoz
közeli időpontban kibocsátott oklevélről
lesz szó.
Az időben korábbi forrás Zsigmond német-római császár és magyar király 1435.
július 4-i kiváltságlevele, amelynek csak
újkori példányai maradtak fenn. Magdics
István és Miskei Antal köteteikben a 18.
század végi másolatok alapján közölték a
szövegét.

Ugyanakkor ma már ismeretes egy, az eredetihez
korban közelebb keletkezett
példánya is, még pedig Domaniczky János kancelláriai
jegyző 1688. május 10-i
hiteles másolata. Természetesen ettől függetlenül
a lemásolt Zsigmond-féle oklevelet nem kellene
feltétel nélkül hitelesnek
tekintenünk, mégis kritika
nélkül felhasználhatjuk.
Ennek magyarázata nem
más, mint az ugyanebben
az ügyben keletkezett másik, ráadásul eredetiben
fennmaradt és Ráckevén, az
Árpád Múzeumban őrzött
oklevél szövege.
A szintén Zsigmond király által 1436. január 12-én kibocsátott parancslevélben
ugyanis visszautalnak a korábbi oklevélre, azaz szövege megerősíti – számunkra
pedig mintegy utólag is hitelesíti – a korábbi kiváltságlevél tartalmát. Együttes
tárgyalásukat tehát az előbbiekben elmondottak bátorítják.

Az újkori másolatokban korunkra maradt
oklevél tartalma röviden így foglalható
össze: 1435. július 4-én, a morvaországi Brnóban tartózkodó Zsigmond király
– minden bizonnyal az előtte megjelent
kevei polgárok kérésére – Keve városa,
továbbá Bálványos és Skronovec nevű
falvainak valamennyi polgárát, telepesét és lakosát felmentette a náluk lévő
– azaz magyarán az utazásaik során magukkal vitt – kereskedelmi, illetve egyéb
áruik és javaik után a harmincadfizetés
alól. Egyúttal – mint az ilyenkor szokásos volt – megparancsolta a királyi és
királynéi harmincadszedőknek és azok
helyetteseinek, hogy tartsák tiszteletben
a kevei és a hozzá tartozó falvak lakosainak adott harmincadmentességét.
A rendelkezést, mint említettem már, hitelesíti az alig fél évvel később kibocsátott, eredetiben (és újkori másolatokban
is) fennmaradt oklevél, amelynek rövid
kivonata a következő: 1436. január 12én, a Székesfehérváron időző uralkodó
Tallóci Matkó szlavón bán és volt kevei
ispán (utolsó adatunk ispánságára 1435ből van) közbenjárására ismételten megerősítette a keveiek számára az általa
„minap” adott harmincadmentességet.
Erre azért volt szükség, mert Péter kevei bíró elmondása szerint vannak olyan
harmincadszedő helyek, illetve harmincadszedők, akik nem tartják be korábbi
rendelkezését, és az ott áthaladó kevei
lakosokat és kereskedőket a vám megfizetésére kötelezik. Itt nem feltétlenül
kell arra gondolnunk, hogy a harmincadosok valamiféle királlyal szembeni engedetlenségből nem tartották be a rendelkezést, könnyen lehet, hogy még nem
jutott el a hír hozzájuk. (Gondoljunk
bele, mennyire szűkös volt a kor kommunikációs „rendszere”.)
Mindezek után lássuk, mi is az a harmincad és mit kellett betartatnia Zsigmond királynak?
A külföldi kereskedelmi forgalomban
behozott áruk után az arra kijelölt vámhelyeken harmincadot kellett fizetniük a kereskedőknek. A „harmincad”
a kereskedelmi áru értékének az egyharmincad részét jelentette. (Tegyük
fel, hogy a kereskedő 99 vég posztóval

érkezett, ez esetben a vámértéke 3 vég
posztó árának felelt meg.) A vám megfizetése után a kereskedő az árucikkeit
az ország bármely vásárán árusíthatta,
persze ha a vásár tulajdonosa úgy rendelkezett, akkor az ott szedett vásárvámot köteles volt leróni.
A harmincad- és a vásárvám közötti
alapvető különbség, hogy az előbbi –
mai szóval – külkereskedelmi, míg az
utóbbi belkereskedelmi vám volt.
A harmincadot az Árpád-korban kezdték el szedni az országba behozott áruk
után, a korai időszakban az ország belsejében – pl. Győr, Esztergom, Kassa,
Zágráb – állították fel a harmincadszedő helyeket azokon az útvonalakon,
amelyeken kereskedők külföldi árukkal
érkeztek. Utóbb, a 14. század végére a
harmincadot már nemcsak a behozott,
de a kivitt áruk után is meg kellett fizetni, a harmincadszedő helyeket pedig
olyan településekre helyezték át – például Győrből Pozsonyba –, amelyeken a
külkereskedelmi forgalom bonyolódott,
egyúttal fiókharmincadhelyek is – például Pozsonynak kilenc – létesültek
(annak érdekében, hogy senki se tudja
azokat elkerülni). Korántsem meglepő
módon, mivel a Dunán kikötő és átkelő
is üzemelt, Kevén is működött harmincadszedőhely. Sajnos azonban a harmincadszedő hely működésének pontos
időhatárait – legalábbis egyelőre – nem
tudjuk megállapítani, az biztos, hogy a
15. század elején már ott is vámolták az
árukat, viszont 1498-ban már Temesváron kellett mindezt a Dunán átkelő kereskedőknek megtenniük.
Összefoglalóan elmondható, hogy 1435.
július 4-től az al-dunai Keve város, illetve falvai, Bálványos és Skronovec lakóinak és kereskedőinek teljes harmincadmentessége volt a három település 15.
század végi teljes elnéptelenedéséig. E
kiváltsággal – mivel az nem volt helyhez kötött – a későbbiekben az 1440ben Csepel-szigeten letelepedő rácok is
élhettek.
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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A Himnusz születésnapja
A Magyar Kultúra Napja az Ács Károly Művelődési Központban
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, annak
emlékére, hogy Kölcsey ezen a napon tisztázta
le aHimnuszkéziratát 1823-ban. Ráckeve Város
Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési
Központ – 2022-ben január 21-én, pénteken
ünnepelte meg e jeles napot, az esttel nemzeti
kultúránk sokszínűsége mellett tanúskodva.
A magyar kultúra napi ünnepségünkre Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar
Örökség díjas népdalénekes, keramikus kiállítását és a magyar tradicionális jazz-élet
talán legpatinásabb együttesét a Budapest
Ragtime Band-et hívtuk vendégül.
Szabó Gertrúd, az Ács Károly Művelődési Központ igazgatója köszöntőjében Batta
András zenetörténész – Kölcsey munkájáról
szóló gondolatait idézte fel: „A magyar Himnusz büszke emelkedettség, egy sokat próbált
nép mélyből jövő segélykiáltása: „Szánd meg
Isten a magyart...” Aligha írhatta volna Kölcsey Ferencnél alkalmasabb költő a Himnuszt.
Nem azért, mert a nagyok között ő volt a legnagyobb, hanem azért, mert ő volt a legesendőbb. A
Himnusz ugyanis borús ének („Vár állott, most
kőhalom”), amelyre az átokkal terhelt magyar
sors vet árnyékot („S ah, szabadság nem virúl /
A holtnak véréből”), s marad a könyörgés: „Isten, áldd meg a magyart”. Mintha Kölcsey – ősi
családja révén, amelyet a Honfoglalásig vezetett
vissza – csekei magányában maga élte volna

A Budapest Ragtime Band fellépése
meg a „magyar nép zivataros századait”. Magyarsága Debrecenben pallérozódott református
tudattal, örökös magányát a korai árvaság tragédiája alapozta meg, amihez maradandó nyomot hagyó gyerekkori betegség társult. Kölcsey
nem volt hősi alkat. De a hatalom rá is gyanakodott, mert a gondolat veszélyes fegyverét forgatta

Vereckei Zoltán polgármester ünnepi beszédet mond
az irodalom csataterén. Pajzsán a magyar nyelv
nemzetformáló angyalát hordta.”
Majd felelevenítette a verset megzenésítő
alkotó munkájáról Gárdonyi Géza egykori írását is: „Erkel Ferenc, amikor a Himnusz
megzenésítésén dolgozott egy feljegyzés szerint
így emlékezett vissza arra az időszakra: „Csend
van. Ülök és gondolkodok: hát, hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem
a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És
amint így elgondolkozom, eszembe jut az én
első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban ta-

FOTÓ: JÁKI RÉKA
nított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent
zenét komponálsz, mindig a harangok szava
jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet
a zongorára teszem és hang-hang után olvad.
Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz…”

FOTÓ: JÁKI RÉKA

A Himnusz eredeti, megzenésített változatának eléneklése után Vereckei Zoltán,
Ráckeve polgármestere köszöntötte az
ünneplő közönséget: „Megosztott világban
élünk. Nem újdonság ez a kijelentés, nap mint
nap érzékelhetjük magunk is. Bal és jobb oldal
üti egymást a közélet porondján, bal- és jobbhorgok csattannak sűrű sorozásban, nagypolitika telepszik rá hétköznapjainkra, szakít
szét barátságokat, közösségeket, és – sajnos
– már nem csak így a választások környékén.
Vannak, akik élvezik ezt, már-már sportot űznek belőle, hogy a velük bármily okokból nem
egyetértőkre ideológiai bélyeget ragasszanak,
szidalmazzák, sokszor álságos, hazug módon
próbálva kiközösíteni a másikat. Szemüket
hályog fedi, a rövidlátó politikai érdek hályoga, ami jobbik esetben csak tájékozatlanságból, rosszabb esetben butaságból vagy roszszindulatból fakad, elhomályosítva a távolra
látást, a perspektívát. Pedig ott, messze mégiscsak van egy közös érdek, egy kisebb vagy
nagyobb közösség, egy család, egy település,
végső soron egy ország, a magyarság megmaradásának az érdeke. Ha más nem, ennek
kellene előttünk lebegnie, amikor egymásnak
esünk.
Csányi Vilmos a neves etológus így fogalmaz
– minden kultúra összetartó ereje, hogy tagjai
megegyeznek a közös értékekben.
A kérdésem az: vannak-e még mindannyiunk
számára elfogadható közös értékek? Tudunk-e
még legalább ennek létezésében hinni?
Elfogadjuk-e – mondjuk – a legkisebb közös nevezőnek a magyar kultúrát?
El tudjuk-e fogadni Kölcsey Ferencet, Vörösmarty Mihályt, Aranyt, Jókait, Mikszáthot
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mindannyian, mint értéket, hogy csak néhányat említsek a régi nagyok közül?
Adyt, József Attilát, Radnótit?
El tudjuk-e fogadni egyszerre – még ha esetleg nem is tartozik valamelyik a kedvenceink
közé – Illyést, Némethet, Verest, Kassákot, Füst
Milánt, Vas Istvánt, Szép Ernőt, Tormayt, Vass
Albertet, Márait?
El tudjuk-e fogadni – még ha nem is értünk
esetleg egyet mindenben vele – Gion Nándort,
Sütő Andrást, Konrádot, Esterházyt, Spirót,
Kertészt mindannyian, mint a magyar irodalom értékeit?
Vagy tényleg – örökre kárhozottan – választanunk kell közöttük?
És sorolhatnám itt a film- és színházi rendezőket, színészeket, akiknek produkcióit ma már
szintén a politika fekete szemüvegén keresztül
látják sokan.
Ezért itt és most is arra kérek mindenkit: próbáljuk levenni ezt minél többször! Vegyük le, és
nézzünk körül!
Meglátjuk, a tér kinyílik, a színek visszatérnek.
Nem előítéleteket, összeesküvéseket, fondorlatokat kell mindig mindenhol keresnünk, hanem értékeket.
És mi más kínálhatná ehhez a legjobb kiinduló
pontot, mint a kultúra?”
A beszédet követően került sor a Budapest Ragtime Band ünnepi koncertjére.

Ünnepi vendégfogadás a műsort követően
Az 1980-ban alakult zenekar ízelítőt adott
sokszínű repertoárjából. Hallhattunk virtuóz hangszerszólókat, humoros átdolgozásokat, jazz és dixieland standardokat. A
ragtime mellett a koncert elmaradhatatlan
része volt a show, a vidámság és a móka.
Önfeledt szórakozást nyújtottak ünnepi
alkalmunkon.
Rendezvényünkhöz kapcsolódóan megtekinthették vendégeink színháztermünkben
és az aulában Petrás Mária figurális kerámiáit. Jellegzetesen felismerhető alkotásai hitet, szeretet és erőt sugároznak. Köszönjük
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szépen a művésznőnek, hogy bemutatásra
kerülhettek munkái intézményünkben.
Magyar Kultúra Napi rendezvényünket a
Szózat eléneklésével zártuk.
Január 22-én sem maradtunk program nélkül. 11 órakor a Monarchia Szimfonikus
Zenekar művészei „A világhíres magyar zenekultúra gyöngyszemei...” című koncertjére
került sor az Ács Károly Művelődési Központban.
Szabó Gertrúd
igazgató
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A csipke nagyasszonya
Ács Imréné Klárika életútja
Ráckevén az Árpád utca egyik magasba nyújtózkodó épülete – az Ács ház – „kincseknek”
ad otthont. Egy – országos mércével mérve is
– jelentős, gazdag életmű pihen a szekrények
polcain. Vert csipke költemények, finom röptű ruhakiegészítők, de nem egyszer tematikus ábrázolások is várják, hogy kiállítva újra
és újra elkápráztassák a látogatókat. Alkotójuk Ács Imréné, Ács Klára Ráckeve Művészeti Díjas népi iparművésze. Ő mesél életéről,
munkásságáról, ifjúságáról, szerelemről, házasságról, találkozásáról a csipkekészítéssel.
Előbb-utóbb minden gondolata a nagy kalandhoz, a finomszálú fonal varázslatához, a
csipke születéséhez kanyarodik vissza. Hogy
is lehetne másképp, ha valakit – mint Klárikát – a Gondviselés megjutalmazott egy nem
mindennapi képességgel, a „csipkeköltészet”

kat az éhezéstől. Apu szántást, fuvarozást
vállalt vele, így indult újra, ha nehezen is, a
polgári életünk. Az iskolakezdésből arra emlékszem a legélénkebben, hogy az osztályterem szedett-vedett, nem ránk méretezett
padjában ülve nem ért le a lábam a padlóra.
A következő évek a munka, a tanulás jegyében teltek el. Az általános iskola után Ady
diák lettem. Szép évek voltak. Az ismeretekben való gazdagodás mellett itt talált rám
a nagy érzés, a szerelem. A tánciskola adott
alkalmat abban az időben a fiataloknak az
ismerkedésre. „Ács Imre vagyok”. „Ács Klára
vagyok.” Ezzel a bemutatkozással kezdődött
egy életre szóló kapcsolat. A szalagavatótól
kezdve Imrével elválaszthatatlanok voltunk.
Érettségi után Imre szerszámkészítő lett, én
gyors- és gépírást tanultam, és helyben, a Ta-

Ácsné Klárika férjével a Savoyai-kastélyban rendezett kiállításán
tehetségével, a művészi alkotás ezer örömével, kudarcával, de a megérdemelt sikerek
lélekemelő boldogságával is.
– Nem volt könnyű a gyerekkorom. A II. Világégés nehéz éveit kislányként éltem át, itt
Ráckevén. Háborús gyermek voltam. A front
szörnyűségei után nehezen éledtünk. Az
oroszok semmit nem hagytak a civil lakosságnak, se élelmet, se gépeket, se állatokat.
Édesapám még a front előtt egy csikót elbújtatott a szalmakazalban kialakított rejtekhelyre. Ez a derék ló mentette meg családun-

FOTÓ: FEGYÓ BÉLA

nácsnál kaptam állást. Összeházasodtunk,
szüleimnél laktunk, itt, Ráckevén, de férjem
számára nagy fáradtsággal járt a HÉV-vel
való munkába járás, így örömmel fogadtuk
a pesti nagynéném ajánlatát: lakjunk nála
albérletben. Budapesti lakosok lettünk. Én
egy nagyvállalatnál, a Mélyép Tervnél kaptam állást. Akkoriban a gépírás megbecsült
munka volt, nem volt még digitalizáció, internet stb., minden levelezés, dokumentáció
gépírással ment. Ma már mosolygok rajta, de
akkor valóság volt, hogy normában dolgoztam. Egy óra: 8 oldal, amit azért mindig si-

került túlteljesítenem. Imrének felajánlott a
cége egy OTP-s lakást Budán. Minden anyagi
erőnket összeszedve megvásároltuk, így lett
saját otthonunk. Imre fiunk 1965-ben még
Ráckevén született, de az általános iskolát és
gimnáziumot, mint budai diák végezte. Innen az útja Kaposvárra, az Agrár Főiskolára
vezetett, állattenyésztési üzemmérnök lett,
feleségét is a főiskolán ismerte meg. Házasságukból két lányuk született, ma már ők is
felnőttek.
A szomszédasszonyom ismertetett meg Tóthné Nagy Amália népi iparművésszel. Ő vezetett
be a csipkeverés rejtelmeibe. 1982-től két évig
tanított. Én megszállottan szívtam magamba a
tudást, rajzoltam, terveztem és nagy türelemmel dolgoztam. Örömmel töltött el egy-egy
szépen sikerült munkám és az elismerés, a siker is hamar rám talált. A Népi Iparművészeti
Tanács zsűrizte a csipkéket, ott mérettem meg
magam. Munkáim osztatlan sikert arattak, két
év után elnyertem a Népi Iparművész címet.
Ami néni kedvesen „irigykedett” is. Ő egy életen át dolgozott ezért a címért, én meg ilyen
hamar megkaptam. Hozzájárult a sikereimhez,
hogy különleges alapanyagra tettem szert. Egy
kedves ismerőstől, Baltazár nénitől hajszálnál
vékonyabb lenfonalat kaptam. Még a háború
előttről maradt neki, ő már nem csipkézett, így
megörököltem. Ilyen fonal akkor az országban
sehol nem volt kapható, így az én csipkéim
még légiesebbeknek tűntek.
Az 1980-as évek vége nagy változásokat
hozott családunk életében. Szüleimnek támaszra volt szükségük, úgy döntöttünk, hazaköltözünk. Budán laktunk, Ráckevén építkeztünk. Sok fáradozás eredménye ez a ház.
Imre kisiparos lett, de a műhely berendezése
gépekkel, az üzletmenet beindítása külön fejezetet érdemelne. Az én munkavállalásomnak egy súlyos betegség vetett véget. Egy év
után dőlt el, nem tudok tovább dolgozni. Itthon maradtam, de a rosszban volt jó is: több
időm jutott a csipkére. Ebben az időben szerveződött az Országos Magyar Csipkekészítők
Egyesülete. 18 fővel alakultunk meg, de ez
a szám hamar emelkedett. Mikor leköszöntem a tisztségemről, közel száz főt számlált
a tagság. Volt egy kolléganőnk, aki a jog, a
rendeletek, a törvények terén otthon volt
polgári foglalkozása okán, őt választottuk
elnöknek. Én elvállaltam a titkári teendőket,
pár év múlva az elnöki tisztség is rám szállt.
Volt tennivalóm bőven, egyre változatosabb
lett az egyesület élete, tevékenysége. A tagok
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Ácsné Klárika a könyvtárban rendezett csipkekiállításon
munkái minden évben akár több helyen is
bemutatásra kerültek, ezt is nekem kellett
szerveznem. Csak egy példa: a Budai Várban
a Mesterségek Ünnepén évente bemutatót
tartottunk, korhű, középkori ruhákban. Szaporodtak az országon belüli kiállítások, de
nem volt ritka munkáink külföldi meghívása
sem. A legnagyobb sikert talán a Japánban
rendezett Csipke Világkiállításon értük el.
Több elismerés mellett egyik tagunk esküvői
ruhája aranyérmet nyert. Számomra a legemlékezetesebb, bár szomorú siker a Tajvani
Csipke Világkiállításon való szereplés volt.
Egyetlen művész anyagát kérték (diplomáciai segédlettel). Jöttek, válogattak, elvitték,
kiállították, elismerték a csipkéimet. Egyszer
csak kaptam a hírt, földrengés volt Tajpejben, a kiállítás épülete is megrongálódott, de
nyugodjak meg, a munkáim biztonságban
vannak. Visszajött az anyagom, de kiderült,
három darab hiányzik. Kétségbeesett telefonálások, követségi közbenjárás, végül csak
pénzzel kárpótoltak, bár én a „gyermekeimet”
szerettem volna visszakapni. Ilyen is volt…
Itthon is virágkorát élte a vert csipke, sokat
tettünk érte. Egyik kolléganőnk ötlete volt a
Csipkehét. Ez abból állt, hogy egyikünk vállalta, megszervezte az egy hétre szóló szállást, étkezést, munkatermet és a hét végén
a kiállítást. A hét minden napján jöhettek
a helyi érdeklődők nézni, hogyan készül a
csipke. Óriási sikere volt, éveken át tartottuk a Csipkeheteket, ahova a férjek is elkísértek minket. Míg mi dolgoztunk, ők kirándultak, várost néztek. Imre is „csipkeverő
tag” lett, sokszor velem jött egy-egy ilyen
rendezvényre, segített mindenben.
Külön fejezet életemben a Kiskunlacházi
Alapfokú Művészeti Iskola. Egy helyi újság
hirdetésében olvastam, hogy megalakul és
növendékek jelentkezését várják. Úgy gondoltam, diáknak már nem, de tanárnak jó lennék.

FOTÓ: KABARCZ ZSÓFI

Az igazgató asszony eljött hozzánk, megnézte
a csipkéimet és örömmel alkalmazott. Óraadó
tanár lettem, később évekig igazgatóhelyettes
is. Százhalombattán, Szécsényben, Szentendrén is tanítottam csipkeverést, de a szakmai
bemutatók, az általam vezetett továbbképzések is szép emlékeim közé tartoznak. Nem egy
művész-tanárral a mai napig szoros baráti
kapcsolat fűz össze.

Készül egy újabb remekmű
Öt éve pótolhatatlan veszteség ért. Férjem
súlyos betegség után meghalt. Nagyon fáj!
Nagyon-nagyon hiányzik!
Vigasztal, hogy Imre fiam itt él velem, őrá
mindenben támaszkodhatok, de két unokám szeretete, köszöntései is megszépítik
napjaimat. Most is dolgozom, állandóan készül új csipke.
Visszatekintve a megtett életútra egy nagy
ívű, gazdag pályát mondhatok magaménak.
A kezdet: gyerekkoromban egy fésű-kefe
tartó kivarrása. Ezt Anyutól könyörögtem
ki. Életem delén a Magyar Művelődési Inté-
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zet és a Képző-és Iparművészeti Lektorátus
zsűrizte és nyilvánította védetté munkáimat. Kiállítottam Makádon és Dömsödön
és sorolhatnám, de Székesfehérváron és Budapesten, a Néprajzi Múzeumban is. Külföldön Olaszországban, Németországban,
Belgiumban, Svájcban, Tajvanon, Finnországban és Montenegróban láthatták csipkéimet.
A Duna Televízióban az Iparművészek sorozatban Horváth József készített velem riportfilmet. Díjak, kitüntetések sem kerültek
el, csak néhány ezek közül:
• 1989. A Magyar Művelődési Intézet megvásárolta és kiállította Fenyőfás csipkémet a Magyar Nemzeti Galériában.
• 1996. A Hadtörténeti Múzeumban a
Honfogalás 1100 és a Millenium 1000.
évfordulója kiállítás díjazottja voltam.
• 1997. Néprajzi Múzeum, Élő Népművészet Országos Kiállítás ezüst plakettjét
nyertem.
• 2002. Centro Culturale Sansepolcro Italia díjazottja voltam.
• 2004. Gödöllő, Pest Megye Élő Népművészete kiállítás egyik díját nyertem el.
• 2004. Pest Megye Önkormányzatának
különdíja.

FOTÓ: KABARCZ ZSÓFI
Mégis talán a legkedvesebb, amivel szülővárosom tisztelt meg. 2011-ben Ráckeve
Város Művészeti Díjjal ismerte el sokéves
munkámat.
Hadd zárjam a visszaemlékezést az ars
poeticámmal: A vert csipke a kézművesség
királynője, amely nem uralkodik, hanem szolgál. Szolgál szépségével, finomságával, áttetszőségével, ünnepélyességével, tündéri varázsával.
Fegyó Béla
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Diétás és édes finomságok
Minden ami répa – farsangi fánk
A sárgarépa számtalan módon felhasználható, nyersen, főzve, sütve, levesnek, főzeléknek, köretnek, sütinek… sorolhatnám még.
Az egyik legvitamindúsabb zöldségünk. Béta-karotinjáról ismert, de A-B1-B2-B6-C-E
vitamint is találhatunk benne.
Mivel energiatartalma alacsony, 40 kcal
100 gr és 8 gr szénhidrátot tartalmaz, a diétában nagyon népszerű.

Sárgarépakence
Hozzávalók: 2-3 sárgarépa, 1 db alma, só,
citromlé, kanálnyi méz, kanálnyi olaj, majonéz.
A répát, almát lereszelem, citromlével meglocsolom, só, olaj, majonéz belekerül, óvatosan összekeverem, ízesítem, ha kell még.
Pirítóssal előétel, de sültek mellé is tökéletes!

Sárgarépás tócsni
Hozzávalók: 2 db sárgarépa reszelve, 1 cikk
zeller reszelve, 1 kisebb krumpli reszelve, 1
hagyma reszelve, 1 doboz szemcsés túró, 2 db
tojás, 2 kanálnyi zsemlemorzsa, só, bors, fokhagymapor, szárított paradicsomos fűszer,
oregánó, metélőhagyma, chilidara.
A hozzávalókat összedolgozom, ízesítem.
Ha lágy lenne a massza, akkor még szórok
bele egy kis morzsát. Nedves kézzel kicsit
laposabb formára alakítom, morzsában
megforgatom, forró olajban mindkét oldalát megsütöm. Papírtörlőre szedem, finom
fokhagymás, joghurtos mártogatóssal, salátával fogyasztjuk.

Zsályás, répás köret
Hozzávalók: 1 zacskó mirelit baby répa, fél
vaj, 4 gerezd fokhagyma, só, bors, metélőhagyma, friss zsályalevél.
A répát 5 percig sós vízben főzöm, leszűröm. Serpenyőben vajat olvasztok, fokhagymával picit pirítom, hozzáadom a répát, rázogatom, ízesítem. A zsályalevél adja
meg a különleges ízét. Nagyon finom köret,
sült csirkével, egyéb sültekkel tökéletes.

Bögrés répás
Hozzávalók: 2 bögre reszelt répa, 1,5 bögre
cukor (lehet kevesebb), 1,5 bögre liszt, 1 bögre dió vagy mandula, fél bögre olaj, fahéj, 1
vaníliáscukor, pötty só, 2-3 tojás, teás sütő-

por. A krémhez: 200 gr mascarpone, 2-3 kanál cukor, kevés citromlé, vagy reszelék.
A tészta hozzávalóit összemixelem. A tortaformát sütőpapírral kibélelem, beleöntöm
a tésztát, előmelegített sütőben megsütöm,
180 fokon 40 percet. Tűpróba!
Ha kihűlt, a mascarponét a cukorral, citrommal kikeverem. A kettévágott tortát
megkenem a krém felével, majd a tetejét,
oldalát is. Díszítem, mandulával, dióval,
vagy más színes gyümölccsel.
Fogyasszuk, szeressük a sárgarépát, találjunk ki finom étkeket!
Kívánok jó étvágyat, egy finom sárgarépás,
banános frissítő lével!
Fejérdy Győzőné/MARI
Itt a farsang, áll a bál
Serceg a zsír, sül a fánk!
Fényessárga serpenyőből ragyog ránk.
Illatozik, nő, dagad, az orrunkat csiklandozó, jó falat.
Már a tálon a sok fánk, fehér cukorfelhő
alól nevet ránk!
Ránk nevet és integet, itt a farsang, vidám
farsang emberek!!!
Osváth Erzsébet

Guruló fánk
Hozzávalók: 40 dkg liszt (fele sima-fele rétes), 2 tojás sárgája, fél csomag élesztő, 4 tk
cukor, 4 tk olvasztott vaj, só, 2 dl tej, fél dl
szódavíz.
Az élesztőt felfuttatjuk a tejben, majd a többi
hozzávalóval tésztát dagasztunk. Ne ijedjünk meg, kissé keményebb lesz a tészta,
mint a szokásos fánktésztája. Alig tíz percet
kelesztjük, és máris lehet sütni forró zsiradékban. Nem túl vékonyra nyújtjuk, kis
pohárral kiszaggatjuk. Ha szerencsénk van,
megfordul a forró zsiradékban, és máris gurulhat le a torkunkon. Ha kissé hűl forgassuk
fahéjas porcukorba, cukros dióba, cukros
kókuszreszelékbe, vagy vaníliás porcukorba
– ahogy szeretjük. Én mindenikbe forgatok
néhányat, úgy jó ha több íz van benne.

Pápánás
Hozzávalók: 30 dkg tehéntúró, 20 dkg
liszt, 2 tojás, csapott tk sütőpor, csippentés
só, citrom héj, vanília.

Tálaláshoz: tejföl, porcukor, lekvár vagy
gyümölcsszós vegyes gyümölcsből.
A hozzávalókból kézzel finom tésztát
gyúrunk. Ujjnyi vastagra nyújtjuk, kiszaggatjuk egy pohárral. A korongokat kb. 3 cmes kiszúróval középen kiszúrjuk. A középen
kiszúrt tésztából golyókat formálunk. Forró
olajban kisütjük a korongokat, és a golyókat. Papírtörlőre szedjük, hogy a fölösleges olajat szívja fel a törlő. Egy korongot
megkenünk cukros tejfellel, ráhelyezzük a
golyót, nyakon öntjük a vegyes gyümölcsből főzött, hideg szósszal. Porcukorral vagy
még tejföllel locsoljuk, ill. szórjuk.

Képviselő fánk
Hozzávalók: 8 dkg zsír, vagy 10 dkg vaj, 15
ek víz, 15 dkg liszt, pici sóból égetett tésztát
készítünk. Tehát egy lábosban addig keverjük, kis lángon, míg mindez szépen megfő,
és ragaszkodni kezd a tál aljához. Ekkor
levesszük a lángról, és még forrón egyenként hozzáadunk 5 db közepes tojást. De
gyorsan keverve, nehogy rántotta legyen
belőle. Fontos, hogy egyesével adjuk hozzá, és gyorsan keverjük. A végére az ötödik
tojás már szépen elsimul a tésztával együtt.
Kis gyakorlatot igényel, nem kell feladni,
függ a liszttől, és a tojás nagyságától – ezt
kell kitapasztalni. Amikor kész van diónyi
gömböket nyomunk egy sütőpapíros tepsire, távolabb egymástól, mert meg fognak
hízni. 200 fokos sütőbe dugjuk, amelybe
egy kis csészébe vizet teszünk, mert szereti
a gőzt. Itt sütjük 10 percet, majd levesszük
a hőt még 10 percre. Majd kikapcsoljuk a
sütőt, kitámasztjuk a sütő ajtaját résnyire,
és ott hagyjuk száradni még 10 percet. Ha
sikerült a működésünk, nagy puffancsokat
kell kapnunk, ami miután kihűl, szinte üres
a belseje és pattogósan száraz. Csak a tetejét vágjuk le éles késsel, és máris tölthetjük.
Krém: 5 dl tej, 2 vanília, 2 ek cukor, 2 ek lisztet
2 tojássárgájával oda teszünk főni, mígnem
besűrűsödik. Vigyázni, hogy oda ne égjen.
Ha már jó sűrű, belekeverjük a 2 tojás felvert
habját, ezzel töltjük a fánkokat. Én a tetejére
nyomok egy bóbita tejszínhabot, ráteszem a
kalapokat, megszórom porcukorral, és lehet
fogyasztani. Családom nagy kedvence.
Jó sütést, finom ételeket-italokat, víg fársángot kívánok. Vigyázzanak magukra!!!
Szász Veronika
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I. Keve Kupa
Női teremröplabda felkészülési torna
A hagyományteremtő torna
hasznos volt a 4 csapat számára, hiszen a téli pihenőt követően, újra össze tudtak rázódni
a csapatok a bajnokságok folytatása előtt. Női teremröplabda csapatunk 2021 novembere
óta edz együtt, első alkalommal játszottak „tétmérkőzést”
a lányok, ezen a tornán volt az
első igazi erőpróbájuk. „Büszke vagyok a lányokra, hiszen a
rövid együtt töltött idő ellenére, helyenként nagyon érett és
szép játékot tudtunk játszani.
3 mérkőzésünkből 2 vereség, 1
győzelemmel zártuk a napot, de
mind a 2 vesztes mérkőzésen meg
tudtuk szorongatni az ellenfelet.
Jó volt látni, hogy mérkőzésről
mérkőzésre tudtunk előre lépni
és hibáinkat tudtuk egyből ja-

RSZSE csapata II. helyen végzett
a felkészülési tornán, értékes
tapasztalatokat gyűjtve! Csapat: Fehér Anna, Erdélyi Andrea, Kovács Zita, Sabjánné Illés
Petra, Galambos Anna, Fridrich
Nelli, Pásztor Dorina.

A ráckevei csapat
vítani. Nagyon sok munka áll
még előttünk, hogy egy ütőképes
csapatunk legyen a 2022/2023-

FOTÓ: CSEPERKÁLÓ BÁLINT
as szezonra, de jó úton járunk,
bizakodásra ad okot a szombati
nap!” (Cseperkáló Bálint edző)

Végeredmény:
I. hely – BKGDSE (Szigetszentmiklós)
II. hely – RSZSE (Ráckeve)
III. hely – Budapest Bunnies
IV. hely – VSD (Dunakeszi)
Torna legjobb játékosai:
MVP-Ütő – Bucsi Mercédesz
(BKGDSE)
MVP-Feladó – Baricz Bora (VSD)
MVP-Fogadó – Horváth Réka
(Budapest Bunnies)
Cseperkáló Bálint

Mozaik – Szolgáltatás

2022. február
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK
SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMAGOLÁSI, A ZÖLDHULLADÉK, TOVÁBBÁ A LOM HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRŐL.

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: FEBRUÁR 8., 22; MÁRCIUS 8., 22.; ÁPRILIS 5., 19.
ÜDÜLŐTERÜLET: FEBRUÁR 14., 28; MÁRCIUS 14., 28.; ÁPRILIS 11., 25.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: FEBRUÁR 1.; MÁRCIUS 1., 29.; ÁPRILIS 26.
ÜDÜLŐTERÜLET: FEBRUÁR 14.; MÁRCIUS 14.; ÁPRILIS 11.

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, jó barátnak, ismerősnek, azoknak a ráckeveieknek, akik Édesapánk, Nagyapánk, Dédapánk HEVESVÁRI ZOLTÁN (1924-2022) temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.
Emléke örökké a szívünkben él!
A Család

KÚTFÚRÁS

110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL!
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Ráckevei Újság
• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely • e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
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• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. • Nyomda: WestGraph Kft. Szigethalom • Eng. sz.: III/PHF/149P/1989
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2022. MÁRCIUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2022. február 18., 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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Hirdetés

2022. február

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

