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Boldog új évet Ráckeve - 2022!
Karácsonyi koncert és kitüntetettek – 2021
2020-ban a pandémia miatt sajnos elmaradt
a város közös karácsonyi ünnepélye, ahol már
évtizedek óta hagyomány, hogy „Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kitüntetéssel ismeri el azok munkáját, akik a saját
területükön hosszú éveken át sokat tettek a kö-

zösségért, a városért, akiknek áldozatos munkája
példa az utókornak.” Ezt hangsúlyozta köszöntőjében az Ács Károly Művelődési Központ
igazgatónője, Szabó Gertrúd, aki idén nem
csak műsorvezetője volt az estének, hanem
először intézményében, méltó módon a kará-

csony bensőséges hangulatát megelőlegezve,
gyönyörűen feldíszítve helyet is adott ennek a
különleges alkalomnak a művelődési központ
színháztermében.
A teljes beszámolót és a méltatásokat
a 10-18. oldalakon közöljük

A naptárról – Patay László-emlékév
Kedves Olvasóink!
Több évtizedes hagyomány, hogy a Ráckevei
Újság januári számával egy naptárt ajándékozunk az olvasóink számára. Minden évben
igyekszünk a minket körülölelő csodálatos
természeti értékeinkről, épített örökségeinkről
vagy jeles eseményeinkről készített képekből
válogatni, amelyben szerencsére bővelkedünk,
hiszen számos profi és amatőr fotósunk szívesen adja oda önzetlenül alkotását.
Ha a kezükbe veszik az idei év naptárát, akkor
látják, hogy Patay László (Komárom, 1932. május 2. – Ráckeve, 2002. január 10.) Munkácsy
Mihály-díjas festőművészünknek, Ráckeve

Díszpolgárának a ráckevei Keresztelő Szent
János Római Katolikus Templomban található 640 m2-es szekkójából a szentély falát beborító Ráckeve látképét ábrázoló részletét ragadtuk ki Ábrahám próféta alakjával – akiről
az egykori őstelepülésünk is kapta nevét – és a
Mester elmaradhatatlan őrzőangyalaival.
Azért választottam ezt a képet, mert Ráckeve
Város Önkormányzata, a Patay László Emlék-Kép(P) Egyesület és az Árpád Múzeum
közösen úgy határozott, hogy a 2022-es évet
Patay László születésének 90. és halálának 20.
évfordulója alkalmából Patay László-emlékévnek nyilvánítja.

Ebben az évben számos programot, előadást
szeretnénk rendezni a festő még a nagyközönség előtt nem ismert magángyűjteményekben
őrzött festményeiből egy kiállítást bemutatni.
Remélem, örömet szereztünk önöknek azzal,
hogy ha nem is rendelkeznek eredeti Patay
festménnyel, legalább egy szekkó részletre nap
mint nap rápillanthatnak otthonukban, munkahelyükön.
Ezúton kívánok minden kedves olvasónknak
boldog, sikerekben és leginkább egészségben,
sok-sok közös élményben gazdag boldog új évet!
Jáki Réka felelős szerkesztő
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Az elmúlt év végén is fontos döntések születtek
Szúnyoggyérítés – Tűzoltóság – Ingatlanügyek
2021. december 14-én 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.
Az első napirendnél Ráckeve Város Képviselő-testülete úgy döntött – mint a víziközmű
ellátásért felelős szervezet –, hogy a megállapodásban részletezett víziközmű elemeket a
Ráckeve és Térsége beruházó Víziközmű Társulattól átveszi, egyben felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására és felkérte
a jegyzőt a vagyonelemek nyilvántartásba vételére, azok üzemeltetésre történő átadására
az üzemeltető DAKÖV Kft. részére, úgy, hogy
az üzemeltető és a tulajdonos között készüljön
erről szóló jegyzőkönyv.
A testület határozott arról, hogy alapító pártoló tagként részt vesz a Ráckevei-Soroksári
Dunaág Turizmusfejlesztési Klaszter létrehozásában, azzal a kikötéssel, hogy Ráckeve Város
Önkormányzata – speciális helyzetét tekintve
– a klaszterben való részvételét anyagi hozzájárulással nem támogatja.
A képviselők módosításokkal egyhangúan elfogadták a Ráckeve Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos utca 14. szám alatt található „új
bírósági épület”-re vonatkozó ingyenes használati megállapodás-tervezetet.
Támogatták s Ráckeve 0436/4-5 hrsz alatti
ingatlanon a csereerdősítését és fás legelő létesítését. A testület a Ráckeve 0436/4-5 helyrajzi számú ingatlanokat kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította és egyben támogatta
a SION Security Kft-nek, mint fejlesztőnek
azon szándékát, miszerint a Ráckeve, 0436/4
és 0436/5 ingatlanok Ek jelű övezetből a tervezési szakasz egyeztetései szerint megállapított, a jelenlegi beépítési paraméterekkel
azonos mezőgazdasági és/vagy részben erdő
övezet területbe történő – értéknövekedéssel
nem járó – átsorolását, valamint úgy határoztak, hogy az érintett területek – 0436/4-5
hrsz-ú ingatlanok – átminősítéshez kapcsolódó rendezési terv módosításához fűződő
mindennemű költségek a fejlesztőt terhelik.
Felkérték a főépítészt, hogy folytasson egyeztetést a kérelmezővel arra vonatkozóan, hogy
Ráckevén történjen a csere-erdősítés.
A képviselők a Ráckeve Szegedi Kis István sétány területének állandó jelleggel történő
bérbeadását nem támogatták és felkérték a
jegyzőt, hogy a Keve-Pálinka felépítményének

helyzetét vizsgálja felül, majd azt terjessze a
képviselő-testület elé.
A testület nem foglalt állást a Ráckeve, Dömsödi út 4. sz., 5114 hrsz ingatlanon, a Vadkacsa Szabadstrand és Kemping a 3240519314
projekt azonosítási számú Leader pályázatán
100%-os intenzitással támogatott fejlesztés (2
db kemping faház és lakóautó parkoló) építési
költségének emelkedésének kompenzálásával
kapcsolatban és a témát újból napirendre tűzik
a 2022. évi költségvetés első olvasatakor.
Tasnádi György Ráckeve városában tervezett
„János Vitéz 250” elnevezésű ünnepségsorozat
támogatási lehetőségeinek felméréséről szóló
tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.
Határozat született arról, hogy Ráckeve élhetőbb város munkacsoportokathozlétrea„Ráckeve
élhetőbb városi léte” és „Ráckeve tisztább és egészségesebb környezete érdekében” projektötletek
vizsgálatára az alábbi személyek megjelölésével: Feltser András Rávüsz Kft ügyvezető; dr.
Szánthó Györgyné; Szőke Felicián; Varga Viktória alpolgármester; Vereckei Zoltán polgármester; Karaba Tamás főépítész.
Felkérte a testület a két munkacsoportot, hogy
az április testületi ülésen számoljanak be a javaslataikról.
A képviselők elfogadták Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet alapító okiratában a „A
költségvetési szerv szervezete és működése” ponton
belüli módosításokat.
Elfogadták az előző képviselő-testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatokat.
A testület egyhangúan elfogadta a város pénzügyi helyzetéről készült 2021. november havi
jelentést, valamint a 2022. évre vonatkozó képviselő-testületi munkatervet is.
A képviselők egyhangúan kifejezték szándékukat, hogy a 2022/2023-as tanítási évre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatáron
változtatni nem kívánnak, s Ráckeve város és
Lórév község közigazgatási területe tekintetében köznevelési intézményként a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskola jelölését támogatták.
Eredménytelennek nyilvánították a Szent
Vendel utcában található 17 db építési telkek
39 millió Ft értékben történő eladására kiírt
pályáztatási eljárást (benyújtott pályázat hiányában) és úgy határoztak, hogy pályázati felhívással 43 millió forint értékben meghirdették
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) ren-

delet versenyeztetési szabályzatában előírtaknak megfelelően, hatályos értékbecslés
megléte mellett.
A testület egyhangúan kifejezte szándékát, hogy
továbbra is csatlakozik a Ráckevei Kistérség
azon településeihez, melyek közösen biztosítani kívánják 2022-ben az országos szúnyogygyérítésen felül a Ráckevei Kistérség területén
az idegenforgalmi céllal tervezett szúnyoggyérítési programot, ezért a településre jutó tervezett költséget (2.496.665.-Ft) az önkormányzat
2022. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselők az Angyali-sziget 3704 hrsz-ú önkormányzati ingatlan eladásával kapcsolatos
kérelem kapcsán úgy döntöttek, hogy a megjelölt vételár megfizetését 6 havi egyenlő részletben történő kiegyenlítéssel engedélyezik azzal
a feltétellel, hogy az utolsó részlet kifizetésének
határideje 2022. június 30.
Elfogadták a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működtetésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást és a testület felkérte a polgármestert,
hogy a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos tűzoltósággá való minősítését, és ezzel
állami működtetésbe adását kezdeményezze,
majd felhatalmazta Varga Viktória alpolgármestert, hogy az OKFI vezetőjét megkeresse a tűzoltóság működéséhez szükséges hiányzó összegek támogatása tárgyában.
A képviselők a Tűztorony tetőfedési feladatairól szóló tájékoztatást elfogadták és felkérték a
polgármestert, hogy id. Ócsai Sándor vállalkozó részére „kapacitás lekötő nyilatkozat”-ot írja
alá 2021. december 31-ig, azzal a kiegészítéssel,
hogy a beruházás költségét a 2022. évi költségvetés függvényében tudja biztosítani a testület.
Egyben felkérték a Műszaki Irodát, hogy kérjen
rekonstrukciós műszaki szakvéleményt más
vállalkozótól is (Alpin-Ház Kft.), maximum
500.000 Ft-értékig, melynek forrása a város
2021. évi költségvetésének általános tartaléka, valamint Karaba Tamás főépítészt, hogy a
tűztoronnyal kapcsolatos műemlékvédelmi és
építészeti szempontú szakvéleményt szakmai
köréből szerezze be, végül a polgármestert,
hogy kössön megállapodást id. Ócsai Sándorral a Tűztorony szerkezeti állapotának heti ellenőrzése érdekében. (A vállalkozóval történt
egyeztetés alapján a Tűztorony tetejét ideiglenesen dróthálóval biztosították, ezzel megelőzve a baleset- és életveszélyt.)
A határozatok a város honlapján (www.rackeve.
hu), a dokumentumok között, a képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka
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Partnerségi véleményezés
Módosult a településkép védelméről és minőségi alakításáról szóló önkormányzati rendelet
Ráckeve Város képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól alkotott 6/2017
(III.24.) önkormányzati rendelete 6. §. (3) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben
résztvevők körét tájékoztatom, hogy Ráckeve
Város Képviselő-testületének 287-2021(XI.18)
számú határozatában döntött Ráckeve Város
településképének védelméről és minőségi alakításáról szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességéről.
A módosítás az alábbi főbb területekre koncentrál: A 2021. évi XXXIX. törvény a településképi törvény módosításával szükségessé
tette a településképi rendelet módosítását. A
törvény több mint 30 törvényt módosított,
többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvényt (Étv.) és a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Tktv.).
2021. július 1. napjától a polgármester helyett a képviselő-testületnek lett hatásköre
a településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi
kötelezés és településkép-védelmi bírság eljárásaira vonatkozóan. Az önkormányzat településkép-érvényesítő eszközei tekintetében
eddig a polgármester rendelkezett hatósági
hatáskörrel.
A 2021. évi XXXIX. törvény alapján ezen hatáskör címzettje az önkormányzat (képviselő-testület) lett. Az eljárási határidők tarthatósága,
és az ügyfélközpontú ügyintézés miatt javasolt
– a korábbi eljárással megegyezően – a hatáskör polgármesterre való átruházása, amelyet a
képviselő-testület a törvény előírása alapján a
településképi rendeletben kell, hogy megtegyen.
Egyidejűleg átvezetésre került a módosító ren-

deletben részletezett anyaghasználati pontosítás mellett a reklámokra, reklámhordozókra
vonatkozó szabályozás.
A veszélyhelyzet ideje alatt a partnerségi
egyeztetést, tájékoztatást, a véleménynyilvánítást elektronikus úton biztosítjuk.
A Rendelet módosításának részletes szakmai
tájékoztatója megtekinthető az önkormányzat honlapján, http://onkormanyzat.rackeve.hu/
Dokumentumok / Településképi rendelet módosítása menüpont alatt.
A Rendelet módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a
rackeve@rackeve.hu és foepiteszicsoport@rackeve.hu e-mail címekre történő megküldéssel.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2022.
január 31.
Karaba Tamás
főépítész

Felhívás
Választott szavazatszámláló bizottsági tagság betöltésére
Ráckeve Helyi Választási Irodája várja azon
ráckevei lakóhelyű választópolgárok jelentkezését, akik Ráckeve város területén működő
szavazatszámláló bizottságban tagsági feladatokat vállalnának. Az új szavazatszámláló
bizottsági tagok megbízatása a 2022. évi az országgyűlési képviselők (2022. április-május),
az Európai Parlament tagjainak (2024. május-június), a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október,
egy időben a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásával) általános választására, valamint az általános választásokat
követő időközi választásokra is érvényes.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok választható tagjait a
települési önkormányzat képviselő-testülete
választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.
Figyelem! Nem lehet tagja a szavazatszámláló
bizottságnak köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban

álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd
tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges
szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény szerinti központi államigazgatási
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban,
biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével (Ve.18. §
(1) – (2) bekezdése).
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek. A szavazatszámláló bizottság
tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a
jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Ráckevei Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen,
majd a bizottság alakuló ülésén és felkészítő

oktatáson kell részt venni. A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok
megbízatása a következő általános választásra
megválasztott szavazatszámláló bizottságok
alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2022.
évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak
jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos
kitöltésével lehet. A jelentkezési lap, valamint
az adatvédelmi tájékoztató letölthető a www.
rackeve.hu internetes oldalról, illetve a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán
elérhető.
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb
2022. január 30-ig kell eljuttatni személyesen
(Ráckevei Polgármesteri Hivatal 1. emeletén található levél gyűjtőládába), levélben (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Ráckevei Polgármesteri Hivatal, Ráckeve Helyi Választási Iroda)
vagy elektronikus úton (valasztas@rackeve.hu).
A jelentkezéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást dr. Rupp-Müller Melinda választási irodavezető helyettes nyújt, hivatali munkaidőben a 06/24-523-333 telefonszámon.
Ráckevei Helyi Választási Iroda
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Közösségi térrel gazdagodott városunk!
Újabb eleme valósult meg a Szociális Rehabilitációs Pályázatnak
Új, 21. századi színvonalú, komfortos közösségi házat nyitott meg Ráckeve Város
Önkormányzata ünnepélyes keretek között
tavaly november 29-én az Iskola utcában. A
régi, romos állapotú iskolaépület bővítésével
megvalósult létesítmény a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja című pályázat keretében valósult meg.
Az épületet Szente Annamária képviselő,
civil kapcsolatokért felelős tanácsnok adta
át, aki Müller Pétert idézte találóan: „Igazi
közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok.
Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.”
Képviselő asszony reményét fejezte ki, hogy
„sok színes programmal – a város intézményeivel
karöltve – fogjuk megtölteni a régi/új falakat”.
Ezután egy csodálatos és nagyszínpadra illő
zenei élményben volt részünk Csonka Miklós
és Horváth Béla előadásában, amely az átadó
ünnepség szervezőjének és levezetőjének,
Szabó Gertrúdnak, az Ács Károly Művelődési

Elkészült az új közösségi ház
Központ igazgatónőjének igényes választását
dicséri, a tőle megszokott módon. A városi
konyha által készített színvonalas fogadás
után a jelenlévők közösen megtekintették a
Pokolhegyi vágyak című, 1964-ben készült dokumentumfilmet.

FOTÓ: JÁKI RÉKA
Az új közösségi épületrészben szociális foglalkoztató, szociális előadó és tanácsadói szobák,
polgárőr iroda, teakonyha, étkező, személyzeti
és akadálymentes illemhely, férfi, női mosdó
található.
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 Ökormányzata
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Elkészült az új kerékpárút
Gyalogosan, kerékpárral biztonságban

Ráckevén Pánczél Károly országgyűlési
képviselő és Vereckei Zoltán polgármester
hivatalosan is átadta a kerékpárosoknak és
a gyalogosoknak azt az új szakaszt, ami biztonságosan köti össze a gimnáziumot és a
HÉV-végállomást.
A beruházásra Ráckeve 135 millió forintot
nyert el a Pest megyei kompenzációból,
valamint az önkormányzat is hozzájárult a
projekthez.
Ráckeve Város Ökormányzata

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata

FOTÓ: KARLIK DÓRA

Felülvizsgálták a gáti kerékpárutat
További kiegészítő munkálatok várhatóak tavasszal
Ezúton tájékoztatjuk a ráckevei lakosokat,
hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrásból a Ráckeve
– Szigetbecse – Makád települések közötti kerékpározható koronastabilizáció kivitelezése
lezárult, a műszaki terület átadás-átvételének
lezárása 2021. november 23. napján megtörtént. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy egyes,
rövid szakaszokon a felső záróréteget alkotó
frakció helyenként szegregálódott, így a kiékelés ezeken a helyeken nem tökéletes, bár a

terv szerinti anyagmennyiséget beszállították.
A vállalkozó garanciális feladatként 2022 márciusában többletanyag beszállításával teremti
meg ezeken a részeken a kerékpárút joggal elvárt színvonalú használati értékét.
Emellett a kivitelező és a KDV Vízig a helyszínen megállapodtak, hogy 2022 márciusában
újbóli felülvizsgálatot tartanak annak érdekében, hogy a kerékpáros szezon kezdete előtt az
esetlegesen felmerült problémákat, hibákat a
jótállási idő keretében javíthassák.

Fentiek alapján, reményeink szerint, az út
hosszan fogja szolgálni a kerékpározni szeretőket a gépjárműforgalomtól elkülönített
nyomvonalával és a Ráckevei (Soroksári)-Duna panorámájának sportolás közbeni látványával.
Ezúton szeretnénk megköszönni a projekt
megvalósítása során tanúsított türelmüket és
támogatásukat.
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Egyre tisztább városunk
Újabb pályázati támogatást nyert Ráckeve
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az IFKA
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogató
2021. szeptember 2. napján „Tisztítsuk meg
az Országot!” újabb pályázati kiírást tett közzé, melynek eleget téve idén még 19,6 millió
Ft támogatást sikerült elnyernünk (2021/
TMOP2/0211 sz. támogatói okirat). Ebből az
összegből végre fel tudtuk számolni az „Ipa-

ri Parkban” felgyülemlett zöld hulladékot és
még néhány ponton illegálisan elhagyott
szemetet. A területeket lezártuk, sorompók
és kamerák kerültek letelepítésre az év során. Szeretnénk itt megköszönni a Műszaki
Iroda kollégáinak, Feketéné Kiss Zsuzsának
és Koller Péternek egész éves, illegális hulladékfelszámolási pályázatokhoz kapcsolódó
munkáját! Valamint kérjük szépen a lakossá-

got, hogy amennyiben bárhol illegális hulladékelhagyást lát, és akár az elkövetőt is látja,
tegyen azonnali bejelentést a rendőrség, illetve hivatalunk felé, segítsék munkánkat, hogy
idővel véget tudjunk vetni az ilyen jellegű környezetkárosításoknak.
Ráckeve Város Ökormányzata
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Lezárult a Leader projekt
Új turisztikai fókuszpont jött létre a Patay László Városi Képtárban

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP619.2.1.-33-3-17 kódszámú, Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület – Versenyképes helyi
turisztikai kínálat megteremtése című felhívás
alapján az Árpád Múzeum eredményesen pályázott.
A Projekt címe: Patay László turisztikai fókuszpont kialakítása Ráckevén.
Projekt azonosító száma: 1916211485
A szerződött támogatás összege: 11.689.392,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: A
városi képtár pincéjének és a hozzá tartozó
lejárójának felújítása, vizes blokkok átalakítása, raktár, teakonyha és az udvaron szilárd
térburkolat kialakítása. Lényeges eleme a
projektnek a képtár kiállítóterében interaktív térkép elhelyezése. Az érintőképernyős
kezelőfelülettel a Patay életmű helyszínei,
dokumentumai, alkotásai érhetők el, így a

Az interaktív Patay turisztikai digitális eszköz
képtár egy országos „Patay zarándoklat” kiindulópontja, állomása.
A projekthez tartozott négy rendezvény megtartása, amely 2021. április 30. – 2021. október
18. között megvalósult.

FOTÓ: JÁKI RÉKA

A projekt befejeződött, a tervezett feladatok
megvalósultak.
A befejezés időpontja: 2021. október 29.
Jáki Réka
igazgató

A szeretet ünnepére készültünk
Köszönet a közös munkáért
Köszönjük, hogy munkátokkal ragyogóbbá,
csodálatosabbá tettétek a közelgő advent városi fényét! Köszönet Balázs-Gyorgyovich Katalin, Horák Hajnalka, Pálinkó Márk és Papp
Benjamin, Edit, Gabi és Imre. Köszönet a Rávüsz Kft. dolgozóinak, az Ady Endre Gimnázium 6 diakjának. Csömöri János, neked külön
a sok-sok támogatást, és legfőképp Petre Bélának és a Horgásztanya Vendéglőnek a napi ellátmányt. Ráckeve Város Önkormanyzatának
úgyszintén a támogatását köszönjük! Továbbá
köszönet illeti: Holdonner Istvánt és csapatát,
Viski Györgyöt és csapatát, Podruzsik Sándort
és csapatát, Noske Róbertet, Varga Istvánt (Toronto), Grosszmann Józsefet, a Katolikus Egyházat és a Református Egyházat, Gergő Józsefet (emelőkosaras segítség), Mester Csabát (a
városháza kandeláberek díszítése).
Varga Viktória
alpolgármester

Készül a városi adventi koszorú

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA
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„Mézes Ráckeve” 2021.
János vitéz – mézeskalácsból
„A mézeskalácsosság a legszellemesebb mesterség. Nem a Merkur patronátussága alatt áll az,
hanem az Ámoré alatt. Csupa merő szerelem,
csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézeskalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti
az arcokat a süteményeivel, mint az a gondolataival. Úgyszólván a szájába rágja a vásárlónak,
ötletekkel látja el, hogyan legyeskedjék, csintalankodjék a fehérnépek körül. Ott van a mézeskalács-szív – egy kis célzás; mandulával kirakott
lovas – egy kis jóslás; pólyásbaba vagy csak a
bölcső – egy kis szemtelenkedés. Hanem ha az
apa veszi, minden figura csak nyalánkság.”
Szabó Gertrúd az Ács Károly Művelődési
Központ igazgató asszonya Mikszáth Kálmán soraival köszöntötte a „Mézes Ráckeve” című alkotópályázatunk eredmény-

Az egyik legszebb kompozíció
hirdetésén és az alkotásokból készült
kiállítás megnyitóján megjelent alkotókat, érdeklődőket. Vereckei Zoltán Ráckeve Város polgármestere vette át a szót.
Köszöntőjében kiemelte: „Szent Ágoston
szerint a méz Isten jóakaratának és gyengédségének jele.” Kitért a méz, a mézeskalács
múltjára, történetére. A János vitéz témából adódóan – Petőfi Sándor és Horváth
Nepomuki János emlékének szentelve
nyitotta meg a tárlatot.
Ezt követően Szabó Gertrúd a „Mézes Ráckeve” alkotópályázat történetét foglalta össze
és bemutatta a kiállított alkotásokat: „Ma
újra népszerű a színes, de nem harsány mézeskalács, amit leginkább a karácsonnyal kötünk
össze. Formájával, illatával és ízével hozzájá-

rul az ünnep hangulatához, melegéhez. Intézményünk, az Ács Károly Művelődési Központ
2016-ban hirdette meg először „Mézes Ráckeve” című alkotópályázatát sütni szerető kicsik
és nagyok, baráti társaságok, óvodai és iskolai
csoportok, klubok, hagyományőrző egyesületek,
munkahelyi csapatok számára. Ráckeve épületei, nevezetességei készültek el mézeskalácsból
nagy lelkesedéssel. Az elkészült alkotások bemutatásra kerültek Advent idején, nagyon sok
érdeklődőt vonzva. Azóta a nagy sikerre való
tekintettel minden évben meghirdetésre került
pályázatunk „Mézes Ráckeve” néven, mindig
új témát keresve, 2017-ben Épített örökségünk
a Kárpát-medencében, 2018-ban Mesés Advent, 2019-ben Magyar várak. A mézeskalács
mindig jó alapanyagnak bizonyult, gyönyörű
alkotások születtek.

FOTÓ: JÁKI RÉKA
Ebben az évben pályázatunk témájaként Petőfi
Sándor: János Vitéz verses meséjét, elbeszélő
költeményét választottuk ihletet adónak az alkotóknak.
A legenda szerint Petőfi Sándor költeményét
a ráckevei Horváth Nepomuki János, volt huszárkapitány élettörténete alapján írta. Kíváncsian vártuk, hogy ehhez a kalandos, szerelmes
és varázslatos történethez kapcsolódóan milyen
alkotások születnek.
Nagy megtiszteltetés számunkra – alkotópályázatunkhoz kapcsolva –, hogy lehetőséget
kaptunk Péreli Zsuzsa a Nemzet Művésze
címmel kitűntetett, Kossuth-díjas és Munkácsy
Mihály-díjas magyar képzőművész, kárpitművész, érdemes és kiváló művésztől János vitéz
képeinek bemutatására. A művésznő 2006-

ban kapott felkérést a Magvető Kiadótól Petőfi
Sándor János vitéz című művének illusztrálására, amely 2007-ben jelent meg. A kötethez 17
darab, nagyjából egyforma méretű akvarell készült, amit megtekinthetnek az elkészült mézes
alkotások mellett.
Felhívásunkra 11 pályamű érkezett. Művésziek
és gyönyörűek. Mindegyik egy találékony művész keze munkáját dicséri. A klasszikus formákon átüt a saját stílus, a finom és kecses díszítés,
a műgond.”
Az alkotások készítői:
• Kovács Györgyné (Alsónémedi)
• Őszidő Nyugdíjas Klub „Tündérország”
című alkotása. Tervező: Tóthné Gabika.
Kivitelezők, díszítők: Tőzsér József és
Tőzsér Józsefné, László Éva, Répás Lászlóné, Szász Veronika
• Molnárné Hettman Emilia
• Gál-Babicz Ágnes
• Ősi Jövő Alapítvány – „Zsivány tanya”
című alkotása
• Szabóné Csomor Éva – Méz és Fahéj
• Kiss Károlyné
• Nagyné Szűcs Szilvia
• Tóth Ágnes
• Vásárhelyi Anett
• Szivárvány Óvoda Iskola utcai Tagintézmény – Katica csoport
Rendezvényünkön közreműködött Tihanyi
Dániel ráckevei színművész.
Köszönjük mindazoknak akik segítették
rendezvényünk megvalósulását:
• Komlódiné Juhász Annamária – Sütikert
Kézműves Cukrászat
• Ottrok Vivien
• Szőgyényi Gábor
• Kovács László
• Keve Serege Íjász Egyesület
• Szöllősi Árpád
• Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár
Hagyományőrző Egyesület
Azt tartják, a mézeskalács mágikus sütemény, mosolyt varázsol az emberek arcára.
Kiállításunk igazolta ezt. A tárlatot 2021.
december 17-ig tekinthették meg az érdeklődők az Ács Károly Művelődési Központban, majd december 21-től a ráckevei Aqua
Land Termálfürdő aulájában került bemutatásra.
Szabó Gertrúd
igazgató
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„Adventi fények”
2021. november 26.
„Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé –
szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől,
kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól
várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák
percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban
tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel
se kevesebb annál, amire vár.”
A száz éve született költőnk, gondolkodónk
Pilinszky János szavaival köszöntötte Szabó
Gertrúd az Ács Károly Művelődési Központ
igazgatónője a városi „Adventi fények” rendezvényre látogatókat a Szent István téren, majd a
hagyományok szerint Vereckei Zoltán Ráckeve
Város polgármestere köszöntője után a gyerekekkel visszaszámolva felkapcsolta a város ünnepi fényeit.
Az ünnepi díszkivilágítást a városnéző kisvonaton utazva is megtekinthették az érdeklődők, akik útjuk során az Ács Károly Művelődési
Központba is betérhettek a „Mézes Ráckeve” kiállítás és Péreli Zsuzsa a Nemzet Művésze címmel kitüntetett magyar képzőművész János
vitéz akvarelljeinek felfedezésére.
Advent időszaka a várakozás jegyében telik.
Várjuk a fény megszületését, a világosság növekedését. Jézus születésére való várakozás, a
felkészülés, a reménykedés időszaka. Énekkel,

Karácsonyi műsor a színpadon
muzsikával és ünnepi gondolatokkal vártuk a
nézőket. Színpadunkon elsőként a Ráckevei
Ady Endre Gimnázium diákja Várkonyi Álmos
előadásában hallgathatták meg Dsida Jenő
versét. Ezt követően a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola kórusa és zenekara Tihanyi

A díszesen kivilágított Szent István tér
Dániel színművésszel kiegészülve varázsolta
el a közönséget. Nézőink megismerhették a
HorgolÁszok lelkes kis csapatát. Az Ács Károly
Művelődési Központban foglalkozást tartó
kézműves csoport Kósa Brigitta vezetésével
ajándékot készített Ráckeve lakói számára,
egy kézzel horgolt közösségi karácsonyfát.
Karácsonyi projektjükhöz sokan csatlakoztak
otthon horgolt nagyi négyzettel. Adventi rendezvényünkön jelképesen adták át a ráckeveieknek Tihanyi Dani dalával kísérve, áldott
ünnepet kívánva mindenkinek. Köszönjük
odaadó munkájukat!

FOTÓ: JÁKI RÉKA
Az ünnepre hangolódásban a Monarchia Singers Kvartett is segítségünkre volt. Gyönyörű
dalokat hallhattunk előadásukban. Az Őszidő
Nyugdíjas Klub a Szentcsalád-járás népszokását elevenítette fel. A szokással Szent József és
Szűz Mária betlehemi szálláskeresését idézték

FOTÓ: ÁKMK
föl, bensőséges hangulatú, közös imádkozással, énekléssel meghittséget hozva színpadunkra. Utolsó fellépőnket nagyon sokan
várták. Takács Nikolas senkinek nem okozott
csalódást. A 32-szeres platina- és aranylemezes
előadóművész legszebb slágerei csendültek fel
a közönség nagy örömére.
Rendezvényünkön finomságokat fogyaszthattak, ihattak forralt bort és meleg teát. Mikulástól, krampusztól szaloncukrot kaptak a gyerekek. Az adventi vásár forgatagában szebbnél
szebb kézműves terméket kínáltak készítőik,
megvásárlásukkal meglepetést szerezhettünk
szeretteinknek.
Ha csak kicsi időre is, de magunk mögött
hagyhattuk a gondokat, melyek egész évben gyötörnek minket, s átadhattuk magunkat a karácsonyra készülődés lélekmelengető varázsának.
Köszönjük a munkáját minden közreműködőnek, segítőnek, a RÁVÜSZ Kft. munkatársainak és a polgárőröknek, rendezvényünk
támogatóinak:
• Duna Relax Hotel Ráckeve
• Hetednapi Adventista Egyház Ráckevei
Gyülekezete
• Ráckeve Város Önkormányzata
• Ráckevei Polgármesteri Hivatal (saját forrásból és a Taligás Pékség kenyér és sütemény felajánlásából)
• Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ
• Sutyi és Sasi Étterem és Pizzéria
• Szántó József
• Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Szabó Gertrúd
igazgató
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„Ünnepre hangolódva”
2021. december 4.
A karácsony hangulata idén decemberben
beköltözött az Ács Károly Művelődési Központ falai közé. Az Advent időszakában a
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt vártuk
programjainkra. December 4-én az „Ünnepre hangolódva” című rendezvényünkre került sor, ahol átadtuk magunkat a várakozás
örömteli, balzsamos pillanatainak.
A pécsi MárkusZínház a Betlehemi történetet hozta el ünnepváró délutánunkra. A
29 éve sikeresen működő, pécsi színház bábosai a mese üzenetének a jelenkor embere
felé való közvetítését tartják a legfontosabb
feladatuknak. Jézus születéséről meséltek
nekünk. A szülők sem unatkoztak, hiszen a
MárkusZínházról köztudott, hogy az egész
családnak játszik jóízű humorral és játékkedvvel.
Az előadás után Paál Éva és a Bara zenekar
hívta táncba a közönséget. Kedves dalt tanultak a Mikulásról, mondókáztak, táncoltak Éva vezetésével az apróságok. De
kipróbálhatta mindenki ügyességét is mézeskalács díszítésben és karácsonyi díszek

Paál Éva és a Bara Zenekar előadás közben
készítésében. Julika néni és Csilla néni fáradhatatlanul segítette ötletekkel, gyakorlott mozdulatokkal a kisebbeket. Sorra készültek a szebbnél szebb mézesek, díszek,
örömmel vitték haza magukkal készítőik.

FOTÓ: ÁKMK
Lélekben elcsendesülve, jó hangulatban,
sok új élményt szerezve telt a délután.
Szabó Gertrúd
igazgató

„Lélek vagyok, élni szeretnék!”
Tóth Péter Lóránt előadása művelődési központban a Magyar Nyelv Napja alkalmából
2021. december 8-án került sor a Magyar
Nyelv Napjához kapcsolódó programunkra, Tóth Péter Lóránt előadására. A történelem-testnevelés szakos tanár, drámapedagógus, versmondó és versvándor egy évtizede
járja Magyarországot és a határokon túli magyarlakta területeket, hogy legnagyobb magyar költőink verseit tolmácsolja rendhagyó
irodalomórák és pódiumestek keretében.
Hitvallása szerint a versek térképek, iránytűk
az életünkben, ezeket követve juthatunk el
egy békésebb, szeretettel teli világba. A munkásságáért többek között Pro Cultura Hungarica- és Trefort Ágoston-díjjal is kitüntették. A versvándor a „ ...lélek vagyok, élni
szeretnék!”című pódiumműsorával a tragikus
sorsú költőnek, Radnóti Miklósnak és az ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatosoknak állít emléket. Az előadás Radnóti Miklós
személye körül forgott, különös tekintettel
a 35 évet megélt, tragikus sorsú költő utolsó
6 hónapjára. A Radnóti- és Latinovits-díjas
versmondó 2019. augusztus 31. és szeptem-

ber 24. között a 110 esztendeje született és 75
éve meghalt Radnóti Miklós tiszteletére 850
kilométeres gyalogos vers-zarándoklatot
tartott a szerbiai Bortól Abdáig.
„Oly korban éltem én e földön, / mikor az ember úgy elaljasult, / hogy önként, kéjjel ölt, /
nemcsak parancsra” – kezdte Radnóti Miklós
Töredék című megdöbbentő versével a viszszaemlékezését, szembesítve a közönséget
a 20. század rettenetével. A költő életének
utolsó útját követve avatta be a hallgatóságot történelmi és irodalmi összefüggésekbe, a munkaszolgálatosokkal való
bánásmód rémségeibe, a verszarándoklat
találkozásainak tapasztalataiba. Beszélt az
irodalommal való személyes indíttatásáról,
Bődi Szabolcs emlékezetes magyar irodalom óráiról. Kedves tanára Bortól Belgrádig
társa volt a zarándoklat során is.
A rendhagyó irodalom órán, az úton szerzett tapasztalatok mellett a hazaszeretetről, a felesége iránt érzett szerelemről, a
kor származásuk alapján számkivetetté

tett embereinek sorsáról szóló verseket,
versrészleteket is hallhattak a diákok. Megtudták, hogy a missziószerű úton televíziós
felvétel készült. Herczeg Zsolt rendező filmje, a zarándokút dokumentálása különdíjat
nyert a XI. Bujtor István Filmfesztiválon,
megosztott első díjat pedig az első Külhoni Tudósítói Találkozón és Filmszemlén. A
film címe Radnóti nyomában, amely az interneten is könnyen elérhető.
Az előadás végén lehetőség volt kérdések
feltevésére. Az Ady Endre Gimnázium diákjai jól megfogalmazott kérdéseikkel és a
hozzá kapcsolódó válaszokkal még teljesebb képet kaptunk az elhangzottakról.
Az előadás a Köszönjük Magyarország program keretében valósult meg!
Az eseményt élőben közvetítettük facebook
oldalunkon. A teljes felvétel megtekinthető
az ÁKMK youtube csatornáján.
Szabó Gertrúd
igazgató
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Nyugdíjas Karácsony
2021. december 11.
Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési Központ a nyugdíjasok hagyományosnak mondható karácsonyi ünnepségét ebben az esztendőben december
11-én rendezte meg. A meghívottakat Szabó
Gertrúd igazgató asszony Gárdonyi Géza
gondolataival üdvözölte: „A szeretetnek melege van a természet hidegében – és világossága
van az élet sötétségeiben; és a szeretetnek ajkai
vannak, amik mosolyognak velünk az örömben
– és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban.”
Majd Vereckei Zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Örömtelinek nevezte, hogy együtt lehetünk karácsonyhoz
közeledve és szeretetben gazdag, békés és
boldog ünnepeket kívánt a meghívottaknak és egész családjuknak.
Ünnepi műsorunk elején Hevesvári Zoltán saját versét szavalta el. Majd a Ráckevei Ady Endre Gimnázium diákjai kedveskedtek műsorukkal. A vendégek szórakoztatásáról a Molnár
György Trió és Nádas György gondoskodott. A
2000-ben alakult, népszerű trió repertoárjából

Szépkorúak a városi nyugdíjas karácsonyon
keringőt, polkát, nosztalgia örökzöldeket egyaránt játszott. Nádas György édesapja – Nádas
Gábor – ismert slágereiből énekelt. Felcsendültek többek közt a Kicsit szomorkás a hangulatom,
Szeretni kell, Engem nem lehet elfelejteni című
közkedvelt dalok. A művész úr a zeneszámok
között humoros történetekkel nevettette meg
a publikumot. Felhőtlen szórakozásban volt
része minden vendégnek.

FOTÓ: JÁKI RÉKA
A műsort követően a nyugdíjasok ajándékot
vehettek át és az előre becsomagolt ebédet
mindenki otthon fogyaszthatta el a vírushelyzetre való tekintettel. A vendégek fogadásában, az ajándékok és az ebéd kiosztásában a
képviselő-testület tagjai segítettek.
Szabó Gertrúd
igazgató

Karácsonyi koncert és kitüntetettek – 2021
Ismét közösen ünnepelt a város
Folytatás az 1. oldalról
A koncert a Hetednapi Adventista Egyház
Ráckevei Gyülekezete kórusának csodálatos és áhítatott sugárzó előadásával kezdődött, akik már tavaly is elvarázsolták a
közönséget, majd Vereckei Zoltán polgármester meggyújtotta az adventi koszorú
negyedik gyertyáját és ezután következett a
város kitüntetett polgárainak, az ifjú sportolóknak és a civileknek járó díjak átadása.
A méltatásokat az újság következő oldalain
teljes egészében közzétesszük, hogy azok
is tudomást szerezhessenek róla, akik nem
tudtak, vagy nem voltak jelen a rendezvényen, hiszen közös büszkeségeink ők mindnyájan.
Az idén először az ünnepi koncerten részesítette elismerő oklevélben a képviselő-testület azokat a civileket, akik az év során önként
vállaltak közösségi feladatokat városunkért
és a benne élő rászorultak megsegítéséért.
Ráckeve Város Polgármestere Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományozott
Ráckeve Városért végzett közösségi tevé-

kenységéért: Barczi Józsefné, Cseperkáló
Bálint, Cserna Sándor, Csömöri János Csaba, Felei Margó, Gál-Ködöböcz Zsuzsanna,
Golenár Ferenc, Gyurkóné Márta Tímea,
Juhászné Matus Johanna, Kátai Éva, Kökéndyné Matus Noémi, Mertl Tünde, Ócsainé Mátyássy Katalin, Sifrik Ferenc részére,
valamint a
TeSzeddÖnkéntesek számára:
Ady Endre Gimnázium 6-8 fő, Ács Károly
Művelődési Központ, Közösen Együtt a Városért Egyesület, Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Ráckevei Polgármesteri
Hivatal, Ráckevei Vadásztársaság, Szent
Imre Katolikus Általános Iskola, Abelovszky Ditta Andrea és Tasi Nikolett Regina, Bezsenyi Adrienn, Bezsenyi Nikolett,
Bozóki Zoltánné, Bujdosó Ilona, Csereklei
József és Losonczi Boglárka, Gazsó Dániel,
Fórizs család, Liszkóczi Zoltán és családja,
Németh Fatima és Séllei Csenge, Dr. Rausz
Szabó Attila, Schneider Roland, Szőke Felícián és családja, Takács Márta, Varga Krisztina és családja.

A városi kitüntetések átadása után Vereckei
Zoltán polgármester mondta el karácsonyi
köszöntőjét:
„Tisztelettel köszöntöm önöket Ráckeve város
karácsonyi ünnepségén. Tisztelettel, mert olyan
emberek előtt állhatok, akik megérdemlik ezt a
szót, ezt az érzést. Olyan emberek előtt, akik
így vagy úgy, rövidebb vagy hosszabb időre, de
kiléptek az ember elkeserítő ketrecéből, az önző
hétköznapokból, hogy példát mutassanak. Példát mutassanak tetteik minőségével, kiemelkedő teljesítménnyel vagy a másokért, nota bene
mások helyett végzett munkájukkal.
Mert a tavalyi év gyakorlatát folytatva már
nem csak a nagy városi elismeréseket nyújtjuk
át az arra méltóknak, hanem azokat a civileket is díjazzuk, akik, úgymond észrevétlenül,
önzetlenül végeztek közösségi munkát. Ezek
a cselekedetek azok a kövek, amelyekre bizton
alapozhatjuk egy település életét, ezek azok a
jelzőoszlopok, amelyek irányt mutatnak nekünk az olykor rögös úton is, és tetteikkel segítenek azon átkelni. És hát örüljünk azoknak, akik
velünk együtt vállalkoznak erre, akik hisznek a
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retet fáját: ha sokan kertészkedünk egyszerre,
jó eséllyel még több gyümölcsöt teremhet ez a
csodanövény.
S van-e jobb idő és helyszín megtalálni egymást, mint így, karácsonykor, akár ezen a rendezvényen is?”

Az est háziasszonya Szabó Gertrúd és Vereckei Zoltán polgármester
jóban, mert sokan vannak, többen, mint tavaly,
és jövőre még többen lesznek, még ha most nem
is tudtak eljönni mindannyian. Mert hát nem
felejthetjük, bármennyire is szeretnénk önfeledten ünnepelni, a járvány itt liheg a nyakunkba, ettől kicsit szomorúbb ez a karácsony
is. És bár még egyre sötétebbek a nappalok, de
már közeleg a napforduló, jön a világosság. A
karácsony ragyogása, amelynek fényében kicsit
másként láthatjuk hétköznapjainkat, egymást:
minden kicsit világosabb, minden kicsit szebb
lesz. Végre leülhetünk együtt a terített asztal
köré, végre időt szánhatunk egymásra – kivéve
persze a háziasszonyokat –, végre előhívhatjuk
ismét jobbik énünket, amely már az előző hónapok rohanásától fáradtan ücsörög valahol
lelkünk mélyén.
Ugyan még egy kicsit morfondírozunk azon,
hogy gyermekeink, unokáink, örülnek-e az
ajándéknak, vajon eltaláltuk-e, mit szeretnének, de ahogy elérkeznek az ünnepi pillanatok, már gyermekkorunk izgatott várakozása
imbolyog halványan, rég elvesztett szülők,
nagyszülők mosolya melengeti szívünket, és
rájövünk, az együttöltött idő értékét nem az
ajándék adja.
Ahogy Teréz anya mondta: nem az számít,
mit adsz, hanem hogy mekkora szeretettel teszed. Így adjuk mi is ezeket az elismeréseket,
mert hiszünk benne, hogy ezt önök is érzik, s ez
az érzés lehet nagyobb közösségünk összetartó ereje. Amolyan lelki ragasztó, amire nagy
szükségünk van mai világunkban, amelyet
néha a megosztottság, esetenként rosszindulat, vagy időnként éppen csak a tudatlanság
tör ezer darabra.
De ha azon jelzőoszlopok mentén haladunk,
amelyet ezek az emberek építettek nekünk,
mindennapjainkban is eljuthatunk a karácsony legfontosabb üzenetéig. Ami pedig nem
más, mint a szeretet, elfogadás, önzetlenség.

FOTÓ: JÁKI RÉKA

Mindannyian tudjuk, hogy a karácsony nem
csupán a legkisebb, ám legfontosabb közösség,
a család ünnepe, de a legnagyobb keresztény
ünnep is.
Erről a mélyen hívő Pilinszky János Karácsonyi
gondolatok című esszéjében 1967-ben így írt:
A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket.

Ezután egy rövid szünet következett, amely
alatt a színpadon beszerelték a hangosítást, hogy utána Bolyky Zoltán és a Divertimento Kamarazenekar örvendeztesse
meg színes repertoárjukkal – amelyek tartalmaztak klasszikus és modern darabokat
is – az ünneplő és karácsony misztériumát
váró nézők lelkét. A. Vivaldi, A. Corelli, W.
Amadeus Mozart és L. Boccherini népszerű
kamarazenekari műveiből hangzottak fel a
kiváló előadóktól a csodás dallamok.
Szabó Gertrúd a felkonferálásban elmondta, hogy „Bolyky Zoltán, az együttes művészeti
vezetője fő céljának tekinti, hogy minél több érdeklődőt, leendő zenebarátot szólítsanak meg a
klasszikus zene segítségével.”
Hegedűn szólózott Bartal Ágnes. Vezényelt:
Bolyky Zoltán.
A zenekar támogatója a Hegyvidéki Önkormányzat.
Karácsonyi Koncertünk befejezéseként
közösen elénekeltük a Dicsőség kezdetű

A TeSzedd önkéntesei is elismerésben részesültek
Békéje örök kísértője minden békétlenségnek,
szelídsége minden háborúságnak. A karácsonyi
ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és
egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg
fogja teremteni valódi gyümölcseit közöttünk?
– teszi föl végezetül a kérdést.
Azóta több mint félszáz év telt el. Pilinszky is
már rég eltávozott közölünk, de kérdésére még
mindig nincs megnyugtató válasz. Legyünk
hát mi is azok, akik tovább plántáljuk a sze-

FOTÓ: JÁKI RÉKA

éneket a kórus segítségével, majd utána
Vereckei Zoltán, Ráckeve Város Polgármestere szeretettel meghívta a kitüntetetteket
és a jelenlévőket baráti beszélgetésre, egy
pohár pezsgőre és állófogadásra a különterembe, ezzel kívánva békés, boldog karácsonyt a résztvevőknek és minden ráckevei
polgárnak.
Jáki Réka
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Városi kitüntetettek

Városi kitüntetettek és ifjú sportoló díjazottak - 2021.
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
kitüntetésben részesítette
SZAMOSVÁRI ISTVÁNNÉ
született MEZEI MÁRIÁT
Szamosvári Istvánné 1950-ben született Mezőkövesden.
Ráckevére költözése után 1975. május 1-től a ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár munkatársa, két alkalommal
megbízott igazgatója is volt.
Jelentős szerepet játszik Pest megye könyvtári életének alakításában. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezetének megalakulása, azaz 1978 óta tagja. 2002től vezetőségi tag, a Gyermekkönyvtári Műhely vezetője.
Részt vett Ráckeve város kulturális életének irányításában,
majdnem folyamatosan, számos képviselő-testület munká-

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
MŰVÉSZETI DÍJ
kitüntetésben részesítette

ját segítette több mint 20 éven át az önkormányzat kulturális bizottságának külsős tagjaként.
Folyamatosan szervez rendezvényeket, Ráckeve és a környék szavaló, versmondó, mesemondó versenyeinek rendszeres zsűritagja, amelyek mellett sok diák egyéni felkészítésében is részt vesz.
2012-es nyugdíjba vonulását követően a könyvtár munkájában önkéntesként vesz részt, a kölcsönzés mellett a rendezvények, kézműves foglalkozások, nyári táborok állandó
résztvevője.
A 2020-as és a 2021-es járvány időszak idején egészségét
nem féltve, saját felelősségére vett részt a könyvtár gyermektáborainak lebonyolításában (kézműves tábor, kézműves délelőtt).
Mindmáig az intézmény meghatározó személyisége, aki
munkáját szívvel-lélekkel látja el.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szamosvári Istvánnét
Ráckeve Város Szolgálatáért Díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a város érdekében több, mint
10 éven keresztül végzett munkájáért
„10 ÉV RÁCKEVÉÉRT” EMLÉKGYŰRŰT
adományozott

MERTL ATTILÁT
DR. NAGY KLÁRÁNAK
Mertl Attila 1969-ben született, 1991-ben végzett a bajai Eötvös József Tanárképző Főiskola vizuális nevelés szakkollégiumán.
1994-től a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskolában tanít. Tanítványai rajzaikkal, festményeikkel díjak sorát
nyerték el, igazolva ezzel tanáruk magas színvonalú szakmai
munkáját. Emellett évekig a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskolában is dolgozott, mint művész-tanár. 2005-től, megalakulásától az Alkotóművészek és Művészbarátok Ráckevei
Egyesületének elnöke.
Művészetéről így vall: „A főiskolán voltak első kiállításaim, azóta
számos egyéni és csoportos bemutatkozáson vettem részt képeimmel,
nemcsak itthon Magyarországon, hanem külföldön is.
Kedvenc témáim a fák, melyeknek Paál Lászlóhoz hasonlóan külön
egyéniséget tulajdonítok. Minden fa egy emberi sors, életút jelképe.”
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mertl Attilát Ráckeve Város
Művészeti Díjban részesítette.

Dr. Nagy Klára az elmúlt években több cikluson keresztül
volt, és jelenleg is tagja a képviselő-testületnek. Dolgozott a
mezőgazdasági bizottságban, valamint a gazdasági bizottságban.
Elnöke volt a Jogi, Közbiztonsági Bizottságnak, és szintén elnöke volt a Sport, Ifjúsági és Kulturális Bizottságnak, a testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoki tisztséget is betöltötte. Jelenleg az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaként
tevékenykedik.
A Fidesz-KDNP frakció meghatározó tagja. Nagy tapasztalattal rendelkezik, amelyet kiválóan hasznosít az önkormányzati
munkában. Ötleteivel, javaslataival, kritikus véleménynyilvánításaival hozzájárul a képviselő-testület és a bizottságok
eredményes döntéseihez.
Hosszú évek óta aktív szerepet vállal Ráckeve közéletében,
mellyel hozzájárul a helyi közösségek kialakulásához, aktív
működéséhez. Rendszeresen támogatja a helyi egyházakat, a
közösségi rendezvényeket, a sportéletet, amelyekkel segíti a
város életének a színesítését.
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Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ
kitüntetésben részesítette
BORBÉLY JOLÁNT
Borbély Jolán 37 éve, pályakezdésétől a mai napig Ráckeve Város
hű közalkalmazottja, a bölcsőde legrégebbi dolgozója. 1983. augusztus 1-én gondozónőként kezdte hivatását a városi bölcsődében, melynek bezárása utána a Gábor Áron úti bölcsődébe került. A csecsemő és gyermekgondozói iskolát 1987-ben végezte a
Dolgozók Egészségügyi Szakiskolájában.
Kisgyermeknevelőként a legjobbak közé tartozik, munkáját
magas színvonalon, a mindenkori szakmai elvárásoknak megfelelően végzi. A régi kötöttségek lazulásával, a nyitott bölcsőde
elvének alkalmazásával közelebb került a családokhoz. Munkájának alapja is ez: a jó kapcsolat kiépítése. Kollégái elismerik
munkáját, tisztelik, szeretik. A mai napig segíti a fiatal munkatársak beilleszkedését, szakmai fejlődését. A rábízott csemetéknek nagy tapasztalattal ad biztos alapot a testi és lelki fejlődés
kibontakozásához, az életben való eligazodáshoz. Anyanyelvi,
vizuális és zenei téren egyaránt példamutatóan foglalkozik a
gyermekekkel, tudását gyarapítva folyamatosan képezi magát.
A kitartás és az önzetlenség a magánéletére is jellemző. Leánygyermekét egyedül nevelte fel, átadva neki azon értékeket,
amelyeket ő is képvisel. A mások segítésének színtere egyrészt a
családja, hiszen törődik idős szüleivel, gyermekével, unokájával;
másrészt a bölcsőde, ahol a pici gyermekekkel maximális odafigyeléssel foglalkozik, miként szüleikkel is jó kapcsolatot ápol.
Példaértékű elhivatottsággal végzi munkáját.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borbély Jolánt Ráckeve Város
Közalkalmazotti Díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ
kitüntetésben részesítette
ÁCS LAJOSNÉ
született KALMÁR BORBÁLÁT
Ács Lajosné 1989-ben kezdett dolgozni gondozónőként a Ráckevei Szivárvány Óvoda Iskola utcai tagintézményében. Mindig szeretettel és teljes odaadással segítette a gyermekek mindennapjait,
segítően vett részt az óvodapedagógusok előkészítő munkájában.
1991-ben néhány évre elköszönt az intézménytől, és édesanyaként teljesítette feladatait, majd 1996-tól hat éven át a ráckevei
Skarica Máté Városi Könyvtárban dolgozott, ahol az olvasók és a
kollégák is nagyon szerették. 2005 végén került vissza az óvodához, az Ifjúság utcai tagóvodában először helyettesítő dajkaként
félállásban, majd egy év múlva teljes munkaidőben állandó munkaerőként számíthattak rá. Azóta is ebben az óvodában dolgozik.
A dajkai munka mellett igyekszik nagyon sok időt a gyermekek
mellett tölteni, hisz lételeme a kicsikkel való törődés, gondoskodás. 2013-ban elvégezte a pedagógiai asszisztensi képzést, így
azóta egész nap, a gyermekek között végzi lelkiismeretesen munkáját.
Munkatársai nagyon szeretnek vele dolgozni, kedves, vidám tagja
a közösségnek. Személyisége megnyugtató, jó kapcsolatot ápol
valamennyi kollégával, udvarias a szülőkkel.
Mindig lehet rá számítani, személyében az óvodapedagógusok
kiváló segítőt tudhatnak maguk mellett. Teljes odaadással, szakmai alázattal, hivatásához hűen végzi feladatait, munkabírása
kiemelkedő. Munkájával hozzájárul az óvodai élet színvonalának
emeléséhez.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ács Lajosnét Ráckeve Város
Közalkalmazotti Díjban részesítette.

Szabó Gertrúd 1994-ben végzett a Színművészeti Főiskolán, elvégezte a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolát, és diplomát
szerzett a Debreceni Egyetem Néprajz szakán, múzeológia szakirányon is. Dolgozott színházakban, a Masterfilm Digital Kft.nél, majd 3 évig volt a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház művelődésszervezője.

túl barátságos épületéből nőies lendülettel szinte újat varázsolt,
mindezt igazán kevés pénzből megoldva. A ház a különféle ünnepekre mindig új arcot ölt, odaidézve az adott alkalom hangulatát, korát. Ez önmagában sok munkát, odafigyelést, törődést
igényel, amelyben fáradhatatlannak látszik.
A rendezvények e szellemiségben történő megvalósítása is jórészt neki köszönhető. A programokon való személyes megjelenése és felkészültsége példaértékű. Az állami és városi ünnepségeket magas szinten, teljes maximalizmussal szervezi. Örökké
nyüzsgő, lelkes, fáradhatatlan, motivált és energikus.
Keze alatt a ház programjai sokszínűvé és szinte folyamatossá
váltak, helyet hagyva a korábbi, már hagyománnyal rendelkező
eseményeknek is.
Két izgalmas, megfejtésre váró probléma foglalkoztatja szüntelenül: az emberi sorsok alakulása, és az ember által használt tárgyak múltja, jelene és jövője.

2019. augusztusa óta az Ács Károly Művelődési Központ intézményvezetője, és már ezen rövid ráckevei pályafutása alatt is
elmondható, hogy csodát művel. A művelődési központ nem

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Gertrúdot Ráckeve Város Közművelődési Díjban részesítette.

RÁCKEVE VÁROS
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ
kitüntetésben részesítette
SZABÓ GERTRÚDOT
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Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

RÁCKEVE VÁROS
KIVÁLÓ MESTERE DÍJ
kitüntetésben részesítette

RÁCKEVE VÁROS
PEDAGÓGUSI DÍJ
kitüntetésben részesítette

VISKI FERENCET

PAHOCSA MARGITOT

53 évre visszatekintő szakmai múltját mindössze két munkahelyen töltötte el. Több mint négy évtized óta a mai napig élvezheti a ráckevei lakosok bizalmát, ezáltal részt vesz a város
újjáépítésében, családi otthonok teremtésében. Pályafutása
alatt 50 új házat építettek fel kollégáival.
Kiváló szakértelme, becsületes magatartása, tisztességes árképzése tette kimagasló szakemberré. A fiatalabb gyakornokok mindig bizalommal fordulhatnak hozzá, szívesen osztja
meg gyakorlati tudását a következő generációval.
1977-ben kötött házasságot, két gyermekkel és négy unokával büszkélkedhet, boldog családban él. Nyugdíjazása óta
több ideje jut szenvedélyének, a horgászatnak.
Jó érzéssel tölti el, hogy szakmája jövőre talált saját családjában, hiszen fia gyakorolja tovább, akit legjobb tudásával,
tapasztalatával igyekszik segíteni.

Pahocsa Margit Ráckevén született, itt járt óvodába, általános
iskolába. A Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban érettségizett.
1980-ban szerzett tanítói diplomát a Zsámbéki Tanítóképző
Főiskolán. Ebben az évben kezdett tanítani a Ráckevei Általános Iskolában, a mai RÁFÁI-ban. 41 évig a gyermekek százait
vezette az első osztálytól a felső tagozat megkezdéséig. Az első
osztályosokat várta legnagyobb izgalommal, 17-szer indulhatott velük a tanulás útján.
Tanítói munkáját példátlan erővel, kitartással és szorgalommal végezte. Mindig a jót, az értéket kereste. Munkabírása és
gyermekszeretete példamutató volt. Tevékenységét a hivatástudat, kreativitás, közösségépítés és hagyományteremtés
határozta meg. Vezette a tehetséges tanulókat, és mindenben
segítette a hátrányos helyzetben levőket. Tanítványai képességeit jól ismerte. Nagyon jó osztályközösségeket alakított ki.
Vallotta, hogy szülői támogatással lehet csak nevelni, oktatni.
2003-ban szakvizsgázott, 2013-ban megírta portfólióját. Az
évek során számtalan továbbképzésen vett részt, szakmai bemutatót tartott. Szakmai életpályáját hivatástudat, igényesség, következetesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség, szeretet jellemezte. Kreativitását, alkotóképességét iskolai
műsorok rendezésében és dekorálásban bizonyította.
2022. januártól nyugdíjba vonul.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viski Ferencet Ráckeve Város Kiváló Mestere Díjban részesítette.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pahocsa Margitot Ráckeve
Város Pedagógusi Díjban részesítette.

Viski Ferenc 1955-ben született Ráckevén, itt végezte általános iskolai tanulmányait, melyet követően az Ipari Szakmunkásképző Intézetben sajátította el szakmai ismereteinek
alapjait. 1972-től 1979-ig családi vállalkozásban gyakorolta
a kőműves szakmát, 1979-ben szerezte meg a mesterlevelet.
Ettől az évtől már, mint egyéni vállalkozó dolgozik kőművesmesterként.

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
KÖZBIZTONSÁGI DÍJ
kitüntetésben részesítette
TAKÁCS BENCE DÁNIELT
Bence 2001-ben született Budapesten. Tanulmányait a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában kezdte meg, majd
2015-ben a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumában folytatta. Jelenleg a BZSH Külkereskedelmi Technikum turisztikai technikus szakára jár.
2015-ben lépett be a Ráckevei Polgárőr Egyesületbe, mint ifjú
polgárőr, és azóta minden városi és sportrendezvény biztosításában helyt áll a kollégáival. Fiatal kora ellenére sokszor mellőzi a fiatalok „bulizós életvitelét”, és inkább szolgálatot lát el,

ezzel is segítve Ráckeve Város biztonságosabbá tételét. Részt
vett a Covid-járvány miatt kialakult helyzetet kezelő feladatok
megoldásában az 1., a 2. és a 3. hullámban is. A piaci korlátozásoknál végig segítette a polgárőrség, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkáját. 2020-tól a térfigyelésben is részt vesz.
A környező települések rendezvényein is szívesen besegít, ezzel
támogatva az ott szolgálatot ellátó polgárőr kollégák munkáját.
A Ráckevei Rendőrkapitánysággal és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Csoport munkatársaival is több
alkalommal vett rész bűnmegelőzés céljából rendezett akciókban, ahol a drog és ittas állapot veszélyeire hívták fel a lakosság
figyelmét.
Bence az élet több területén is helyt áll, hiszen az önkéntes polgárőri munkáján kívül jól tanul, illetve segít testvére speciális
igényű nevelésében is.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Bence Dánielt Ráckeve Város Közbiztonsági Díjban részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ
kitüntetésben részesítette
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Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓJA DÍJ
kitüntetésben részesítette
BALOGH JÁNOS KÁROLYT

KOVÁCS DORINÁT
Kovács Dorina 1994-ben született Hódmezővásárhelyen, ott ismerkedett meg a kézilabda alapjaival. NBI utánpótlásban játszott, majd 16 évesen a fővárosi Szent István SE-ben folytatta a
pályafutását. 2014-ben végzett a Testnevelési Egyetem sportedző
szakán, ugyanitt 2019-ben szerezte meg diplomáját sportmenedzser szakon. Jelenleg Egerben jár szakedzői képesítésre.
2015-ben került Ráckevére, a Ráckeve Városi Kézilabda Sport
Klub fiú csapatának edzője lett. Az első korosztályok között a
2007-es gyermekek voltak, akikkel a 2019-es év nyarán már
FU12-es korosztályban az Intersport Youth Handball Festival
I. helyezéséig meneteltek, majd a nyár végén Cell-Cup-on az
előkelő 3. helyig jutottak.
Ezek után a 2020/2021-es bajnoki évben FU14 I. osztályába
nevezte az egyesület a csapatot, és mondhatni, hogy komoly
ellenfélnek bizonyultak a legjobbak számára is.
Munkájának eredményeként az idei évben Dorina csapatai az
alábbi korosztályokban a következő eredményeket érték el:
- FU16 csapat II. osztály 2. hely;
- FU15 csapat I. osztály 2. hely – Ráckevének országos ismertséget hozva, olyan komoly ellenfelekkel álltak pályára, mint pl.
a Ferencváros! Ezzel bekerülhetnek az ország 7 legjobb csapata
közé!;
- FU14 csapat II. osztály 1. hely (alapszakasz vége).
Dorina maximalista és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezik. A sportág elhivatottjaként nagy elszántsággal képezi
magát. Különösen nagy hangsúlyt fektet edzésein a prevencióra és az egyéni képzésre, és ezzel együtt a felnőttkori kézilabda pályafutás megalapozására.
A Pest Megyei Kézilabda Szövetség 2021-ben Pest megyében
az év kézilabda edzőjévé választotta.
Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Dorinát Ráckeve
Város Testnevelési és Sport díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette
ZSOLNAI LILIT
Lili 2006. november 25-én született, jelenleg a halásztelki
Bocskai István Református Gimnázium első évfolyamának dráma tagozatán tanul, kitűnő tanuló.
Fiatal kora ellenére már hat éve kung-fuzik, és ér el kiemelkedő
eredményeket. A szigetszentmiklósi Acél Ököl Egyesület tagja-

Balogh János Károly Budapesten született 2005. március 31én. Jelenleg a Ráckevei Ady Endre Gimnázium 11. osztályos
tanulója. János 2014-ben 9 évesen, a családjában elsőként
kezdett el judozni, de elhivatottságát látva rövidesen követte
őt nővére és két bátyja is. Minden hétköznap Budapestre jár
edzésre, amit hétvégén vagy otthoni erősítő edzések, vagy
havi több alkalommal is versenyek követnek. Első eredményeit még 2014-ben érte el, de azóta is folyamatosan versenyez.
Magyarországon indult emlékversenyeken, diákolimpiákon,
magyar kupákon és országos bajnokságokon, valamint több
külföldi versenyen is.
János jelenleg ifjúsági korú versenyző, azonban már a korosztályán kívül idősebb korcsoportok – junior, U23, felnőtt – küzdelmeiben is eredményesen vesz részt. Junior B-keretes válogatott, a Rákosvidéke Hajtós Diák Sport Egyesület versenyzője.
Kitartása a versenysportban példaértékű, a folyamatos edzések és versenyek mellett tanulmányi eredményeit is tudja tartani.
Legjobb eredményei 2021-ben:
- Junior B országos bajnokság 2. helyezés;
- Ifi országos bajnokság 3. helyezés;
- Ifi B országos bajnokság 3. helyezés;
- Budapest Kupa 3. helyezés;
- Atom Kupa 2. helyezés;
- U23 országos bajnokság 5. helyezés;
- Felnőtt országos bajnokság 5. helyezés
Vezetőedzője: Hajtós Bertalan olimpiai és világbajnoki
ezüstérmes, valamint kétszeres Európa-bajnok.
Edzője: Tanczer Dénes junior magyar bajnok cselgáncsos.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh János Károlyt Ráckeve Város Ifjú Sportolója Díj kitüntetésben részesítette.

ként, Sokorai Viktor négyszeres kung-fu világbajnok edző kezei
alatt ezidáig 28 arany, 20 ezüst, illetve 8 bronz helyezesést ért el.
Édesanyja egyedül neveli, aki minden tőle telhetőt megtesz,
hogy támogassa Lilit a sportkarrierjében.
Eddigi legjobb eredményei: 28 db aranyérem (ebből: 5* Nemzetközi Bajnokság; 4* Magyar Bajnokság; 5* Országos Bajnokság; 6* Házi Bajnokság; 5* Holdújév Kupa-Bajnokság; 3* Mikulás Kupa-Bajnokság); – 2 db magyar bajnoki első helyezettnek
járó aranyserleg.
Jelenlegi edzője: Slominszki Renáta.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsolnai Lilit Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben részesítette.
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VISKI SZABOLCSOT

TAKÁCS KATÁT

Szabolcs 2004. október 4-én született, jelenleg a siófoki SzC
Mathiász János Szakgimnáziuma tanulója. 8-tól 12 éves koráig
egyesületben karatézott, ahol kitartást, fegyelmet és empátiát
tanult. 2016-ban ezzel párhuzamosan lejárt iskolája kézilabdaedzéseire, ahol tanára ajánlására jelentkezett a Ráckeve Városi
Kézilabda Sport Klubhoz.
A következő szezonban 2017/18. U14 III. osztályban, csoportjában top10-ben, míg a házi góllövő lista 1. helyén volt. Közben
feljátszott a nála jóval idősebb serdülő korosztályba is. Ebben a
szezonban 34 meccsből 91 góllal ékeskedhetett, beálló poszton.
Fejlődése érdekében 2018/19-es szezonban átigazolt a Dabasi
Kézilabda Klubhoz, ahol U15-ös II. osztályban 1. helyezést érték
el. Itt Szabi 33 meccsen 46 gól lőtt.
Ekkor edzője javaslatára jelentkezett a Nemzeti Kézilabda
Akadémiára, ahova fel is vették. A Covid-járvány miatt rövid
2019/20-as szezonban is jól szerepeltek, s közben feljátszottak
az ifjúsági II. osztályba, ahol a 3. helyen voltak.
A 2020/21-es szezon is idő előtt lezárult, pedig a csapat a serdülő I. osztályban 1. helyen állt.
Párhuzamosan ebben az évben még a serdülő válogatott csapatában is szerepelt, mellyel nyáron a szlovákok ellen 19 gólkülönbséggel sikert arattak. Következő héten Németországba utaztak
az egyik legnevesebb nemzetközi utánpótlás tornára, a RUHR
Games-re, ahol a németek, lengyelek és a franciák ellen a dobogó
legtetején állhattak. Az idei 2021/22-es szezont sajnos sérüléssel
kezdte, de így is helyet kapott az ifjúsági válogatott keret tagjai
között. Alig várja, hogy újra bizonyíthasson nemzete oldalán.
Edzője: Kopornyik Zsolt.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának
elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viski Szabolcsot Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette
FEHÉR ANNÁT
2005. szeptember 8-án született, születése óta Ráckevén él, jelenleg a BGSZC Szent István Technikum és Kollégium sporttagozatának tanulója.
Anna szorgalmával és kitartásával nagyon motiválja csapattársait. Fiatal kora ellenére serdülőként már az ifjúsági mezőnyben is bizonyított. A Magyar Bajnokságon több futamban is

Kata 2010. július 27-én született, a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulója. Nehézségei voltak a beszéddel,
ezért szülei hároméves korában megismertették a lovaglással,
hiszen a lovas terápia egyaránt alkalmas beszéd, mozgás és térorientáció fejlesztésére. Edzője a kezdetektől foglalkozik vele,
az Újhegyi Sport Egyesület megalapítása óta már mint egyesületi taggal. 2018 óta eredményesen versenyez két saját lovával,
amiből az elsőt maga képezte ki edzője segítségével. Kitartása és
alázata kimagasló ehhez a sporthoz, hiszen hat éve minden nap,
sokszor az időjárás viszontagságaival is dacolva, hétvégeken és
ünnepnapokon is sok időt és energiát fektet az edzésekbe.
Az alapoktól kezdve lendületesen és eredményesen dolgozik
együtt edzőjével. Az elmúlt évben, kiegészülve Schaller Gábor
olimpiát megjárt lovassal, azt a célt tűzték ki, hogy Kata rajtengedély vizsgát tesz, így magasabb szinten is kipróbálhatja eddig
is bizonyított tehetségét. Családja és sportegyesülete töretlenül
támogatja, remélhetőleg Kata felnőttként is eredményes sportoló lehet. Tanulmánya és magatartása az iskolában is tükrözi a
kimagasló fegyelmezettségét, és összeszedettségét.
Legjobb eredményei 2021-ben: - MLSZSZ könnyű stílus és hibaidő kategóriákban: 2 db 2. hely; - MLSZSZ régiós döntő X díjugratás és ügyességi nehéz kategóriákban: 1. és 5. hely; - Magyar
Póni Klub Zsanai Regionális minősítő versenye díjlovaglás kategóriában 2 lóval versenyezve: 2. és 3. hely; - Halloween Kupa X.
ugrások és 50-60 cm-es díjugratás kategóriákban: 1. és 6. hely;
- 1. SZLSZ Döntő Nemzetközi Lovarda ügyességi nehéz kategóriában: 10. hely
Edzője: Gyetkóné Klenovics Judit.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának
elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Katát Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben részesítette.

dobogós helyezést ért el. A nemzetközi Olimpiai Reménységek
Versenyén a negyedik helyen végzett, ezzel bizonyítva, hogy
egész évben keményen dolgozik a sikerért.
Tanulmányait tudatosan és kiemelkedő eredménnyel végzi,
mert tudja, a sport nem minden, a megfelelő tudással lehet
csak sikereket elérni. Elhivatottsága azt mutatja, bármit képes
megtenni a siker érdekében.
Tisztelettudó, szorgalmas, a sportba fektetett munkája pedig
rendkívüli.
Edzője: Vajda Attila olimpiai bajnok kenus.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Annát Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben részesíti.

Városi kitüntetettek

2022. január

17

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette

RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette

UJVÁROSI BOGLÁRKÁT

PABLÉNYI CSABÁT

Bogi 2006. december 22-én született, a Ráckevei Ady Endre
Gimnázium 9.A osztályos tanulója.
A Ráckeve Városi Sportegyesületben 5 évesen kezdett el röplabdázni. 9 évesen kezdett versenyezni az érdi Delta Röplabda Sportegyesületben. Ott az országos U13 bajnokságon
1. helyezett csapatkapitány és a döntő legjobb játékosa lett.
Két éve igazolt a Budaörsi Diáksport Egyesület csapatához.
Jelenleg heti 13 óra edzésen és a bajnoki mérkőzéseken vesz
részt.
2021-ben az U16-os röplabda EB döntő válogatott keret tagja.
Legutóbbi eredményei:
- a Budaörsi DSE NBI-es felnőtt csapatának játékosa, amely
jelenleg 4. helyen áll
- Országos serdülő bajnokság 3. hely
- Országos gyermek bajnokság 9. hely
Bogi a céljait rendkívüli kitartással éri el, nem ismer lehetetlent. Igazi csapatjátékos. Az iskolai szüneteket a válogatottban tölti. A röplabdán kívül pici kora óta imád síelni. Fontos
számára a család, ahonnan példát is tud venni kitartásból,
sportszerűségből, hiszen édesanyja Bulátkó Csilla a városi
felnőtt csapatban játszott 20 évig, öccse is Ráckevén kézilabdázik. Megállja helyét az iskolában is, 4-es, 5-ös tanuló.
Edzője: Ujvárosi Levente.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ujvárosi Boglárkát Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj kitüntetésben részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette
JEGES NIKOLETTET
2008. április 8-án született, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulója.
Immáron 4. éve tagja a Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesületnek, rendre szállítja a jobbnál jobb eredményeket.
Niki az idei évben Fair Play díjat nyert a 2020. októberi Graboplast Masters és Parakenu Maraton Magyar Bajnokságon
tett hihetetlen önzetlenségéért, melyet a MOB fair play tanácsa
adományoz minden évben, díjazva ezzel a sportszerűséget. A
díjátadón a magyar és a nemzetközi fair play bizottság elnöke

2010. február 19-én született, a budapesti Grassalkovich Antal Általános Iskola tanulója.
Csabi 2019 óta a Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub tagja.
Már második éve, hogy a nála három évvel idősebbekkel edz,
hiszen tehetsége és fizikai adottságai lehetővé teszik. A sport
elhivatottjaként, nagy elszántsággal dolgozik minden edzésen, miközben az iskolában is helyt áll, kitűnő tanuló. Tanárai
jó eszű, szorgalmas gyermekként jellemzik. Az új idényre való
nyári felkészülést kiemelkedő kitartással és profikhoz méltó
hozzáállással végezte, a jelenleg I. osztályban játszó FU15-ös
kerettel. A nála nagyobb fiúk között is megállja helyét, akik
tisztelik az eredményeit és segítik a további fejlődésben.
Saját korosztályában a csapat meccsenkénti lőtt góljainak felét Csabi lövi, miközben tőle indulnak az akciók is, és vezényli a csapatát, mint egy igazi irányító. A magasabb korosztályú
csapatnak is ő a csapatkapitánya.
A 2021/2022-es bajnoki év során részt vett a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Gyermekbajnokságán FU12 és FU13ban is. A IX. LV Sport Kupán elnyerte a legjobb játékos címet.
Csabi megfelelő alázattal rendelkezik a sport és azon belül a
kézilabda iránt. Rendkívüli sportember, igazi csapatjátékos,
aki segíti társait és jó példát mutat nekik. Az edzője szerint
igazi tehetség, aki szorgalmával és kitartásával el fogja érni
álmait a kézilabda sportban is.
Edzője: Kovács Dorina.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pablényi Csabát Ráckeve Város Ifjú Sportolói
Díj kitüntetésben részesítette.

beszédében hangsúlyozta, hogy „A fair play maga az ember, és
minden a szívben dől el”.
2021-ben a Covid-járvány ellenére jól sikerült a felkészülése,
Niki előrelépett a ranglistán és legyőzte ellenfeleit, méltán tagja a korosztályos válogatottnak.
Idén augusztusban elért magyar bajnoki első és negyedik helyezésével kimagasló sport teljesítménnyel rendelkezik városunkban. Nemcsak a sportban elért sikerei, de szorgalma,
példás magatartása és jó tanulmányi eredményei miatt is példaképe lehet kortársainak.
Edzője: dr. Rausz-Szabó Attila olimpiai 4. helyezett, ötszörös
világbajnoki 1. és ötszörös 2. helyezett kenus.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jeges Nikolettet Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj
kitüntetésben részesítette.
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GYENE CSENGÉT
Csenge 2007. november 7-én született, jelenleg a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Iskola 8. osztályos tanulója.
2013-ban kezdett teniszezni. Heti öt napot edz, ebből három
alkalom egyéni edzés az edzőjével, heti két alkalom pedig a
Vasas Folyondár utcai sportközpontjában csapatedzés. Hétvégeken versenyekre jár, ennek hiányában edzéssel, kondival
tölti az idejét. Csenge az utóbbi egy év alatt hatalmasat fejlődött, hiszen egy éve még a Magyar Tenisz Szövetség Korosztályos Lány 14 Bajnokság 43. helyezettje volt, jelenleg pedig
már ő a 10. helyezett. A Magyar Tenisz Szövetség Korosztályos
Lány 16 Bajnokságban pedig jelenleg a 38. helyezett.

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
RÁCKEVE VÁROS
IFJÚ SPORTOLÓI DÍJ
kitüntetésben részesítette
KISS KORINÁT
Korina 2012. április 20-án született, a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola 4. b osztályos tanulója, a Ráckevei Kick-Box
SE, a Délegyházi Karate SE és a Kiskunlacháza SE tagja.
Legjobb eredményei a 2021-es évben:
- az Országos Shinkyokushin Karate Versenyen küzdelemmel
IV. helyet, formagyakorlattal pedig I. helyezést ért el, ezzel elnyerte az Országos Bajnoki címet;
- az Ashihara Karate Országos Bajnokságon teljes erejű küzdelem kategóriában I. helyezést ért el, ezzel elnyerte a Korosztályos Magyar Bajnoki címet;
- az Országos Kyokushin Karate Versenyen küzdelemmel
V-VIII. helyezést, formagyakorlattal II. helyezést ért el;
- a 26. magyar kick-box világkupán a Ráckevei Kick-Box SE
színeiben formagyakorlattal I. helyezést ért el, ezzel Kick-Box

Legjobb eredményei a 2021-es évben:
- ETC KUPA Budapest: L14 II. hely, L16 III. hely
- FORTUNA KUPA Budapest: L14 (I. kat. verseny) I. hely
- PAULINYI GYULA EMLÉKVERSENY Gyula: L14 I. hely
- HC KUPA Budapest: L14 III. hely
- VISZLÓ TRANSZ KUPA Székesfehérvár: L14 II. Hely, L16 III.
hely
- PARK KUPA Budapest: L16 páros III. hely
Csenge a sporton kívül megállja a helyét az iskolában is, hiszen az 1.-6. osztályban kitűnő tanuló volt, 7.-ben is csupán
két négyese volt az ötösök mellett. Táncol a Tabán Szerb Néptánc Együttesben, wakeboardozik és sokat olvas. Színes egyéniség, nagyon szeret barátkozni.
Edzője: Sinkalovics Gyula európai ifjúsági olimpiai bajnok.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyene Csengét Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj
kitüntetésben részesítette.

Világkupa-győztes lett, ugyanitt point-fighting küzdelemmel
II. helyet ért el;
- a VII. Hinomoto-IBK Kupa – Nemzetközi Nyílt Kyokushin
Karate Versenyen küzdelemmel és formagyakorlattal is I. helyezést ért el, ezzel két bajnoki címet is nyert;
- a XXIII. Bushido Kupa – KnockDown Utánpótlás Magyar
Bajnokságon KnockDown küzdelemmel I. helyezést érte el,
ezzel elnyerte a Korosztályos Magyar Bajnoki címet;
- a Kyokushin Karate KnockDown – Utánpótlás Magyar Bajnokságon KD küzdelemmel és formagyakorlattal is II. helyezést ért el;
- a WKF Karate – Nyílt Shito Országos Bajnokságon küzdelemmel és formagyakorlattal is III. helyezést ért el
- a WKF Karate Diákolimpia országos döntőjén 1. helyezést ért el.
Korina a kick-box és karate versenyein kívül spártai versenyen, atlétikai versenyen, labdarúgó tornán és futónapon is
részt vett az év során.
Edzője a Ráckevei Kick-Box Sportegyesületnél: Kovács Attila.
Példaértékű sportteljesítményének és alázatos magatartásának elismeréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Korinát Ráckeve Város Ifjú Sportolói Díj
kitüntetésben részesítette.

Gratulálunk Kiss Korina kick-boksz és karate versenyzőnek!
Pest Megye Közgyűlése minden évben elismeri és díjazza a kiemelkedő eredményeket.
A közgyűlés általános iskolás korosztályban az év legjobb Pest megyei diáksportolója II. díj elismerésben részesítette Kiss Korina
kick-boksz és karate versenyzőt a Ráckevei Kick-Box és a Délegyházi Karate Sportegyesület sportolóját, a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola tanulóját.
Kiss Korinát Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága idén Ráckeve Város
Ifjú Sportolói Díjjal jutalmazta.
2021. évben Korina országos bajnokságokon két első, három második és két harmadik helyezést szerzett. A 26TH Hungarian Kickboxing World Cup nemzetközi versenyen egy arany és egy ezüstérmet nyert.
Edzői: Páger Pál, Kovács Attila és Marossy Károly
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Ráckeve történetéről
Az al-dunai Keve városra vonatkozó források (2. rész)
A kevei oklevelekről szóló cikksorozat második részében a Keve megyei Bálványos és
Skronovec elnéptelendett településeknek
Keve város számára történt adományozásáról lesz szó. A folyamat első állomásának
tekinthető adománylevél nem maradt korunkra, ma már csupán a titeli társaskáptalan privilégiumát ismerjük az ellentmondás
nélkül lezajlott iktatásról, illetve az abban
teljes szöveggel átírt Zsigmond király-féle iktatóparancsot. Sajnos, a titeli társaskáptalan
kiadványa sem élte túl az elmúlt évszázadok
viharait, átírásai és másolatai azonban rendelkezésünkre állnak: 1618-ban Komárom
város tanácsa, 1626-ban pedig a győri székeskáptalan írta át az akkor még meglévő
privilégiumot. Noha e helyzet felvethetné
a hamisítás gyanúját, de jelen esetben ezt
nyugodtan kizárhatjuk: egyrészt az oklevelek szövege megfelel a korból ismert több
ezer hasonló iraténak, másrészt pedig a 17.
század elején vajmi kevés értelme lett volna
az al-dunai Keve város számára birtokadományozó leveleket hamisítani.
A szokásos ügymenet szerint a király rendelkezése nyomán a kancellária Keve városa
számára kiállította a korunkra nem maradt
adománylevelet, majd még ugyanezen, esetleg pár nap elteltével kibocsátották az oklevélbe foglalt birtokok király általi iktatását
elrendelő parancslevelet is. Erre azért volt
szükség, mert az adományozás, illetve az
erről kiállított adománylevél még nem jelentette azt, hogy a birtok a keveiek tulajdona
lett. A tényleges birtokba vételhez még szükséges volt a megjutalmazottak bevezetése a
birtokokba és azok iktatása részükre az adománylevélben leírt jogon. Előfordult ugyanis olyan eset, amikor egy birtokot csalárdul
kértek fel, de annak volt jogos tulajdonosa.
Ez azonban, akkoriban nem lévén telekkönyvezés, csak a helyszínen derülhetett ki. Az
adománylevél hiánya azonban korántsem
probléma, ha az iktatás zavartalanul lezajlott, akkor a későbbiekben már nem feltétlen
volt szükség rá.
Az uralkodó 1412. augusztus 18-i, Budán
kibocsátott levelével rendelte el a keveiek
bevezetését a városukkal szomszédos Bálványos és Skronovec nevű lakatlan települések, más néven prédiumok birtokába.
A parancs szerint a titeli társaskáptalant
utasították a hiteleshelyi tanúbizonysága
kiküldésére, akinek jelenlétében az oklevélben felsorolt királyi emberek, azaz Berendi

A könyv a múzeumban megvásárolható
Bak Mihály, Kwkuch-i Sywko fia, Miklós
és Vitanovicsi Vitan egyikének kellett végrehajtania a rendelkezést. A király – vagy
a parancsot kiadó egyéb hatóság – embere
általában a megyében birtokos nemesek
közül került ki és a kedvezményezett, jelen
esetben a keveiek nevezték meg őket, ebből következően számukra ismert emberek
voltak. E személyeknek semmi közük nem
volt a királyhoz, habár kiküldhették őket a
királyi udvarból is, és maga a megbízás sem
nevezhető tisztségnek, mivel egyetlen alkalomra egy adott feladat elvégzésére szólt.
Ennek lényege – csakúgy mint a több ezer
egyéb esetben – az volt, hogy a felsoroltak
közül az egyik királyi ember menjen ki a titeli káptalan tanúbizonyságával a mondott
prédiumokra, majd a szomszédos és határos birtokosok összehívása után vezesse be
a keveieket azokba, és iktassa részükre az
őket illető jogon, jelen esetben királyi adomány címén.
De hogyan jutott el Budáról a parancs a
címzettekhez Titelre, illetve mi alapján választották ki a megnevezettek közül a királyi embert? A válasz kézenfekvő: a levelet a kedvezményezettek, azaz Keve város
küldöttei vették át a királyi kancelláriában
és vitték el magukkal a hiteleshelyhez. Ott
bemutatva a parancsot a káptalan kijelölte egy tagját, ezúttal Miklós kanonokot,
aki csatlakozott hozzájuk mint a káptalan
tanúbizonysága (azaz szeme és füle) és

együtt elmentek (ellovagoltak) Keve megyébe. Útjuk során a kijelölt királyi emberek
közül felkeresték az egyiket, jelen esetben
Kwkuch-i Sywko fiát, Miklóst. Majd az immáron legalább négy fős csapat Keve város
érintésével, ahol ugyancsak csatlakozott
hozzájuk a városi tanács néhány tagja, kimentek a két lakatlan földre és – miután
összehívták annak szomszédait és határosait – szeptember 3-án a királyi ember az
ott lévők jelenlétében ellentmondás nélkül
elvégezte a keveiek bevezetését, majd iktatta részükre a két települést királyi adomány
jogán. Mindezek után néhány napot még
a helyszínen, valószínűleg Keve városban
időztek azért, hogy ha valaki még utólag
jelentené be egyet nem értését, azaz ellentmondana a cselekménynek, feljegyezhessék. Pár nap elteltével aztán mindenki útrakelt, a királyi ember az otthona, a kanonok
pedig Titel felé. A lezajlott eseményekről a
titeli társaskáptalan a birtokok iktatásának
15. napján, azaz 14 nap múlva, szeptember
17-én állította ki ünnepélyes formában a
birtoklást igazoló oklevelet, közkeletű nevén privilégiumot. Ez azt jelentette, hogy
az oklevelet hártyára (azaz báránybőrre),
az első sorának kezdőbetűjét díszítve írhatták meg, majd a szöveg zárásaképpen a
káptalanban ekkor javadalmat viselők – jelen esetben Péter olvasókanonok, Benedek
éneklőkanonok, János őrkanonok, valamint
Miklós, Pál és András kanonokok – neveit is
feltüntették. A privilégiumot a szabályoknak megfelelően a káptalan pecsétjének ráfüggesztésével erősítették meg.
Felettébb érdekes a titeli káptalan oklevelének kikövetkeztethető sorsa az 1618. évi átírás fényében. Ekkor ugyanis Komárom város tanácsa a ráckevei tanács kérésére azzal
a megjegyzéssel írta át az oklevelet, hogy
arra az ott élő rácok engedélyével került
sor. Mindebből számunkra az következik,
hogy a Ráckevéről – valószínűleg a török
uralom idején, azonbelül is a 16/17. század
fordulóján – Komáromba menekült rácok
magukkal vitték a titeli káptalan oklevelét,
majd társaik kérésére előbb csak átíratására adtak engedélyt, pár évvel később pedig
visszaszolgáltatták azt a ráckeveieknek,
hiszen 1626-ban már négy ráckevei polgár
kérte annak átírását a győri káptalantól.
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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„Mindkettőnk hivatása a gyógyítás volt”
Portré Dr. Marisch Ilona főorvos asszonyról

A Duna-parti tágas családi ház nappalijának hatalmas üvegablaka a fodrozódó
víz nyugtató látványát foglalja keretbe.
Bent, a kellemes melegben a falakról remek Patay László festmények mesélnek
női szépségről, múló időről, korcsolyázó
gyerekek vidám csapatáról.
Dr. Marisch Ilona főorvos asszony mosolyogva említi, hogy ez már a második beszélgetés a napokban, ami róla szól. 14 éves
unokája készített vele interjút gyermekkoráról, amit iskolai feladatul kapott, most
pedig a Ráckevei Újságnak emlékezik.
„Családom Egerben élt. 1948-ban szüleim beírattak az Angolkisasszonyok
zárdájának első osztályába, de már ’48
decemberében államosították az egyházi iskolákat. Alsó tagozatban a ciszterciek iskolájába jártam, a felső tagozatot
az Egri Líceum (a későbbi Tanárképző
Főiskola) gyakorló iskolájában végeztem.
Középiskolás éveim a Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban teltek, itt érettségiztem
1960-ban. Kiváló tanítóim, tanáraim voltak, hálás szívvel emlékszem rájuk. Már
kisdiák koromtól az orvosi pályáról álmodoztam, ezt a szüleim is támogatták,
így érettségi után az orvosi egyetemre jelentkeztem Debrecenbe. Sikeres felvételi
után csodás éveket tölthettem a nagyhírű intézményben. Életem egyik legszebb
időszakát Debrecennek köszönhetem.
Fiatal felnőtt életének kezdetén kiteljesedik az ember mind szellemi, mind fizikai értelemben. Gond nélkül veszi az
akadályokat és élvezi az ifjúság minden

ajándékát. Erre Debrecen nekem is számos lehetőséget adott. A legfontosabb:
itt ismertem meg Szanyó László egyetemi
hallgatót, későbbi férjemet, aki két évvel
fölöttem járt, belgyógyásznak készült.
Sosem felejtem el az ott megélt kulturális élmények sorát. Szvjatoszlav Richtert
hallgattuk hangversenyen élőben zongorázni, vagy Brecht Jó embert keresünk című
drámájában az ifjú Béres Ilona színészi
játékában gyönyörködhettünk. Kiállítások, moziélmények jönnek elő emlékeimben. Csodaszép évek voltak.
Befejezve az egyetemet összeházasodtunk
és Egerben kezdtük orvosi pályánkat. Férjem az egri kórház belgyógyászatának
adjunktusa lett, én pedig fül-orr-gégész
szakorvosként dolgoztam ugyanott. Tíz
évig éltünk és dolgoztunk itt, közben két
gyermekünk született. Akkor úgy döntöttünk, hogy Ráckevére költözünk. Apósom
elhunyt, anyósom egyedül maradt, Beliczai nagypapa is élt még, ő is a támogatásunkra szorult. A szülői házra is nagyon
ráfért a felújítás, aminek költségeire az eladott egri lakásunk ára rá is ment.
Költözésünk idején nekem nem volt Ráckevén munkám, így a szigethalmi szakorvosi rendelőben helyezkedtem el, ahol nagy
örömmel fogadtak, hisz már akkor is nagy
volt az orvoshiány. Az is igaz, hogy tíz évig,
amíg ott dolgoztam, HÉV-vel jártam naponta Ráckevéről munkába, de vállaltam.
Szép emlékeket őrzök azokból az időkből.
Amikor elkészült 1991-ben Ráckevén a
Szakorvosi Rendelőintézet, férjem lett az
igazgató főorvosa pályázat útján. Ez az
intézmény hatalmas űrt töltött be, hisz
mintegy 40 000 ember szakorvosi ellátását biztosította jó színvonalon. Szigetcséptől délre Ráckevén keresztül Makádig
a betegek kisebb fáradtsággal, hamarabb
jutottak szakorvoshoz. Férjemnek nem kevés munkájába került betöltetni az egyes
praxisokat, Ráckevére hívni sebészektől a
nőgyógyászokig az orvos kollégákat.
A fül-orr-gégészet az én irányításommal
működött a következő évtizedekben. A
magam egyik jelentős szakmai sikerének
érzem, hogy meghonosítottam Ráckevén
az audiológiai rendelést. Ez szakszerű
hallásvizsgálatot, rehabilitációt is jelentett a szakrendelés részeként.
Férjem az igazgatói teendők mellett végig
belgyógyászként műkődött/rendelt. Szá-

mos visszajelzésről tudtunk, hogyan értékelték a betegek szakértelmét. „Keresd fel
a Szanyó főorvost, majd ő segít a bajodon!”
A gyógyító munka mellett sok éven át jutott energiája az önkormányzat szociális
bizottságában is dolgozni. Egészségügyi
beruházásoktól a rászorulóknak téli tűzifa osztásig mindig talált tennivalót a város és lakói érdekében.
Gyorsan peregtek az évek, két lányunk felnőtt, családot alapítottak. Edina lányunk
négy unokával örvendeztetett meg bennünket az évek során. A nagyobbik ikerpár, Lilla
és Zalán, a kisebb ikrek Villő és Zille, sok örömöt, vidámságot hoztak az életünkbe.
Az orvosi hivatás gyakorlása mellett szívesen voltunk résztvevői a város társadalmi, kulturális életének. Gyakori vendégek
voltunk helyi rendezvényeken, kiállítás
megnyitókon, hangversenyeken. Gazdagította életünket a Patay művészházaspárral kötött barátságunk. Szívesen voltunk

egymás társaságában. A Patay kiállítások
megnyitóin állandó vendégek voltunk,
de a nagy murális munkái avatásaira is
mindig meghívást kaptunk. Békéscsabától a Szegedi Dóm kupola szekkói méltatásáig sok ilyen rendezvényre kísértük el
Patay Lászlót. Nagyon szép kiállítása volt
Ópusztaszeren, azt is együtt néztük meg.
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A Szanyó házaspár 2020 januárjában
Az uram aranydiplomáját 2016-ban vette át, én az enyémet két évvel később. Az
unokáinkat is elvittük Debrecenbe ezekre
az átadó ünnepségekre.
Mindkettőnket megtört Edina lányunk
tragikus halála. A négy gyermek támogatása ránk maradt és ez máig tart. Aranyos, jó gyerekek, de hát árvák. Krisztina

FOTÓ: PETRE BÉLA
lányom a keresztanyjuk, az ő szerető gondoskodása próbálja pótolni az édesanyjukat. A nagyok 14, a kicsik 11 évesek.
Alig múlt egy éve, hogy uramtól is el
kellett búcsúznom. Hiányára nincsenek
szavaim, de az emberi lét alaptörvénye
az élet és az elmúlás, így nekem is tudomásul kell vennem a megmásíthatatlant.
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Krisztina lányom nagy örömömre hazaköltözik, oldva magányomat.
Hogyan telnek a napjai a nyugdíjas doktornőnek? A ház körül mindent megcsinálok. Főzök magamnak, takarítok, de olvasásra, zenehallgatásra is jut idő. Néha a
tévé műsoraiból is szemezgetek, ha találok tartalmas filmet, színházi közvetítést.
Uszodába is szeretek járni, úszás, vízitorna, fizikoterápia, ezekkel próbálom szervezetem egészségét megtartani. Mozogni
muszáj! Az tartja meg a szellemi és fizikai
fiatalságot – tartom, és ezt tanácsoltam
mindig betegeimnek is.
Úgy érzem, mindkettőnk élete hasznos,
tartalmas, szép élet volt, mindketten hivatásunknak éltünk. Én még mindig érzek erőt magamban, hogy akár önkéntes
munkát is szívesen vállaljak, például a
rendelőben. Az pedig, hogy az utcán, a
boltban köszönnek, megszólítanak ismerősök és ismeretlenek (bizonyára valamikor a betegeim voltak) örömmel tölt el. A
tisztességesen végzett munka, a szívvel
gyakorolt hivatás jutalmának érzem ezt.”
Lejegyezte: Fegyó Béla
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Kézilabdásaink sikerei
A Fiú U11-es csapat eredményei
November 6-án hosszas várakozás után
végre elkezdődött a bajnokság az U11-es
fiú csapatunknak is. November első hétvégéjén Szigetszentmiklósra látogattunk,
ahol két mérkőzés is várt ránk. A nyári, kalocsai torna után majdnem 3 hónap elteltével léptünk újra pályára, ez az első mecscsen meg is látszott rajtunk. A MAFC-BME
csapata ellen álmosan, kissé megilletődve
játszottunk az első félidőben, de a fordulás
után csupán egy gólt kapva megmutattuk,
hogy jobban is tudunk kézilabdázni. Utána a hazai csapat várt ránk, velük évek óta
kiélezettetek a párharcaink. Első perctől
kezdve nagyon kemény, koncentrált védekezés mellé pontos befejezések párosultak, így végül mi hagyhattuk el boldogan
a pályát.
November 21-én vasárnap hazai pályán
léptek pályára az U11-es fiúk. Az első mérkőzésen a Grundfos Tatabánya KC-Tarján
ellen érezhetően reggel volt még a srácoknak, de az eredményre nem panaszkodha-

Gabai László, Bánlaki Zsombor, Nagy András, Ujvárosi Benedek, Sallai Ruben, Harci Bernadett,
Szabó Imre, Széplaki Gábor, Baski Sándor, Molnár Bence, Kemény Bence
FOTÓ: VAS RÉKA
tunk. Ezután egy nagyon kemény összecsapás várt ránk a Kőkúti Sasok DSE ellen,
akik gyors, pontos kézilabdát játszanak.
Már jobban koncentrálva, megfontoltan

játszva sikerült ismét boldogan elhagynunk a játékteret.
Harci Bernadett edző

Idén hatvan gyermek kapott ajándékot
Már ötvenöt család hatvan óvodás korú
gyermekének szállítottak ki ajándékot önkéntesek és a KEVE Egyesület tagjai Ráckevén a Kincskereső karácsony keretében,
amelyre immár negyedik alkalommal került
sor az egyesület szervezésében 2018 óta.

Mint ismert, az esemény lényege, hogy
óvodapedagógusok segítségével előzetesen feltérképezzük, melyik kicsi mire
vágyik, majd jószándékú felnőttek bevonásával teljesítjük álmukat, akik megvásárolják a játékokat és eljuttatják a

Boldog gyermekarcok a Kincskereső karácsonyon

FOTÓ: KEVE EGYESÜLET

gyűjtőhelyre, ahol szortírozzuk őket. Az
ajándékozásra, az előző évekhez hasonlóan, ismét sokan jelentkeztek, a végén még
az is megesett, hogy nem is mindenkinek
„jutott” gyermek.
A vágyott ajándékok listája minden esztendőben hasonló: öltöztethető babák,
babakocsik, rollerek, elektromos autók sorakoznak leginkább a szépen becsomagolt
dobozokban, de időnként kirakós játékok,
legók, fénykardok és mesekönyvek is odakerülnek a képzeletbeli karácsonyfa alá.
Sajnos idén, mint tavaly is, itt is közbeszólt a
Covid. A biztonság kedvéért ezért most sem
szerveztünk közös rendezvényt, mint az első
két évben tettük, így elmaradt a várva várt
bábelőadás és az ajándékozók és az ajándékozottak találkozása is, eltekintve egy-két
esettől, ahol ezt kifejezetten kérték.
Az öröm, persze, így is nagy volt. Köszönjük minden ajándékozónak a kedvességét,
fáradozását, és köszönjük a kiszállításban
segítők munkáját!
KEVE Egyesület

Sütő-főző sarok
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Januári ételeink
Könnyebbek és nehezebbek
Karácsonykor végre együtt lehettek a családok! Már túl vagyunk a pulyka, hal, bejgli,
süti finomságokon, most próbálok egyszerűbb étkeket készíteni.

Spenótos darált
csirkemell salátával
Hozzávalók: 500 gr darált csirkemell, 2 db
tojás, 1 db hagyma reszelve, 1 zacskó friss
bébispenót, 1 db mozzarella reszelve, 3-4 dkg
kéksajt, 2 kanálnyi zsemlemorzsa, só, bors,
fokhagymapor, chilidara, metélőhagyma,
toszkán fűszerkeverék, 1 csomag bacon.
A darálthúshoz adom a hozzávalókat, jól
összedolgozom. A spenótot nyers formában
adom hozzá. A bacont szépen sorba teszem
rá, erre az ízesített darálthúsos formázott
masszát. Körbetekerem, majd sütőpapírral
bélelt hosszúkás formába helyezem. 180
fokon sütöm kb. 40 percet, majd megfordítom, így körbepirul. Hagyom kihűlni. Nagyon mutatós hidegtál készíthető vele.

Színes saláta
Hozzávalók: 1 kis cukkini, 1 sárgarépa, 1
zacskó madársaláta, mini mozzarella, pár
szem koktélparadicsom, só, toszkán fűszerkeverék, szárított paradicsom fűszerkeverék, olaj, balzsamecetkrém, vegyes magvak.
A sárgarépát, cukkinit spagettire gyalulom,
hozzáadom a madársalátát, mozzarellát, koktélparadicsomot, fűszerkeveréket, olajjal meglocsolom, óvatosan összekeverem, balzsamecetkrémmel, vegyes magvakkal díszítem.
Spenótos csirkemellgöngyöleget salátával
fogyasztjuk.

Pudingos, mákos puliszka
Hozzávalók: 20 dkg kukoricadara (instant
nagyon jó), 6 dl tej-darától függ, 1 citrom
reszelt héja, 3 tojás, 3 evőkanál darált mák,
2 vaníliás cukor, 500 gr eper, 1 adag puding
(fél epres + fél vaníliás), tejszínhab, 2-3 evőkanál vaj, díszítéshez citromfű.
Tejet felforralom, darát beleszórom állandó
kevergetés mellett megfőzöm. Hozzáadom
a vaníliás cukrot, mákot, vajat, reszelt citromhéjat. Ha kihűlt elkeverem tojássárgájával, felvert habbal. Sütőpapírral bélelt
tepsibe teszem, elegyengetem, kb. órát sütöm. Addig elkészítem a pudingot, pár szem

epret belekockázok. Langyos tészta tetejére
öntöm, hagyom kihűlni.
Eperkarikákkal, mentalevéllel díszítem.
Ételeimhez kívánok jó étvágyat! Vigyázzunk egymásra, egészségünkre!
Nagyon boldog Újévet kívánok!!
Fejérdy Győzőné/Mari

Kicsi disznyólkodás
öregeknek!
Eltőttek az ünnepek, aki nem ölt disznyót
karácsonyra, most eppen itt van az ideje.
No, no, ne vigyorogjatok, nem pajzánkodásról van szó, hanem egy kis disznyóölési
szösszenetről.
Valamelyik reggel – pitymallatkor – arra ébredtem, hogy otthon vagyok Alfaluban, és
disznyóölés van. Ott voltak rég elment szüleim, testvéreim, szeretteim. Még a füst szaga is
meglegyintett. Régmúlt gyermekkorom elevenedett meg előttem, amikor akkora telek voltak, hogy a „kutyát is paplanban kellett kivinni
ugatni”, és a nyelvünk odaragadt a kilincshez,
mert valamelyik hülye kölyök kitalálta, hogy
nyaljuk meg. Zsenge koromban még a fejünköt
es bétakartuk, hogy ne halljuk szegén állat óbégatását. Süldő leánka koromban, már ki kellett
menni, és fogni a véres tálat. Hát nem szívesen
csináltam, de ki kérdezte, hogy akarom-e vagy
nem? És így belétanóltam mindenbe szép lassacskán. Hát ezen a reggelen, attól való félelmemben, nehogy elfelejtsem, elhatároztam,
hogy mi biza disznyót fogunk ölni az urammal.
Mert úgy-e a székely ember a disznyót öli, nem
vágja. Elig vártam, hogy az oldalbordám felébredjen, és elmondtam neki tervemet. Egy kicsit csudálkozott, de mivel ő es szereti a hasát,
gyorsan beléeggyezett, nehogy meggondoljam
magamot. Mivel a mindennapjainkba kettecskén maradtunk már sok-sok esztendeje,
még fél disznyót sem vettünk, mert sok lenne
nekünk. A fiatalok ezt se szeretik, az se ízlik nekik, így hát elmentünk a henteshez, és megvettük a dogokot. Kicsi lapockát, toka szalonnát,
májat, tüdőt, ezt-azt, és a sózott belet. Olyan
gyönyörű császárszalonnának való vigyorgott
a pultban, hogy nem volt szívem otthagyni.
No, hazavittük a holmit, a szalonnát elsóztuk
egy vájlingba. A húsból csináltunk egy kicsi
kolbászt – amit felfüstöltettünk. Készült még
csomboros véres hurka otthoni módon, és az

imádott füstölt májas. És milyen szerencsém
vót, hogy nem messze a szomszédban disznyóvágáskor nem használták el a vért, így hát
elkértem. Hát a májas, az én szívem csücske. De
csak az a fajta, amit Anyámtól tanultam. A kolbászt nem írom le, mert azt mindenki tudja. A
hurka és májas receptjét most elárulom Nektek
is, hátha valakinek kedve szottyan ilyen módon
megcsinálni.
A toka szalonnát, zsíros hús darabokat, lépet,
tüdőt odatettem főni, vagyis abálódni. A végén
beletettem a májat, de azt csak annyira abáltam meg, hogy éppen csak. Nem szabad megfőzni, mert kemény lesz. Amikor megfőttek
kiszedtem, és hagytam hűlni. A toka szalonnából el kellett lopjak egy darabot, nem bírtam
ki, hogy ne csináljak kicsi abált szalonnát is.
Addig megpároltam bőségesen hagymát, kicsi fokhagymával, és az abalében megfőztem a
rizskását. Elosztottam az abált holmit, és ledarálta az uram. Persze miután kihűltek. A májat
külön tettem, és ahhoz adtam a darálmányból,
majdnem a felét. A hurkához valóba tettem
bőségesen abált vért, darált rizskását, párolt
hagymát, és fűszereztem (só, bors kevés), mert
Anyám úgy tartotta, hogy attól kipattog a hurka abáláskor. Bőven csombor, leheletnyi cukor,
pici fahéj, jól megdolgozva az egész. Ezután
jött a májas. Ezeket is jól meggyúrtam, a májasnak a lényege, hogy ne legyen sovány, mert
ha nincs benne elegendő zsiradék, akkor olyan
lesz, mint a fűrészpor. Tehát bőségesen hús,
szalonna, párolt hagyma, kicsi rizskása, mindez ledarálva. Én szoktam még külön húst is
tenni hozzá, amit pörköltnek készítek el előtte,
ez is darálva megy bele. Fűszerei: só, fehér bors,
majoranna, szegfűszeg, szegfűbors, reszelt
szerecsendió, kicsi reszelt gyömbér, kicsi fahéj, leheletnyi cukor, és egy nagy reszelt alma,
Mindez jó kidolgozva, feltöltve vékony bélbe.
És ezután jött az abálás. A véresnek több idő
kell, a májasnak éppen csak annyi hogy a belet
összekapja. A májas másnap ment a füstre, de
csak óvatosan, éppen 3 órányit. Alig vártam,
hogy az uram hazahozza, meg kellett kóstoljam gyorsan, hogy milyen lett? Hát finom lett,
de mégsem olyan, mint az Édesanyámé, hiányzott belőle az Ő keze munkája. Ezekből hoztam
Nektek egy kicsi kóstolót. A szalonna, a császár
még ott csücsülnek a pácban, majd azt is megmutatom, ha valakit esetleg érdekelne. Boldog,
disznóságokban gazdag új esztendőt kévánok,
és jó egészséget az elkőtéséhez.
Szász Veronika

24

Mozaik – Szolgáltatás

2022. január

ANTITEST MÉRÉS RÁCKEVÉN

DTKH NONPROFIT KFT. TÁJÉKOZTATÓJA

ÚJABB SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL A LAKOSOKNAK A
RÁCKEVEI SZAKORVOSI RENDELŐ
EZÚTON ÉRTESÍTJÜK PÁCIENSEINKET, HOGY RÁCKEVE VÁROS SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETE ÚJ, TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ LAKOSSÁGI
SZOLGÁLTATÁST INDÍT.
LABORATÓRIUMUNKBAN MOSTANTÓL LEHETŐVÉ VÁLIK A SARS-COV-2 FERTŐZÉST, ILLETVE AZ ELLENE ADOTT VÉDŐOLTÁST KÖVETŐEN A SZERVEZET ÁLTAL
TERMELT ELLENANYAG SZINTJÉNEK SZÁMSZERŰ MEGHATÁROZÁSA.

A VIZSGÁLAT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL SEGÍT MEGHATÁROZNI A FERTŐZÉS ELLENI
VÉDETTSÉG MÉRTÉKÉT, AZ ELLENANYAG SZINTJÉNEK ESETLEGES CSÖKKENÉSÉT AZ
IDŐ SORÁN, TÁMPONTOT AD ANNAK ELDÖNTÉSÉHEZ, HOGY A FERTŐZÉS LEZAJLÁSÁT KÖVETŐEN MENNYIRE SZÜKSÉGES AZ OLTAKOZÁS, ILLETVE A MÁR BEOLTOTTAK
ESETÉN A 3. OLTÁS FELVÉTELE.

A VIZSGÁLAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HÁZIORVOSI VAGY SZAKORVOSI – ÍRÁSOS – JAVASLAT AJÁNLOTT, MELYET A PÁCIENSNEK A JELENTKEZÉSKOR A LABORATÓRIUM
MUNKATÁRSAINAK KELL LEADNI.

A VIZSGÁLAT A LABORATÓRIUMBAN, A KARBÓL VETT VÉRBŐL TÖRTÉNIK, KEDDI
10:00 – 11:00 KÖZÖTT. ELŐJEGYZÉST A
LABORATÓRIUM KÖZVETLEN TELEFONSZÁMÁN (06-24-523-393) KÉRHET, A
VÉRVÉTELT MEGELŐZŐ KEDDI, SZERDAI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON, 10:00-15:30
KÖZÖTT. A VIZSGÁLATI EREDMÉNY A VÉRVÉTELT KÖVETŐ MUNKANAPON 10 ÓRÁTÓL, A LABORATÓRIUM NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN FOLYAMATOSAN ÁTVEHETŐ.
SZERDAI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON,

A VIZSGÁLAT DÍJA 9.000 FORINT, AMELYET A VIZSGÁLATRA JELENTKEZÉSEKOR
A RECEPCIÓN FIZETHET BE, KIZÁRÓLAG KÉSZPÉNZBEN. A BEFIZETETT ÖSSZEGRŐL

Társaságunk ezúton tájékoztatja, hogy a településen 2022.
évében is biztosítja az ügyfélkapcsolati ponton történő ügyintézést, mely a Ráckeve Kossuth Lajos utca 51. (Ács Károly Művelődési Központ) szám alatti területén minden hét pénteki,
illetve szombati napján 8.00 – 12.00 közötti időpontban.
DTKH Nonprofit Kft.

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TÁRSASHÁZI SORMUNKA!
TISZTELT LAKOSSÁG! TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY AZ ORSZÁGOS
KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
2022. JÚNIUS 13.- AUGUSZTUS 26. KÖZÖTT VÉGZI EL RÁCKEVÉN A
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TÁRSASHÁZI SORMUNKÁT.
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
KÚTFÚRÁS
110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL!
T ELEFONSZÁM : +36-30-964-0485
Ötven év együtt jóban-rosszban
1971-2021
Árpádhalmi Irén és Banók István a református egyházközöséggel együtt ünnepelte 50 éves házassági évfordulójukat, azaz
Aranylakodalmukat. Az együtt töltött boldog évekhez gratulálunk és további közös és egészséges boldog éveket kívánunk!

TERMÉSZETESEN SZÁMLÁT ADUNK.
DR. VÉGH LÁSZLÓ
FŐIGAZGATÓ

2022. ÉVI PARKOLÓÓRA
REGISZTRÁCIÓ RENDJE
A VÉSZHELYZETRE TEKINTETTEL, A TÖMEGES SZEMÉLYES KONTAKTUS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A JÖVŐ ÉVI PARKOLÓÓRÁK REGISZTRÁCIÓJA ÉS IGÉNYLÉSE

Ráckevei Újság
• Felelős kiadó: dr. Jambrik Anna jegyző
• Felelős szerkesztő: Jáki Réka
• Tördelő: Hegyi Gergely • e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
rackeve@rackeve.hu • jreka2026@gmail.com
• Szerkesztőség: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. • Nyomda: WestGraph Kft. Szigethalom • Eng. sz.: III/PHF/149P/1989
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta

AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK: AKIK RENDELKEZNEK MÁR 2021.ÉVI ÚJ
PARKOLÓÓRÁVAL, KÉT MÓDON TUDJÁK AZT MEGÚJÍTANI 2022. ÉVRE:

1. CSEKKET KÉRHETNEK A RÁVÜSZ KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, AMIN
KÖZLEMÉNY: A
GÉPJÁRMŰ OLVASHATÓ RENDSZÁMA!
2. ÁTUTALÁSSAL BEFIZETHETIK A RÁVÜSZ KFT. 10402300-5049505654571004 SZ. SZÁMLÁJÁRA.
KÖZLEMÉNY: NÉV, CÍM ÉS RENDSZÁM!
AKIK MÉG NEM RENDELKEZNEK ÓRÁVAL, DE IGÉNYBE KÍVÁNJÁK VENNI, AZOK
SZEMÉLYESEN A RÁVÜSZ KFT. IRODÁJÁBAN (2300 RÁCKEVE, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 66.) TUDJÁK INTÉZNI 1.000 FT KÉSZPÉNZ BEFIZETÉSÉVEL:
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN: 9-11 ÉS 13-15 ÓRA KÖZÖTT
BEFIZETHETIK AZ 1.000 FT-OS REGISZTRÁCIÓS DÍJAT.

A REGISZTRÁCIÓ IDEJE:
2021. DECEMBER 2. - 2022. JANUÁR 31. KÖZÖTT.

RÁVÜSZ KFT.

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2022. FEBRUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2022. január 21., 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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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Tel.: +3620/30/70-474-9999,
06-1-474-9999
Hibabejelentés (nincs közvilágítás, nincs áram stb.):
+3680/424-344
email: on-line
Víz, szennyvíz:
Daköv Kft.
Ügyfélszolgálat címe:
Dömsödi út 85.
Tel: 06-24-519-380,
+3630-385-6634
Hibabejelentés ivóvíz:
+3630 -951-7200
Hibabejelentés szennyvíz:
+3630-500-8619
email:
ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu
Gáz
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Gázszivárgás
bejelentése:
+3680/300-300
Számlázás, leolvasás, egyéb problémák: +3620/30/70-474-9999
e-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Hulladék:
DTkH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth Lajos u. 51.
Tel.: 06-53-500-152
06-53-500-153
email: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Polgármesteri hivatal
Szociális támogatások
Bulyáki Szilvia
Tel: 06-24-523-309, e-mail:
bulyaki.szilvia@rackeve.hu
Ügyfajták: támogatási lehetőségek, anak feltételei, kérelmezés módja stb.
Adminisztrációs ügyek
Dulczné Szajp Zsuzsanna

Tel: 06-24-523-350, e-mail:
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Ügyfajták: Ipari és kereskedelmi
ügyek, hirdetményezés, lakcím
nyilvántartás, panasz-ügyek.
Anyakönyv, hagyatéki, birtokvédelmi ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail:
balogh.katalin@rackeve.hu
Gombkötő Bettina
Tel: 06-24-523-337, e-mail:
gombkoto.bettina@rackeve.hu
Adózási ügyek
Takács-Orbán-Éva, Reinholcz
Tímea, Kovácsné Schmidt Brigitta, Reich Mónika
Tel.: 06-24-523-338/341/339,
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták: iparűzési adó, gépjármű adó, adó- és értékbizonyítvány, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, idegen bevételek
behajtása.
Műszaki kivitelezések, projektek
Vágó Csaba
Tel: 06-24-523-343, e-mail:
vago.csaba@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok (beruházás, felújítás, útfenntartás, csapadékvíz-elvezetés).
Vízjogi, növényvédelmi kérdések
Baloghné Kovács Mariann
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
kovacs.mariann@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezési eljárása, köztisztasági ügyek,
növényvédelmi ügyek.
Telekalakítási, házszám ügyintézés
Viskiné Ács Erzsébet
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: méhészet bejelentése, házszámigazolás, telekalakítási szakhatósági ügyek.

Építészeti ügyek
Karaba Tamás főépítész
Tel.: +3630-848-2354, e-mail:
foepitesz@rackeve.hu
Ügyfajták: városkép, övezeti besorolás, remdezési terv, műemlékvédelem, beépíthetőség stb.
Környezetvédelmi ügyek
Koller Péter
Tel: 06-24-523-324, email:
koller.peter@rackeve.hu
Ügyfajták: fakivágás, hulladékgazdálkodás, felszíni vagy felszín
alatti vízvédelem útvonalengedély, útüzemeltetés, zaj- és rezgésvédelem stb.
Közterület Felügyelet
Cseh Fruzsina, Lőrincz István
Tel: 06-24-523-340, e-mail:
kozteruletfelugyelo@rackeve.hu
Ügyfajták: minden, ami a közterületeinket érinti.

Parkolás
RÁVÜSZ Kft.
Tel: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu

Ügyfajták: parkolási kedvezmények, parkolási bírságolás.

Piac felügyelet
RÁVÜSZ Kft.
Tel.: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: piachely váltás, piaci házirend, piaccal kapcsolatos
információk.

Városüzemeltetés,
Vadkacsa
Szabadstrand
RÁVÜSZ Kft.
06-24-519-125
email: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: minden olyan észrevétel, mely nem közszolgáltatótérint és nem a Műszaki Osztályhoz tartozik.
Vadkacsa Szabadstrandon sátorozás, kenu-SUP kölcsönzés +3670-610-8783 telefonszámon.
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ÉPÍTÉSZIRODA MUNKATÁRSAT KERES ÉPÍTÉSZ
SZERKESZTŐ-TERVEZŐ MUNKAKÖRBE, RÁCKEVEI HELYSZÍNEN

BÉREZÉS: MEGEGYEZÉS SZERINT
SZÜKSÉGES FELTÉTELEK: ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI VÉGZETTSÉG, ARCHICAD ISMERET
AZ IRODA TEVÉKENYSÉGE: ÉPÍTÉSZ TERVEZÉS, GENERÁL TERVEZÉS, SZOBRÁSZAT
2021-ES MUNKÁINK: MAGÁNISKOLA, KÖZSÉGI EGÉSZSÉGHÁZ, IPARI ÜZEM,
TÖBBFUNKCIÓS KAJAK-KENU KÖZPONT
FUTÓ MUNKÁINK: MAGÁNISKOLA, ÓVODA, DOMB- CSALÁDI HÁZ, IPARI ÉPÜLET
ÉRDEKLŐDNI LEHET:
BODZÁN ANTAL +36203209817
ANTAL.BODZAN@GMAIL.COM
TISZTELT RÁCKEVEI LAKOSOK!
2022. JANUÁR 8-ÁN SZOMBATON 8-13 ÓRA KÖZÖTT A KISKUNLACHÁZI PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN EGÉSZSÉGNAPOT TARTUNK MELYNEK KERETÉN BELÜL SORBANÁLLÁS
ÉS BEUTALÓ NÉLKÜL AZ ALÁBBI LABORVIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VAN LEHETŐSÉG.

VÉDETTSÉGET IGAZOLÓ OKMÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SARS COV-2 ANTITEST VÉRVIZSGÁLAT, TUMORMARKEREK, HORMON VIZSGÁLATOK, ÁLTALÁNOS RUTINVIZSGÁLATOK, ÉTEL INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK.

A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
REGISZTRÁLNI TELEFONON A 06 70 669 76 34-ES TELEFONSZÁMON MUNKANA12:00 - 17:00 KÖZÖTT VAGY A HTTPS://HANGAMEDICAL.HU/APPOINTMENTS/KISKUNLACHAZA IDŐPONT FOGLALÓN KERESZTÜL LEHETSÉGES.
POKON

A SARS COV-2 ANTITEST VIZSGÁLAT HATÓSÁGI ÁRA: 11 000 FT
BŐVEBB ÁRLISTÁNKAT WEBOLDALUNKON TALÁLHATJÁK.
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

