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Köszöntjük az édesanyákat!
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, 
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. 
A különböző országokban más és más na-
pokon ünneplik, a legtöbb országban ez az 
ünnep májusra, ezen belül a legtöbb helyen 
május második vasárnapjára esik. Magyar-
országon május első vasárnapján ünnepel-
jük az édesanyákat.
Magyarországon az ünnep ötletét dr. Petri 
Pálné, vöröskeresztes aktivista javasolta az 
amerikai ünneplés mintájára. A gondola-
tot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői 
karolták fel és megtették az előkészülete-
ket az anyák napja országos bevezetésére. 
A szervezet lapjában a következőt javasol-
ták: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnö-
köket, hogy május első vasárnapján tartan-
dó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, 
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, 
amelynek pedagógiai, jellemképző ereje mesz-
sze túlhaladja egy-egy család körét és a nem-
zetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kap-
csolódik.” 

„Az anyák olyanok, hogy maminak szólítjuk 
őket, meleg a nyakuk meg a válluk, ahová a 
fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. Az anyák 
mindig (mindenkor, bármikor etc.) velünk 
foglalatoskodnak, állandóan rajtunk tartják 
a szemüket, és ettől láthatóan boldogok. Bol-
dogok. A szemük színe olyan, mintha az ég be 
volna borulva, de mégis ragyogna a Nap. Ne-
vetős szemük mélyén – később – meglátjuk a 
szomorúságot is, az állandó, kiapadhatatlan 
és eltörülhetetlen fájdalmat, amelyről nem 
tudjuk, mire vonatkozik, hacsak nem magára 
a nevetésre. Enni adnak, inni adnak, puszit 
adnak. (...) Vagy arra ébredünk, hogy ülnek az 
ágyunk szélén, és fogják a kezünket. Vagy pi-
hekönnyű tenyerüket a mellkasunkhoz tartják, 
a szívverésünkön, és így ébredünk. Akárhogy is, 
amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti 
be az egész látható teret. A világot.”

Esterházy Péter

Összeállította: Jáki Réka

Batman a legszebb kakas
Az Ács Károly Művelődési Központ ahogyan ta-
valy, úgy az idén is egy játékos szépségversenyt 
hirdetett húsvét alkalmából. Most Ráckeve leg-
szebb kakasának címére lehetett a szárnyasok 
büszke gazdáinak benevezni.

A cikket a  15. oldalon olvashatják
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Áprilisi testületi beszámoló
Folytatódnak a fejlesztések – Vadkacsa strand – Útfelújítások – „Versek hídja”

2022. április 14-én Ráckeve Város Képvi-
selő-testülete a veszélyhelyzet kihirde-
téséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybaléptetéséről szóló 27/2021.(I.29.) 
számú Kormányrendeletben foglaltak 
szerint, és a 307/2021.(VI.5.) szerint nyil-
vános testületi ülést tartott.

Első napirendi pontban a testület egy-
hangúan elfogadta az előző képvise-
lő-testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről szóló polgármesteri beszá-
molót és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatást, vala-
mint a város pénzügyi helyzetéről készült 
március havi jelentést is.
A testület úgy döntött, hogy 2 millió fo-
rint pótelőirányzatot biztosít az Ács Ká-
roly Művelődési Központ részére az ön-
kormányzat 2022. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére és felkérte a 
Műszaki Irodát, a RÁVÜSZ Kft.-t, vala-
mint Papp László képviselőt, hogy végez-
zék el az intézmények kazánjainak átvizs-
gálását a hatékonyság szempontjából és 
tegyenek javaslatot a csere finanszírozási 
lehetőségeire.
A képviselők elfogadták a 2022. I. ne-
gyedévi adóbevételek és hátralékok ala-
kulásáról szóló, valamint a 2022. évben 
elszámolandó, 2020-2021. évben nyújtott 
támogatásokról szóló beszámolót és fel-
szólította a következő civil szervezeteket, 
hogy a fel nem használt támogatást 2022. 
április 30. napjáig fizessék vissza a támo-
gató Ráckeve Város Önkormányzata felé: 
Ráckevei Vénusz Színház Kulturális Egye-
sület, Ráckevei Asztalitenisz Torna Egye-
sület és János Vitéz Alapítvány.
„Ráckeve tisztább és egészségesebb környe-
zete érdekében” létrehozott munkacsoport 
tájékoztatását is elfogadta a testület, és 
úgy határozott, hogy támogatja a „La-
kossági fórum” megszervezését a munka-
csoport által, amelynek időpontja: 2022. 
május 12. 17.30 óra.
Ráckeve Város Képviselő-testülete egy-
hangúan úgy határozott, hogy elfogadja 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
benyújtott programtervezetet, és az el-
nökkel történő előzetes egyeztetést köve-
tően az önkormányzat tulajdonában lévő 
– 2300 Ráckeve, Iskola út 48-50. szám 
alatt található – Közösségi Ház helyisé-
geit heti egy alkalommal szombatonként 

14 órától - 16 óráig bocsátja az RNÖ ren-
delkezésére a roma gyermekek és fiatalok 
részére szervezendő ének-, zene- és tánc-
tanítás céljára, próba jelleggel 3 hónap 
határozott időre térítési díj nélkül, azzal 
hogy rendkívüli azonnali felmondásra ad 
okot, amennyiben rongálás, vagy egyéb 
károkozás történik. A képviselők felkér-
ték a polgármesteri hivatalt, hogy a Kö-
zösségi Ház fentebb megjelölt cél szerinti 
használatára vonatkozó megállapodást 
készítse el.
A képviselők megállapították, hogy a 
Vadkacsa Szabadstrand üzemeltetésé-
re kiírt pályázat eredménytelen volt, 
viszont a Kisfaludy Strandfejlesztési 
konstrukció V. ütem című pályázatára 
benyújtott „A ráckevei Vadkacsa szabad-
strand fejlesztése 2022” elnevezésű pro-
jekt keretében kültéri akadálymentesí-
tett eszközök beszerzésére, telepítésére, 
beüzemelésére kiírt felhívás eredményes 
volt, ezért a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján nyertes ajánlattevőnek a bruttó 
2.580.386,- Ft, összegű ajánlatot tevő 
Induct Trade Kft.-t nyilvánította, mely-
nek forrása a Kisfaludy Strandfejlesztési 
Konstrukció V. ütem pályázatban meg-
ítélt támogatási összeg.
Ugyanennél a pályázatnál a projekt ke-
retében akadálymentesített térköves jár-
da és kültéri öltözők építésére kiírt fel-
hívást is eredményesnek nyilvánította 
a testület és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján nyertes ajánlattevőnek a brut-
tó 28.167.457,- Ft, összegű ajánlatot tevő 
NASI BAU Kft.-t nyilvánította. Forrás-
ként a Kisfaludy Strandfejlesztési Konst-
rukció V. ütem pályázatban megítélt 
24.526.875,- Ft támogatási összeget, és 
– 3.640.582,- Ft saját forrás biztosításá-
ra – a 2022. évi költségvetésben elkülöní-
tett pályázatelőkészítési alapot szavazták 
meg a képviselők.
Szintén eredményesnek ítélték a Ráckeve 
Város belterületén lévő szilárd burkolat-
tal rendelkező önkormányzati fenntartá-
sú utak karbantartási munkáinak elvég-
zésére kiírt felhívást. A Bíráló Bizottság 
javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek 
a bruttó 25.886.410,- Ft, összegű ajánlatot 
tevő Aszfalt és Bontás Kft-t nyilvánították, 
melynek forrása a 2021. évben útfelújításra 
igényelt 60 millió forint hitelből még fel-
használható 43 millió forint.

A Ráckeve Város belterületén lévő szilárd 
burkolattal nem rendelkező önkor-
mányzati fenntartású utak karbantartási 
munkáinak elvégzésére kiírt felhívást is 
eredményesnek határozták meg a kép-
viselők és a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján nyertes ajánlattevőnek a brut-
tó 8.295.640,- Ft, összegű ajánlatot tevő 
Aszfalt és Bontás Kft-t nevezték meg, 
melynek forrása a 2022. évi költségve-
tésben utak karbantartására tervezett 14 
millió forint.
A Ráckeve Város belterületén lévő önkor-
mányzati fenntartású utak kátyúzási 
munkáinak elvégzésére kiírt felhívást is 
eredményesnek találta a képviselő-testü-
let és a Bíráló Bizottság javaslata alapján 
nyertes ajánlattevőnek a bruttó 21. 590,-
Ft/m2 összegű ajánlatot tevő Aszfalt és 
Bontás Kft-t nyilvánította, melynek for-
rása a 2022. évi költségvetésben utak kar-
bantartására elkülönített keretösszegből 
5 millió Ft erejéig.
Ráckeve Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a Külterü-
leti helyi közutak fejlesztése című VP6-
7.2.1.1-21 kódszámú felhívással elnyert 
pályázathoz kapcsolódó „Páskom utca és 
Páskom köz” című nyílt közbeszerzési eljá-
rás jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást 
elfogadja.
A Pro Regio Nonprofit Kft. által készített 
Ráckeve Város Fenntartható Városfej-
lesztési Stratégia Megalapozó munka-
rész Helyzetfeltárás és Helyzetértékelés 
munkaközi dokumentum és a Célrend-
szer munkaközi dokumentum tartalmait 
a képviselők megismerték és mindkettőt 
tovább tervezésre alkalmasnak találták.

A Ráckeve Sipos Ferenc Sportpálya üze-
meltetési és karbantartási feladatai-
nak ellátására támogatási szerződés és 
együttműködési megállapodás kere-
tében a testület felkérte a Ráckeve Vá-
ros Amatőr Futball Club Egyesületet 
2022. május 1-től 2022. december 31-ig 
tartó időtartamra. A szerződések tartal-
mának összeállításával megbízták a pol-
gármesteri hivatal igazgatási és műszaki 
irodáját. A támogatás összege az egy évre 
meghatározott 5.300.000,- Ft időarányos 
része, melyet az önkormányzat 2022. évi 
költségvetése ilyen célú előirányzatából 
biztosít. A támogatás összegének felhasz-
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nálásáról az egyesület 2023. január 31-ig 
köteles elszámolni. A testület felhatal-
mazta a polgármestert a támogatási szer-
ződés és együttműködési megállapodás 
aláírására.
A testület elfogadta Ráckeve Város tele-
pülésképének védelméről és minőségi 
alakításáról szóló 27/2017. (XII.22.) ön-
kormányzati rendelet módosítását. 

A képviselők úgy döntöttek, hogy a Rác-
keve Marossy utca 18. sz. alatti az önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakást nem 
kívánja értékesíteni.
A Ráckeve külterület 0447/15 hrsz-ú, kivett 
strandfürdő megnevezésű, 27.714 m2 nagysá-
gú és 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlant 
a testület úgy határozott, hogy értékesíteni 
kívánja, ezért felkérte a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon az értékbecslő megrendeléséről, 
s annak függvényében a következő ülésén 
dönt az ingatlan tényleges eladásáról. A tes-
tület döntése szerint az ingatlan hivatalos 
értékbecslését követően pályázati kiírás út-

ján kerüljön értékesítésre azzal, hogy a pá-
lyázatban rögzíti az ingatlan hasznosítására 
vonatkozó feltételrendszert.
A testület határozott arról, hogy „Versek 
hídja” elnevezésű pályázat megvalósítá-
sához szükséges fémtáblák gravírozására 
az Atlas Studio Kft. ajánlatát fogadja el és 
a Profix Bt. ajánlatát a felszerelésre. A fel-
adatra 500.000 Ft + ÁFA összeget különít 
el. Az elfogadott ajánlatra az Önkormány-
zat 2022. évi költségvetésének turisztikai 
célú tartalékok során biztosítja az ösz-
szeget. Felkérték a polgármesteri hivatal 
műszaki irodáját a táblák kihelyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátására.
A képviselő-testület elfogadta a RÁVÜSZ 
Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolóját 
128.427e Ft mérlegfőösszeggel és 1.305e 
Ft mérleg szerinti eredménnyel.
A képviselők egyhangúan hozzájárultak a 
Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szerve-
zet alapító okiratának módosításához.
A testület úgy döntött, hogy a Kecskemét 
Classic szervezésében létrejövő Veteránau-

tós túra elnevezésű rendezvény céljából 
díjmentesen használatára bocsátja az ön-
kormányzat tulajdonában lévő következő 
területeket:
• 2022. május 21. napján 9 órától 12 óráig 

Ráckeve, Bem utcát külön próba és át-
haladó ellenőrző állomás létesítésére.

• 2022. május 21. napján 9 órától 12 óráig 
Ráckeve Ipari park külön próba- és át-
haladó ellenőrző állomás létesítésére.

Végül a képviselők úgy döntöttek, hogy 
az 59/2022.(II.17.) számú határozatának 
2. pontját módosítják aszerint, hogy a 
Tűztorony-kilátó a befutóéremmel ren-
delkezők részére 2023. január 1. napjáig 
térítésmentesen látogatható legyen.

A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumok között, a 
képviselő-testület anyagai között olvas-
hatóak. 

Jáki Réka

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

• Keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfo-
gadás szünetel!

• A beadványok benyújtására továbbra 
is lehetőségként szolgál a postai kül-

demény vagy elektronikus ügyintézés 
lehetősége, illetve személyesen a pol-
gármesteri hivatal főbejáratánál elhe-
lyezett „postaláda” használata.

Elérhetőségeink a következőek:

Telefonos és e-mail elérhetőség:
Titkárság: 06-24/523-333
e-mail: rackeve@rackeve.hu

Elektronikus ügyintézéshez használható 
cím:
Rövid név: RKEVEONK
KRID: 755229375

A biztonságos kézbesítési cím a központi 
ügyfélkapun keresztül érhető el.

Postai címünk: Ráckevei Polgármesteri Hi-
vatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Kérjük hogy az ügyfélfogadás rendjét és a 
pandémiás ajánlásokat mindannyiunk ér-
dekében szíveskedjenek betartani!

Dr. Jambrik Anna
jegyző

1% esély

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi, hogy 
azok az állampolgárok, akik munkavi-
szonyban állnak, egyéb jogviszony kere-
tében jövedelemmel rendelkeznek, vagy 
vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott 
tevékenységet folytató szervezetnek fel-
ajánlhassák személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát. 
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kér-
jük Önöket, aki teheti éljen ezzel a lehe-
tőséggel, hogy minél többen támogas-
sák intézményeinket, városunkat! 
Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13 
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyerme-
keiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13 
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért 
Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13 
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13
Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13
Szabady Alapítvány
18715352-1-13

Ráckeve Város Önkormányzata
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Pályázati felhívás
Ráckevén bejegyzett civil szervezetek számára

Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a sporttevékenységgel 
kapcsolatos részletes feladatairól, kötele-
zettségeiről, valamint a sporttevékenység költ-
ségvetési támogatásáról szóló 10/2012.(III.26.) 
számú önkormányzat rendelete szerint, illetve 
a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
7/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Ör.) alapján pályázatot hirdet a 
ráckevei civil- és sportszervezetek számára.

Pályázati körben résztvevők feltételei
Olyan civil- és sportegyesületek, szerveze-
tek nyújthatnak be pályázatot, melyeknek az 
alábbi feltételeknek maradéktalanul megfe-
lelnek:
a.) bejegyzett székhelyük Ráckeve város köz-

igazgatási területén van,
b.) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősor-

ban Ráckeve város polgárainak érdekében 
végzik,

c.) a civil szervezetet a bíróság nyilvántartás-
ba vette és a létesítő okiratának megfelelő 
tevékenységet ténylegesen végzi,

d.) a szervezet 2021. évi beszámolója az Or-
szágos Bírósági Hivatal honlapján elérhető 
legyen,

e.) a szervezet közvetlen politikai tevékeny-
séget nem folytat, szervezete és működése 
pártoktól független,

f.) köztartozása, valamint az önkormányzat 
felé fennálló tartozása nincs, és erről nyi-
latkozik.

Támogatott célok
Önkormányzat által támogatni kívánt célok a 
következők:
a.) a szervezet működésének, alapfeladatai 

és közhasznú feladatai ellátásának előse-
gítése,

b.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, is-
meretterjesztés, 

c.) kulturális tevékenység,
d.) kulturális örökség megóvása,
e.) természetvédelem, állatvédelem,
f.) környezetvédelem,
g.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 

ifjúsági érdekképviselet,
h.) a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység, 
i.) sport.

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyúj-
tani, mely a pályázati felhívás mellékletében, 
illetve  www.rackeve.hu oldalon érhető el.

Pályázat mellékletei
A pályázathoz csatolni szükséges az Ör 6. § 
(2) bekezdésében felsoroltak mellett az aláb-
bi dokumentumok: 
a.)  a szervezet rövid bemutatását (max: 2 

oldal A/4-es terjedelemben),
b.) 2019-2020. évben megvalósított tevé-

kenységét, (fi gyelemmel a 2020. évben 
kialakult járványügyi helyzetre),

c.) a pályázati adatlapon a helyiséghaszná-
lati igényt,

d.) hiánytalanul kitöltött adatlap,
e.) a szervezet létesítő okiratának másolata 

(kivéve, ha korábban már becsatolta, és az 
adatokban változás nincs, ebben az eset-
ben elegendő egy erről szóló nyilatkozat),

f.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat (ki-
véve, ha korábban már becsatolta, és az 
adatokban változás nincs, ebben az eset-
ben elegendő egy erről szóló nyilatkozat),

g.)  nyilatkozat a közpénzekről nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerint (Adat-
lap részeként).

A megítélt támogatást az önkormányzat 
egyszeri vissza nem térítendő támogatás-
ként nyújtja.
A pályázatot egy példányban a Ráckevei Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési 
Irodájához kell eljuttatni. A pályázat lead-
ható a Ráckevei Polgármesteri Hivatal (2300 
Ráckeve, Szent István tér 4.) I. emeleti titkár-
ságán, vagy beküldhető e-mailben az alábbi 
címre. 
A pályázattal kapcsolatban információt 
nyújt: 
Dulczné Szajp Zsuzsanna igazgatási ügyin-
téző;  Tel: 06-24/523-350, 
e-mail: szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Pályázat benyújtási határideje: 
2022. május 9. hétfő 16:00 óra

Pályázat elbírálásának határideje: A pá-
lyázat benyújtási határidejét követő soron 
követő Turisztikai, Kulturális és Sport Bizott-
ság ülés. A pályázatokat a bizottság bírálja el 
az Ör. 7. § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) a szervezet a város rendezvényein milyen 

formában vesz részt,
b) a civil szervezet taglétszáma,
c) a civil szervezet által nyújtott szolgáltatás 

igénybe vevőinek száma,

d) a rendezvények száma, programja, részt-
vevők száma,

e) programszervezés esetén rendelkezik-e 
önerővel a szervezet,

f) a támogatási cél az adott évben valósul 
meg.

Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások 
felhasználásáról és elszámolásáról szóló meg-
állapodás megkötéséről a Ráckevei Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási Csoportja, a megállapo-
dás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról 
pedig a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeg-
gel minden esetben el kell számolni. A 2022. évi 
támogatás pénzügyi elszámolási, valamint be-
számolási határideje: 2023. március 31. napja. 
Az elszámolás 2022. január 1. és 2022. decem-
ber 31. napja között kelt, a Támogatottnak a 
nevére szóló, záradékolt és hitelesített számla-
másolatok benyújtásával történhet. Átutalás-
sal teljesített kiadások esetében a kapcsolódó 
záradékolt és hitelesített bankszámla-kivonat 
csatolása is szükséges. Az el nem számolt ösz-
szeget vissza kell téríteni!

Ráckeve Város Önkormányzata 

Országgyűlési képviselők 
választása 2022.
Pest, 11. számú 

OEVK eredménye

PÁNCZÉL KÁROLY 
FIDESZ-KDNP – 35 513, 56,81%
JÁNOSI-LESI ÁGOTA 
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-
LMP-PÁRBESZÉD 19 824, 31,71%
BOBROVÁCZ ANTAL
MI HAZÁNK - 3 769, 6,03%
FERANCZ NORBERT
MKKP - 1 807, 2,89%
SZABÓ LÁSZLÓ 
MMEO - 885, 1,42%
MIHÁLY DÁNIEL
NORMÁLIS PÁRT - 550, 0,88%
FEKETE LÁSZLÓ 
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM - 169, 0,27%

Feldolgozottság: 100,00%
Jogerő állapota: nem jogerős
A választás eredményes

forrás – valasztas.hu 
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Népszámlálás 2022
A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1. 
és november 28. között a Magyarország terüle-
tén népszámlálást tart. A népszámlálás ered-
ményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet 
játszanak az adatfelvételt végrehajtó szám-
lálóbiztosok. Feladatuk a körzetük bejárása, 
a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési 
időszakban le nem zárt címek felkeresése, az 
interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, vala-
mint a címek pontosítása, az esetleges új címek 
felvétele. Munkájukat közvetlenül a felülvizs-
gáló irányítja és felügyeli.
A számlálóbiztosnak a népszámlálás során kb. 
220 cím ellenőrzése tartozik a feladatkörébe. 
2022. október 17. és november 20. között zajló 
terepmunka során az önkitöltés időszakában 
le nem zárt címeket fel kell keresniük, melynek 
alkalmával a kérdőívet tableten kell kitölteni-
ük. Az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH 
biztosítja.
Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásá-
hoz kérem a Tisztelt Polgárok segítségét.
A számlálóbiztos személyével kapcsolatos el-
várások:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, 

tablet) internet hozzáféréssel (e-learning 
oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartás-
hoz),

• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség,

• 18. életév betöltése,
• legalább középfokú végzettség.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek 
jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes ismerettel 

rendelkeznek, illetve jártasság érintőképer-
nyős készülékek használatában,

• pontosan tudják követni az előírásokat,
• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel 

rendelkeznek,
• képesek a munka okozta fi zikai és szellemi 

megterhelés, az esetleges konfl iktusok elvi-
selésére,

• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a ka-
pott válaszok bizalmas kezelését és a nép-
számlálás idején más adatgyűjtési és keres-
kedelmi ügynöki tevékenység mellőzését.

Előnyt jelent:
• a felsőfokú végzettség, továbbá,
• ha korábban részt vett népszámlálásban, 

mikrocenzusban, vagy más KSH lakossá-
gi adatfelvételben számlálóbiztosként, és 
munkáját jó minőségben végezte el.

Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap 
leadásával lehet. Jelentkezési lap a Ráckevei 
Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető, 
vagy az önkormányzat honlapjáról www.racke-
ve.hu oldalról letölthető.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap személye-
sen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Titkársá-
gán (2300 Ráckeve, Szent István tér 4., I. emelet 
102. iroda) vagy elektronikus úton a nepszam-
lalas@rackeve.hu  e-mail címen szükséges be-
nyújtani.

Jelentkezési határidő: 2022. június 10. 
A számlálóbiztosoknak e-learning-rendszer-
ben történő egyéni felkészülést követően 
vizsgát kell tenniük. Sikeres vizsgát tett szám-
lálóbiztosok, a szerződéskötést követően meg-
kapják az elektronikai eszközöket, segédanya-
gokat, és nyomtatványokat. 
A munkavégzésért a Központi Statisztikai Hi-
vatal a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. 
rendelete szerinti normatíva alapján meghatá-
rozott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kap-
csolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 240 
Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 
300 Ft/cím, személyek – összeírandó címen-
ként kb. 2,5 fő – összeírása 525 Ft/személy.)
Ráckeve Polgármesteri Hivatalban helyi nép-
számlálási koordinátor dr. Rupp-Müller Me-
linda aljegyző, elérhetősége: 06-24/ 523-333.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb infor-
mációk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala

Kedves ráckevei lakosok, köszönjük, hogy 
ennyien regisztráltak a LED csereprogramra! 
A nagy érdeklődésre tekintettel meghosszab-
bítottuk a határidőt május 31-ig, így tovább-
ra is lehet igényelni regisztráción keresztül a 
LED-es izzókat.
Akinek gondot okoz a regisztráció (meghosz-
szabbítva), a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti 
titkárságára hozza be az alábbi dokumentu-
mokat és segítünk: személyes okmányok és a 
villanyszámla első négy oldala vagy a szolgál-
tatótól letöltött PDF dokumentum, valamint 
rendelkezzen információval a jelenleg hasz-
nálatban lévő helyiségek fényforrásaival, fog-
lalataival és teljesítményével kapcsolatosan.

***
Idén városunk tojásfája egy kis kreációval is bő-
vült. Továbbra is bárki hozhatott otthoni tojás-

Önkormányzati hírek
Folytatódik a Led-es akció! – Tojásfa – TeSzedd! 2022

díszt és bátran felakaszthatta a gyermek orvosi 
rendelő/orvosi ügyelet (Kék ház) előtti fára. 
Szeretnénk megköszönni Szále Zsoltnének a 
RÁFÁI intézményvezetőjének, Balázs Árpád-
nak, hogy a nyuszikat biztosították, elkészítet-
ték számunkra, a Szivárvány Óvoda Vörömarty 
utcai tagintézmény óvodapedagósusainak a 
fi gurák megfestését, név szerint Tézli Móni-
kának, Szűcs-Szabó Józsefné Katika néninek, a 
KEVE Egyesületnek a festékeket, a szalmabálá-
kat és a dekorációt, Cseh Fruzsinának és kisfi á-
nak, Olcsinak, valamint Varga Viktóriának a fa 
feldíszítését, a RÁVÜSZ Kft. dolgozóinak Gaj-
dor Endrének és Szörényi Andrásnak a logisz-
tikában nyújtott segítségét!

***
Ráckeve Város Önkormányzata idén tavasz-
szal is csatlakozik a TeSzedd! – Önkénte-

sen a tiszta Magyarországért akcióhoz. A 
szemétgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! 
önkéntesei.

Bárki részt vehet a szemétszedésben má-
jus 2-8. között, aki előzetesen (április 
24-ig) jelezte ezen szándékát az alpolgar-
mester@rackeve.hu e-mail címre, vagy Rá-
ckeve város FB oldalára messenger üzene-
tet küldött.
A tervezett találkozási pontokat és megtisztí-
tandó területek térképét városunk facebook 
oldalán megosztjuk Önökkel.
Kesztyűket, zsákokat biztosítunk. 

Mindenkit várunk szeretettel, aki tenni sze-
retne a környezetért!

Ráckeve Város Önkormányzata



6 Önkormányzat 2022. május

Háziorvosi praxis - lakhatás biztosításával
Pályázati felhívás a Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzetre

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete lakhatás biztosítása mellett 
pályázatot hirdet Ráckeve VI. számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátására, praxisjog 
betöltésére. A praxisjog térítésmentesen ke-
rül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent 
István tér 5. szám alatt található rendelő.  A 

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

Jogviszony jellege: vállalkozói/közszolgálati
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt 06-70-375-9641-es telefonszá-
mon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város hon-
lapján, az AEEK oldalon megtekinthető.

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala

Közmeghallgatás
2022. május 5. 17 óra

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 ingat-
lanokat. Területük egyenként 1277 m2, érté-
kesítési ár: 13.500.000 forint/ingatlan.
Az ingatlanok a természetben a Somlyó-szi-
get Tutaj utca és Kagyló utca sarkán találha-
tóak. Üdülőházas (Üh-3.) övezetben helyez-
kednek el, a központtól 4,5 km távolságra. 
Az Üh övezet az időszakos pihenést szolgáló 
épület elhelyezését és telekhasználatát szol-
gáló területet foglalja magában, amelyen 
legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló 
üdülőépület helyezhető el, lakás rendeltetés 
nem helyezhető el. Az utcában a víz, csator-
na és villany került kiépítésre. Az ingatlanok 
füves felületű, szabályos formájú telkek.

***

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a 
Ráckeve Szent Vendel utcában található 

2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz-ú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingat-
lanokat. Az ingatlanok egyben kerülnek 
értékesítésre. 
Értékesítési ár: 43 millió forint.

Az ingatlanok megosztása, a fenti hely-
rajzi számokon történő átvezetése az in-
gatlan-nyilvántartásban és a térképen 
átvezetésre került, azonban a telkek és a 
hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok 
kitűzése) a helyszínen nem történt meg. 
A természetben az ingatlanok jellemzően 
egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt, 
tereprendezést igénylő területek. Az ingat-
lanokon a 2019-es évben fakitermelési vá-
gástakarítás történt.
A vevő feladata 4 éven belül:
• a tereprendezés (építési tevékeny-

ségre alkalmas a környező ingatlanok 
terepszintjeihez igazodó terepviszo-
nyok kialakítása, szükség esetén ta-
lajcsere);

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

• az ingatlanok teljes közművesítésének 
tervezése és kivitelezése, valamint út-
építési, járdaépítési és csapadékvíz-el-
vezetési rendszer kiépítésének elvég-
zése, mely munkákra az önkormányzat 
a vevővel a pontos feltételek rögzítésé-
re településrendezési szerződést kíván 
kötni.

A hirdetések elérhetőek az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu olda-
lon.

Az értékesítésekkel kapcsolatban érdeklőd-
ni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.

Ráckeve Város Önkormányzata

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2022. május 5-én (csütörtökön) 
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, 
amelyre tisztelettel meghívja a lakosságot.
Helye: Régi Városháza Díszterme
Ráckeve, Kossuth Lajos u. 25.
A közmeghallgatás témái: 
• Polgármesteri tájékoztató

• Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
• Lakossági kérdések, észrevételek

A közmeghallgatáson a képviselő-testület 
tagjai és a városban működő intézmények 
képviselői válaszolnak a feltett kérdésekre. 
A közmeghallgatás ideje alatt a 06-70-382-
6111-es mobil telefonszámon, illetve a racke-
ve@rackeve.hu e-mail címen lehet kérdéseket 

feltenni. A közmeghallgatásra előzetesen is 
eljuttathatók a kérdések a fenti e-mail címre 
küldött levélben, illetőleg a Ráckevei Polgár-
mesteri Hivatal földszintjén és a Szakorvosi 
Rendelőintézetben kihelyezett urnákban el-
helyezve.

Ráckeve Város Önkormányzata
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Közérdekű tájékoztatás
Ráckeve Lacházi úton megvalósuló ingatlanfejlesztésről

Liszkóczi Zoltán vagyok a Kis-Duna-parti 
Ingatlanfejlesztő Kft. Ügyvezető Igazgatója, 
tulajdonosa, szeretném bemutatni a Tisz-
telt Lakosságnak és az olvasóknak a Rácke-
vén, az ELMŰ telep helyén épülő új építésű 
Savoyai Apartmanházat.
Családommal, feleségemmel és két gyer-
mekemmel Szigetbecsén élünk már több 
mint 10 éve, így Ráckeve Város életünk min-
dennapi részévé vált. 
A Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft.-t 
azzal a céllal alapítottuk, hogy megvaló-
sítsuk Ráckevén a már évek óta üresen álló 
telken a Savoyai Apartmanházat, amely 31 
apartmanból, tárolóból, vendéglátóegység-
ből, parkolókból áll, a hozzátartozó kikö-
tővel és vízi promenáddal, ezzel is emelve 
Ráckeve népszerűségét. Jómagam, tulaj-
donostársaim és kollégáim az ingatlanfej-
lesztés területén több mint 20 év szakmai 
tapasztalattal rendelkezünk.
Az üres telket 2019. év elején vásárolta meg 
a Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft. 
Hosszas előkészítő munkálatok, többek 
között Hidrológiai Hatástanulmány, Talaj-
vizsgálati jelentés és Geotechnikai Beszá-
moló elkészülte után elindultak az egyezte-
tések Ráckeve Város Önkormányzatával, az 
Építési Hivatalt vezető Főépítész Asszony-

nyal, mivel a projekt kiemelt beruházásként 
indult el.
Ezt követően 2019. szeptember 26-án az 
Önkormányzat rendes testületi ülésén jó-
váhagyta a beadott építési kérelmünket, és 
a hozzátartozó kikötő létesítését.

Az Önkormányzati választások után, az új 
képviselő-testület és Ráckeve Város újon-
nan kinevezett főépítésze, Karaba Tamás 
2020. szeptemberi nyilvános ülésen újra 
támogatta a fejlesztési szándékunkat és a 
kikötő létesítését.
A Savoyai Apartmanházhoz tartozó közcé-
lú, közforgalmú kikötőhely, mellyel tovább 
szeretnénk emelni Ráckeve város szolgálta-
tásainak színvonalát, rendelkezik Ráckeve 
Város és Ráckeve Város főépítészének jóvá-

hagyásával, továbbá a Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökség 
és a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
jóváhagyásával. Mind a kikötő, a horgász 
stég, evezős és napozó stég, mind pedig a 
Kovács J. Gyula sétány rehabilitációja és ki-

Az apartmanház látványterve a lacházi út felől                       KÉP: LISZKÓCZI ZOLTÁN

alakítása a fenti szakhatóságok kérésének 
megfelelően történt. Szeretném kiemelni, 
hogy ezek a létesítmények az átadás után 
továbbra is MINDENKI számára szabadon 
használhatók és látogathatók maradnak.
A fejlesztés építési terveit építészeink és jó-
magam is folyamatosan egyeztettem Rácke-
ve Város vezetésével és főépítészével, hogy 
a ráckevei Településképi rendelet jogszabá-
lyainak és előírásainak, illetve a Helyi Terv-
tanács elvárásainak is megfeleljen az épülő 
Savoyai Apartmanház.
Az Apartmanház tervezése az érvényes, és 
2018-ban elfogadott Helyi Építési Szabály-
zat alapján történt, és nem kellett hozzá 
építési szabálymódosítás!
A Helyi Tervtanács tagjai: Arnóth Ádám 
építész, műemlék felügyelő; Prof.Dr. Vasá-
ros Zsolt DLA YBL-díjas építész, egyetemi 
tanár; Bodzán Antal építész, szobrász.
A Helyi Tervtanács záró véleménye és a 
főépítészi jóváhagyást követően 2021.de-
cemberében beadtuk Építési Engedélyezési 
kérelmünket és az elkészült építési tervdo-
kumentációt hatósági ügyintézésre. A Pest 
Megyei Kormányhivatal 7-8. Építési Osz-
tálya a szakhatóságok jóváhagyása után 
2022. március 10-én kiadta a jogerős Építési 
engedélyt (ÉTDR azonosító:202100116245) 
amely alapján 2022. április 10-én megkezd-
tük a Savoyai Apartmanház értékesítését.
A projekt után érdeklődők az alábbi webol-
dalunkon tájékozódhatnak:  www.savoyaia-
partmanhaz.hu.

Liszkóczi Zoltán
Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft.

Az apartmanház látképe a Duna felől                       Kép: LISZKÓCZI ZOLTÁN
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Egy teljesen új, eddig nem látott fesz-
tivál nyitja meg a kapuit városunkban 
idén nyáron. A Duna-part Fesztet július 
28. és július 30. között rendezik meg, a 
Savoyai-kastély parkjában.

Három napon keresztül a magyar köny-
nyűzenei élet legnépszerűbb előadói 
adják egymásnak a színpadot a Du-
na-part Feszten, amely a helybeli fia-
talok, családok számára itt, Ráckevén 
kínál magas színvonalú kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőséget. Az idén első al-
kalommal megrendezett fesztivál több 

ponton is eltér az eddig megszokott ha-
zai fesztiváloktól, és az eddig városunk-
ban megrendezett eseményektől is. A 
jól ismert helyszín egy teljesen új arcát 
mutatja majd az idelátogatóknak, ráadá-
sul az esemény környezetbarát vállalásai 
konkrétak. 
A fesztivál tulajdonosi köre céljául tűz-
te ki, hogy kiemelje a Duna fontosságát, 
természeti értékét hangsúlyozza, hiszen a 
folyó Magyarország egyik jelképe, a Duna 
és vidéke az egyik legfontosabb természeti 
kincsünk és leggyakrabban felkeresett sza-
badidős helyszínünk, ezer szállal kapcso-
lódunk hozzá. Ennek ellenére a folyó in-
tegrálása a hétköznapi élet programjaiba, 
a barátokkal, családdal töltött szabadidős 

Eddig sosem látott fesztivált rendeznek Ráckevén!
Jön a Duna-part Feszt!

elfoglaltságok tekintetében meglehetősen 
csekély. Ezen belül a Ráckevei-Duna és 
térségének lehetőségei még ehhez képest 
is korlátozottak.

Spaics Igor, a fesztivál egyik tulaj-
donosa és főszervezője elárulta, 7500 
m2-en napi 5000 főt várnak az első Du-
na-part Fesztre.
„Úgy gondoljuk, hogy a közép-magyaror-
szági régiónak eddig nem volt ilyen jellegű 
rendezvénye, pedig itt minden adott ahhoz, 
hogy egy színvonalas, mégis élhető léptékű 
fesztivált hozzunk létre. A Ráckevét körülö-
lelő természeti szépségek, a vizek közelsége, 
történelmi múltja és emlékei miatt méltán 
a régió egyik legkiemelkedőbb települése, 
nem véletlen, hogy korábban megkapta a 
„Kultúra magyar városa” címet is. A fesz-
tivált a város legimpozánsabb épületének, 
a Savoyai-kastélynak a parkjában rendez-
zük meg, nincs jelenleg másik hazai ze-
nei fesztivál, aki akár a helyszínnel, akár 
a környezettel, akár vizeink fenntartha-
tóságával ennyire kiemelten foglalkozna. 
A rendezvény környezetbarát vállalásai 
konkrétak, utólag számonkérhetőek, és ma-
gukban hordozzák a következő évek során 
egyre erőteljesebb és hatékonyabb környeze-
ti vállalásokat, folyamatosan egyre jobban 
kihangsúlyozva ezeket a résztvevők számá-
ra. A Duna, a Duna-part bevonása a feszti-
vál életébe, a vízpart közvetlen találkozása 
a résztvevőkkel, a ráckevei Duna-ág tényle-
ges értékeinek, természeti szépségeinek be-
vonása a rendezvény tényleges látvány- és 
hangulati elemeibe máshol nem látott egye-
di hangulatot és élményt tartogat minden 
kilátogatónak” – mondta Spaics Igor.

Ákos

A fesztivál színes programmal várja majd 
az ide látogatókat. Minden nap 17.00 
órakor nyit, és az első fellépők 18.15-től-
lépnek színpadra.

Ellátogat hozzánk Ákos, a Wellhello, 
Kowalsky meg a Vega, a Kaukázus, 
Dzsudló, az Anna and the Barbies, a 
New Level Empire, a Kelemen Kabát-
ban és a Hősök.

Duna-part Feszt – ZenÉljünk Zöldben!
2022. július 28-30.
www.dunapartfeszt.hu

Dobos Judit

Wellhello
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42 évig szolgálatban
Beszélgetés Dr. Pusztai Gyulánéval

Fiatalos zongoramuzsika szűrődik ki a 
Pusztai-ház nappalijából. A ház asszonya, 
Pusztai Gyuláné, Marika varázsolja el a 
megsárgult billentyűket. Nevetve mondja, 
hogy számára Mozart és a kotta a mérvadó, 
de egy jó kis improvizálás azért mindig be-
lefér, ha leül játszani az öreg, családi zon-
gorához. Szó szót követ, visszamegyünk az 
időben évtizedeket és a hangulatos szoba 
félhomálya megtelik emlékekkel. 

A gyermekkorom Dömsödön telt, 4 éves 
koromban költöztünk oda. Édesanyám 
ápolónő, majd gyógyszertári asszisztens, 
édesapám római katolikus kántortanító, 
később matematika-fizikatanár volt. Az 
1950-es években édesapámat választásra 
kényszerítette a Rákosi-rendszer: vagy 
kántor vagy pedagógus. Anyám kitalálta, 
hogy én orgonáljak helyette. Valameny-
nyi előképzettségem már volt, hisz előtte 
négy évig zenei leckéket vettem egy helyi 
zongoratanárnőtől, és így 14-15 évesen 
egy ideig én orgonáltam a dömsödi ró-
mai katolikus templomban.

Püspöki engedéllyel beiratkozhattam 
Budapesten egy nyári kántorképző tan-
folyamra. Ez a zenei képzés három évig 
tartott a nyári szünetekben. Olyan jeles 
tanáraim voltak, mint Klinda István, a 
Belvárosi templom kántora, vagy máso-
dik évben Virág Endre orgonaművész. 

Harmadikos gimnazista koromban kap-
tam meg a kántor diplomámat. Ez a hír 
valahogy eljutott „illetékes fülekbe” is, 
mert csendben tudomásomra hozták, 
hogy vagy abbahagyom az aktív egyhá-
zi szolgálatot vagy érettségi után nem 
vesznek fel sehova. Pedig a Ráckevei Ady 
Gimnáziumról nagyon szép emlékeim 
vannak. Több jeles tanár hagyott ma-
radandó nyomot felnőtté válásomban. 
Kiemelkedett tanáraim közül Pusztai 
Gyula, akit, mint negyedikes gimnazista 
tanuló tiszteltem gazdag tudásáért. Sze-
rettem, amiért próbált nevelni is minket, 
serdülőket, gyakran személyes példa-
mutatással. Nem felejtem el, egyszer a 
fiúkkal azt is megbeszélték, hogy az egy-
gombos vagy a háromgombos férfi zakó 
a praktikusabb.

A közös élet ezer szépsége, gondja min-
ket sem került el. Családi házat építet-
tünk, amit be is kellett rendezni, gyer-
mekeink születtek: 1965-ben Marianna 
lányom, 1967-ben Attila fiam. Felnőve 
Marianna lányom angol szakos tanár, 
Attila fiam ügyvéd lett. Családot alapí-
tottak, három unokával és egy déduno-
kával ajándékoztak meg, szerető gon-

doskodásukat naponta érzem. Kell is ez, 
mert Férjem 61 évesen váratlanul meg-
halt. Pótolhatatlan veszteség ért, ami-
nek fájdalmát az idő enyhíti ugyan, de 
eltörölni nem tudja. Emlékét nem csak a 
családunk, hanem a nagyobb „Ady-csa-
lád” is őrzi. Létrehoztuk a Pusztai Gyu-
la Magyar Nyelvért Alapítványt, amely 
minden évben a legjobb helyesíró diákot 
pénzjutalomban részesíti.

Az én pályám ismertetéséhez 1960-ig 
kell visszamenni. Ekkor hirdetett a Fővá-
rosi KÖJÁL egy olyan továbbtanulási le-
hetőséget, hogy munka mellett, négy év 
tanulással megbízható, hivatástudattal 
rendelkező munkatársakat képez. Ide je-
lentkeztem és elvégezve a kurzust 1964-
ben, Ráckevén közegészségügyi felügye-
lő lettem. Fő területem a gyermek- és 
ifjúság egészségügy volt, ami bölcsődék, 
óvodák, iskolák, nyári táborok felügyele-
tét jelentette. 

A munkám 14 települést érintően szá-
momra sok feladatot adott, de határo-
zathozatali és aláírásjogot is magában 
foglalt. Komoly felelőséggel járt, mint 
például a tápanyag számítás: kalória, fe-
hérje, szénhidrát, zsír kimutatása. Mind-
ezek mellett a település-egészségügy is 
hozzám tartozott. Tsz-ekbe, állami gaz-
daságokba, munkásszállásokra, idősott-
honokba, közösségi konyhákba, étter-
mekbe jártam ellenőrizni. Emlékszem, 
évekig kis hintóval vittek ki a tanyákra, a 
gazdaságok telephelyeire (hol téli fagy-
ban, hol nyári hőségben), ahonnan köz-
kutak vízmintái, a közétkeztetési kony-
hák ételmintái mind általam jutottak el a 
laborokig, majd ha hibák, hiányosságok, 
mulasztások kerültek a felszínre, azok 
kijavításának ellenőrzése is az én fel-
adatom volt. Változatosnak, érdekesnek 
éreztem a munkámat. Emberekkel be-
szélgethettem, életükről, munkájukról, 
sok ismerősre, barátra tettem szert. 

42 év szolgálat után mentem nyugdíjba. 
Levezetésül pár évig a CBA üzletláncban 
7 településen végeztem időszakos elle-
nőrzéseket, ami jó átmenet volt az ak-
tív és a nyugdíjas évek között. Az utóbbi 
éveim sem teltek eseménytelenül. Gyak-
ran járok helyi kulturális rendezvények-

1960-ban érettségiztem, 
de Pusztai Gyula ezután 
is része maradt életem-
nek. Dömsödön édesapám 
nyaranta napközis táboro-
kat szervezett, ahol Gyula 
felügyelő tanárként tevé-
kenykedett, én pedig, mint 
tisztasági felelős, szintén 
jelen voltam. A kölcsönös 
munka során a tiszteletből 
és szeretetből szerelem lett. 
1963-ban eljegyzés, 1964-
ben házasságkötés: ez cím-
szavakban közös életkezdé-
sünk története. 
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Mi ketten... Marika és Gyula                                         FOTÓ: PUSZTAI-CSALÁD

re, mint pl. Teakoncert, író-olvasó talál-
kozó, a Baráti Kör összejövetelei. 
Évekig a helyi Katolikus Női Kórus tagja 
voltam, néha orgonáltam is, mint kisegí-

tő a római katolikus templomban. Kósa 
Dénes színművész rendezésében szere-
peltünk a kórussal (szerzetesnek öltöz-
ve) az István, a király előadásaiban. 

Próbálom a testi egészségemet is karban 
tartani: a tai chi torna egyik formáját, a 
csikungot műveltem 2-3 évig. 
A családom, a gyerekeim, az unokáim és 
a kis dédunokám sok-sok örömöt adnak. 
Most húsvétkor is itt voltak, együtt ünne-
peltünk. Mindig meglepnek valamilyen 
figyelmességgel. A fiam a 75. születésna-
pomra nagy családi találkozót szervezett. 
Titokban összegyűjtötte 12 unokatestvé-
remet a közvetlen családtagokon kívül. 
Harmincan voltunk, megható élmény 
volt. Az előző születésnapomat Párizsban 
ünnepeltük hármasban: Marianna lá-
nyom, Attila és én. Sorolhatnám még a fe-
lém áradó szeretetük példáit. Nagy öröm 
ért 2011-ben. A Város Önkormányzata ér-
tékelve 42 évi szolgálatomat Ráckeve Vá-
ros Önkormányzatának Közegészségügyi 
Díjával tüntetett ki.

A továbbiakban is szeretnék hasonló te-
vékenységeket végezni szeretettel, mert 
úgy érzem, hogy ez jelentené a boldog-
ságot számomra.

Lejegyezte:
Fegyó Béla
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A mi városi bölcsődénk
Intézményünkben minden az apróságokról szól

Játék közben a legkisebbek                               FOTÓ: GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE

Ráckeve szívében van egy hely, ahol a legki-
sebbek élik a kis kalandos életüket. Ráckevén 
és környékén sok család számára ismerősen 
hangzik a Gólyafészek Bölcsőde neve. Hosz-
szú évekre, évtizedekre nyúlik vissza már a 
városi bölcsőde munkássága. A város csa-
ládbarát intézménye rengeteg kisgyermek 
számára jelentette az első lépést a közösségi 
élet felé. 
A szülők és a gyermekek számára is jelentős 
változást hoz az a döntés, amikor megtörté-
nik a beiratkozás. Mindenki más-más meg-
fontolásból dönt a bölcsőde mellett, a leg-
főbb ok a munka világába való visszatérés. 
Nagy izgalommal készül mindenki a bölcső-
dei élet megkezdésére a szülők, a gyerekek és 
mi kisgyermeknevelők is. Minden kisgyer-
meket nagy szeretettel várunk szüleikkel 
együtt és hálásak vagyunk a belénk vetett 
bizalomért, hogy a legféltettebb kincseiket 
bízzák ránk nap, mint nap. A kezdeti nehéz-
ségek közös leküzdés után, jó látni, hogy a 
szülők már rutinosan és jó szívvel adják át 
nekünk csillogó szemű csemetéjüket, akik 
már mosollyal az arcukon fogják meg ke-
zünket és integetnek édesanyjuknak, édes-
apjuknak, akik a nap folyamán nyugodtan 
tudnak a munkájukra, teendőikre koncent-
rálni, mert tudják, hogy gyermekük bizton-
ságban, szeretetteljes környezetben van. Mi 
kisgyermeknevelők mindent megteszünk a 
ránk bízott gyermekek testi, lelki jólétéért és 
fejlődéséért. Változatos módokon fejlesztjük 
a legkisebbek készségeit, képességeit.

Figyelembe véve a gyermekek változó igé-
nyeit, hangulatait, egyéni szükségleteit, 
bevezetve őket a közösségi élet rejtelmeibe, 
hogyan fogadják el egymást, hogy működ-
jenek együtt társaikkal. Az egészen kiskor-
tól egy csoportba járó gyermekek fantasz-
tikusan összekovácsolódnak az évek alatt. 
Öröm számunkra fi gyelemmel kísérni a 
gyermekek egyéni és csoportos fejlődését a 
bölcsődében töltött idő alatt.
Látni a gyermekek szemében a büszkesé-
get, amikor hosszabb-rövidebb idő után 
sikerül önállóan megcsinálni valamit pl.: 
felakasztani a törölközőt vagy felhúzni a 
cipőt, szappant nyomni, pohárból inni, ma-
gára húzni takaróját lefekvéskor és még so-
rolhatnánk a sok sikerélményt.
Csodálatos látni, ahogy idővel már együtt 
játszanak, segítik és keresik egymást, fi -
gyelnek egymásra.

Fantasztikus élmény a gügyögéstől, gagyo-
gástól eljutni egészen a többszavas mon-
datokban való beszélgetésekig. Az ilyen be-
szélgetések során megkérdeztük a mostani 
bölcsődéseket vagy már a kistesóért visz-
szajáró óvodásokat, hogy miért jó a bölcső-
de vagy éppen milyen emlékeik vannak a 
bölcsődei életről?! Ezek a gondolatok, emlé-
kek betekintést nyújtanak abba, hogy a leg-
kisebbek számára mi fontos igazán.

Gyerekszáj:
• Mert ott sok barátom volt.
• Mert ott volt minden, amire vágytam.
• Mert Tomi bácsi fi nomabbakat főz, mint 

anya.
• Sokkal több a Lego.
• Mert amikor a bölcsiben fésültek nem 

húzták a hajam.
• Mert ott sokat játszhattam.

Egy édesanya gondolatai a gyermekét segít-
ve a búcsúzásban:
• Köszönöm, hogy vigasztaltál, könnye-

ket töröltél, amikor annyira hiányzott az 
anyukám.

• Köszönöm, hogy minden anyák nap-
ján segítettél felköszönteni édesanyá-
mat.

• Köszönöm, hogy nem csak az én, hanem 
anyukám lelkére is vigyáztál.

• Köszönöm a sok simogatást. Rájöttem, 
az érintésnek ereje van.

• Köszönöm, hogy mindig bíztattál, még 
akkor is, ha valami elsőre nem sikerült. 
Soha semmit nem fogok feladni.

• Köszönöm, hogy megöleltél, amikor szo-
morú voltam. Már tudom, én sem fogok 
sírni hagyni senkit.

• Köszönöm, hogy annyi szép éneket ta-
nultunk. A kedvencem a hét pettyes kati-
ca. Megtanítom a testvéremnek.

A bölcsőde dolgozói szeretettel várnak min-
den érdeklődőt!

Bak Zsoltné kisgyermeknevelő

Meghívó 
Gyermeknapra

Szeretettel várunk minden kisgyermekes 
családot 2022. május 27-én (pénteken) 
16 órai kezdettel a Gólyafészek Bölcsőde 
udvarán tartandó gyermeknapi mulat-
ságra!

• Ugrálóvár
• Báb előadás
• Csillámtetoválás
• Állatsimogató
• „Így Tedd Rá!” Zsófi val
• Rendőrautó
• Tűzoltóautó

Gólyafészek Bölcsőde
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Egy igaz mese…
A szülők segítségével szépül óvodánk

Egyszer volt, hol nem volt, a Dunán in-
nen a Dunán túl volt egyszer egy óvoda! 
Csuda Szülők hozták oda minden reggel 
a legcsodálatosabb kincseiket: a gyerme-
keiket!
Így kezdődnek a mesék, de a mi történe-
tünk nem mese! A Ráckevei Szivárvány 
Óvoda Dömsödi úti tagóvodájába va-
lóban csodálatos Szülők és gyermekeik 
járnak! Az idei nevelési évben is bebi-
zonyították többször is, hogy fontos ne-
kik a gyermekük, hogy ennek érdekében 
együtt tudnak dolgozni, gondolkozni 
az itt dolgozó pedagógusokkal: tenni az 
óvoda szép környezetéért, vagy vigyázni 
a gyerekek egészségére, fejlődésére bár-
milyen módon! 

Ősszel a négy csoport szülei együtt 
anyagilag is támogatták, hogy az óvoda 
kiskertjei megszépülhessenek az új ta-
lajtakaró, szárazságtűrő növények meg-
vásárlásával. 
Köszönettel tartozunk a növények ki-
választásában, kedvezményes vásárlá-
sában a ráckevei Garden City Dísznö-
vényáruda vezetőjének, Szuda Dávidnak 
és kedves feleségének. Külön köszönet 
a kiválasztásban és elültetésében, kü-
lön anyagi támogatásban a szülőknek: 
Pechmann Balázsnak, Arató Beatrixnek, 
Szabóné Nagy Krisztinának, Horváthné 
Viski Juditnak, Kevei Jánosnak.
A téli pandémia alatti beteges időszak a 
Mazsola és a Csipet-csapat csoport Szü-
leit is példa értékűen összefogta. A sok 
gyermek megbetegedésének elkerülése 
érdekében mindkét szobába egy-egy le-
vegőtisztító berendezést vásároltak és 
adományoztak az óvodánknak. Köszönet 
a készülék kedvezményes biztosításához 
Deák Péternek, s köszönet az SZMK Szü-
lőknek, akik összefogták és leszervezték: 
Mezei Petrának és Novákné Gacs Niko-
lettnek! 
Köszönettel tartozunk a két csoport Szü-
leinek, akik anyagilag hozzájárultak eh-
hez! Köszönet egy másik légtisztító és 
párásító készülékért is, melyet ingyen 
adományozott a Kimi Klíma Kft. a Csi-
pet-csapat csoportnak, Füleki József és 
felesége segítségével!
Tavasszal a Ficánka csoport egy projek-
tort kapott ajándékba, amellyel képeket, 
diafilmet, vagy a Mese-vers hetünk csa-

ládi produktumait is kivetíthetjük a gye-
rekeknek. Köszönet Riczkó Istvánnak és 
feleségének érte!

Sorolhatnám még mennyi mindennel 
segítik munkánkat ezek a Csuda Szülők, 
hiszen minden óvodai programunkat lel-
kesen támogatnak hozzájárulásaikkal, 
munkájukkal, jelenlétükkel. Lehet rájuk 
számítani, s ez jó, mert a gyermekeiknek 

is így mutatunk jó példát! Még egyszer: 
Köszönjük!

„Lehetetlen bármi igazán értékeset elérni, 
ha sok önzetlen ember nem működik együtt 
egymással.”

/Albert Einstein/

Bozóki Zoltánné 
tagintézmény vezető
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Bérháztörténetek
Költészet Napja az Ács Károly Művelődési Központban

Tábi Tamás és Sólyom Tamás összművészeti zenélése                                                 FOTÓ: JÁKI RÉKA

Tárlat, irodalmi felolvasóest, verskoncert és 
elmélkedés – ez mind volt a Bérháztörténetek 
című előadáson az Ács Károly Művelődési 
Központ színháztermében. Egy gitár és egy 
hegedű kíséretében hallgathatta meg a kö-
zönség ismert és ismeretlenebb költők (Fö-
vényi Sándor, Gámentzy Eduárd, Gáti István, 
Juhász Gyula, Kiss Dénes, Kiss József, N. Hor-
váth Péter, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, Weö-
res Sándor) énekelt verseit, melyeket Tábi Ta-
más és Sólyom Tamás varázsolt falaink közé. 
A dallamok életre keltői maguk is ezekben a 
bérházakban nőttek fel, a megszólaló dalok az 
ő saját történeteiket példázzák. Szerenádjuk 
hangjai kaput nyitottak a költészet számára, 
és megteremtették a hangulat, a látvány és 
a narráció hármasának szigorú dramaturgia 
szerint megkomponált egységét.
A 6 kiállított és a 22 vetített művészi fotó 
(Lantos P. István alkotásai) régi, körfolyo-
sós bérházakat mutatott, díszes vagy éppen 
érdekes, izgalmas lépcsőházakat, udvarokat, 
ablakokat örökített meg, megjelenítették az 
ott élőket. Valóságossá tették a kapualjak 
hangulatát és illatát, és elénk varázsolták 
ennek a különös világnak, közösségnek a 
szépségeit, derűs vagy éppen nosztalgikus 
képeit. 
Megszólaltak a képfestmények szereplői, el-
mesélték történeteiket – Ferenczfi -Faragó 
Eszter novellínóit – Tábi Tamás előadásában 
hallhattuk. Sólyom Tamás  élményeit és ér-
zéseit szőtte dalokká, a lágy zene fi noman kí-
sérte a verseket. „Összművészeti emlékmegőrző” 
alcímet viselő előadás minden jelenlévőt el-
varázsolt. Sajnos kevesen voltunk...

„Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.”

József Attila verséből Szabó Gertrúd igazgató 
asszony idézett köszöntőjében. Feltett kérdé-
se nem csak költői, hiszen a költészet maga az 
élet. A magyar költészet napját Magyarorszá-
gon 1964 óta József Attila születésnapján, áp-

rilis 11-én ünnepeljük – természetesen nem-
csak őt, hanem a költészetet, a lírát magát is. 
De mi a költészet és miért emlékezünk meg 
róla? A költészet nemcsak önkifejezés, örök 
titokzatosság, amely hatással van emberre és 
így a világ folyására, megfoghatatlan, mégis 
annyira élő. Pár éve készült felmérés szerint 
egyre kevesebb verseskötet fogy, talán fel-
gyorsult életünk miatt nehéz a költészetbe fe-
ledkeznünk. Mi belefeledkeztünk, köszönjük 
Sólyom Tamásnak és Tábi Tamásnak!
Előadásunk a Köszönjük Magyarország prog-
ram támogatásával valósult meg.

Szabó Gertrúd igazgató
ÁKMK

Játék és irodalom
Versvadász 2022 – Petőfi  nyomában

A Költészet Napja és a Petőfi  emlékév alkalmá-
ból az Ács Károly Művelődési Központ újra já-
tékra hívta a versszeretőket. „Versel az utca...” 
alcímet adtuk játékunknak, amely során  11 
Petőfi  verset kellett a játékban résztvevőknek 
a város területén megkeresni. A versrészle-
teket azokban az utcákban rejtettük el, amik 
nevükből adódóan kapcsolatban álltak Petőfi  
Sándorral (Petőfi  utca, Jókai utca, Március 15. 
utca, Arany János utca, Kossuth utca, Gábor 
Áron utca, Ács Károly utca, Batthyány utca, 

Vasvári Pál utca, Bem utca, Klapka utca). A 
versvadászokat segítettük információk meg-
adásával. A játékban résztvevők olyan utcák-
ba is eljutottak, ahol lehet nem is jártak még 
eddig.  A feladatot teljesítők, szinte az egész 
várost bejárták.
2022 VERSVADÁSZAI: Barta Zsuzsanna, Békés 
Edina, Czinege Gábor, Czinege Noel, Czinege 
Olivér, Fekete Brigitta, Gózon Gréta, Gózon 
Zoltánné, Harmati József, Harmati Veronika, 
Horváth Tímea, Kevei Margit, Kovács Flóra, 

Kovács Gréta, Kovács Lili Szabina, Kovácsné 
Csordás Katalin, Kovácsné Schmidt Brigitta, 
Masatsch László, Reich Mónika, Schultz Ben-
ce, Szabó B. Roxána, Varga Viktória, Várszegi 
Jázmin, Veszeli Mária, Végh Roland, Vig Bar-
nabás, Vigné Törpényi Renáta.
Gratulálunk minden versvadásznak! Kö-
szönjük, hogy kalandoztak Petőfi  Sándorral 
és velünk.

Szabó Gertrúd
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Kalotaszeg kincsei
Kiállításmegnyitó az Ács Károly Művelődési Központban

2022. április 13-án 18 órakor került sor a Kalota-
szegi Barangolók a gyöngyök világában című népi 
ékszereket és viseleteket bemutató kiállítás 
és Pauer Dániel: Élménymorzsák Kalotaszegről 
című fotókiállítás megnyitójára.
Vereckei Zoltán polgármester köszöntőjében 
kiemelte: „Gyönyörű, múltból építkező, és azt he-
lyenként átalakító művek sorakoznak itt előttünk, 
Ráckevétől időben és térben távoli tájegység szépsé-
gei, értékei köszönnek vissza az Ács Károly Műve-
lődési Központban: ruhák és kiegészítők, valamint 
dokumentáló fotók. Különböző településekről kü-
lönböző emberek gyűltünk itt össze, mégis a közös 
nyelvezet a magyar, a közös keret a nemzet, a közös 
érték pedig a hagyomány, a kultúra szeretete, tiszte-
lete. Orbán Balázs a Székelyföld leírása című könyve 
egyik fejezetének mottójában írja: »Öntudatos, forró 
ragaszkodás, igazi mély szeretet csak közelebbi isme-
retségnek lehet eredménye, e szerént minél közelebb 
jutunk hazánk ismeretéhez, annál forróbbá válik 
szeretetünk iránta.« E kiállítás megtekintése is ilyen 
ismeretség, amely a néphagyomány csodáiba repítve 
mélyítheti el érzéseinket. És ezeknek a műveknek lát-
tán talán néhányan még arra is kedvet kapnak, hogy 
ellátogassanak Kalotaszegre.”
Ezt követően Péter Szidónia a Kalotaszegi Ba-
rangolók csoport vezetője nyitotta meg a tárla-
tot, részletesen bemutatva a csoport munkáját, a 

kiállítás megvalósulását az ötlettől a kivitelezé-
sig. Megismerhetjük a bemutatott alkotásokon 
keresztül a kalotaszegi népművészeti alkotások 
motívumaiból és technikai megoldásaiból épít-
kező színes, változatos megújulási törekvéseiket, 
a mai kor kívánalmait kiszolgáló új funkciókat és 
formákat. Ezek a darabok a jövő generációit szó-
lítják meg, a hagyományok megismertetése és 
ízlésük fi nom formálása mellett segítik népmű-
vészeti tárgyi anyanyelvünk értelmezését. Zsikó 
Zsuzsanna népdalénekes előadásában kalota-

Péter Szidónia megnyitja a kiállítást                                                   FOTÓ: JÁKI RÉKA

szegi dallamok hangzottak el, alkalomhoz illően 
kalotaszegi viseletben.
A megnyitót zárva, Szabó Gertrúd igazgató 
asszony megköszönte, hogy intézményünk-
ben is bemutatkozhat ez a Kalotaszeg örök-
ségét népszerűsítő vándorkiállítás a jelenlévő 
alkotóknak: Molnár Anettnek, Péter Szidó-
niának, Szabó Bakondi Dórának és a tárlatot 
összeállító Zsikóné Kendra Klárának.
A kiállítás 2022. május 6-ig tekinthető meg.

Szabó Gertrúd 

Húsvéti kakasszépségverseny
Az Ács Károly Művelődési Központ online játéka

A tavalyi nagy sikerű nyuszi- és bárányszép-
ségverseny után, idén kakasszépségversenyt 
hirdettünk.
Miért pont kakas?
A kakas alakja évezredek óta a hétköznapi élet 
része, másfelől gyakran használt vallási mo-
tívum. Mindmáig megjelenik a profán, a népi 
alkotásokban, másrészről a szakrális tárgyakon 
egyaránt. A kakas a hűség, a bűnbánatra való 
felhívás, a hit és az erkölcsi éberség, az igazhi-
tűség szimbóluma máig is az ókeresztény kor-
tól. Kiemelt helyet kap a legtöbb vallás és hie-
delemrendszer szimbólumai között. Az ókori 
Japánban és Skandináviában egyaránt a férfi -
asság, a harcias erények megtestesítőjeként 
tekintettek rá, a görögök és a rómaiak pedig 
ugyanúgy a hajnal, a világosság hírnökét tisz-
telték benne, akárcsak az amerikai indiánok 
vagy az újkori szabadkőművesek.

Emlékezetünkben kedves kép él nagymamá-
ink tarka-barka baromfi udvaráról. Pályáza-
tunkra tulajdonosaik 29 kakast neveztek. A 
választék rendkívül bőséges volt, törpe és óriás, 
zömök és karcsú, fekete fehér és tarka, csíkos és 
pöttyös, tollas és simalábú, búbos és kopasz-
nyakú. Közös bennük, mindegyik gyönyörű. A 
beküldött képek igazolják ezek az állatok a  ba-
romfi udvar ékkövei.
A versenyre nevezett: Balogh Gyöngyi kaka-
sával, Boros Dávid – Batman nevű kakasával, 
Bőcze Ferencné (Erika) –  Nagyvezér és Vörös-
ke kakasával, Cser Kálmán kakasával, Gabos 
Barna 2 kakasával, Gencsi Ivett kakasával, Ju-
hász Gábor kakasával, Juhász Károly kakasá-
val, Kapitány Zoltán – Gyuri kakassal, Karagits 
Dárko - Monte nevű kakasával, Kis-Jakab Imre 
kakasával, Kissné Retzer Fanni – Feri kakassal, 
Kiss-Szirmay Richárd kakasával, Laki-Cserna 

Virág és Laki Márton – Béla kakassal, Lovász 
Nikolett – Gyuluska kakasával, Mózes Szabi-
na kakasával, Nagy Károlyné kakasával, Papp 
Sándor János – Szotyi nevű kakasával, Paulo-
vits Mónika kakasával,  Sári Hanna és Sári Nóri  
– Gyurikával, Sáriné Kabai Alexandra – Győző 
nevű kakasával, Szász Attila kakasával,  Tóth 
Emese 2 kakasával, Ugrai Zoltán kakasával, Vá-
sárhelyi -Nagy Mária – Zeusz kakasával,  Veress 
Katalin kakasával. 
Facebook oldalunkon lehetett szavazni a ka-
kasszépségverseny résztvevőire. Összesen 3174 
szavazat érkezett.
A szavazatok alapján „Ráckeve legszebb kakasa” 
címet Boros Dávid – Batman nevű kakasa 
nyerte el.
Minden kakas győztes számunkra. Köszönjük 
a versenyen való részvételt és a sok voksot!

Szabó Gertrúd
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Ráckeve történetéről
Az al-dunai Keve városra vonatkozó források (6. rész)

Az utóbbi majdnem fél évben minden 
hónapban ismertettem egy-egy Keve 
város történetére vonatkozó hiteles ki-
váltságlevelet, illetve az abban foglaltak 
betartására felszólító parancslevelet. A 
különböző szabadságok megszerzésének 
szinte mindegyike (4 db) Luxemburgi 
Zsigmondhoz (1387–1437), további egy 
pedig a trónon utódához, Habsburg Al-
berthez (1437–1439) köthető. A kivált-
ságlevelek eloszlása jól tükrözi a magyar 
várostörténeti szakirodalom megállapí-
tásait: a Magyar Királyság településfej-
lődésének egyik legfontosabb korszaka 
Zsigmond király uralkodása volt, aki 
mind törvényhozási, mind pedig gazda-
sági/kereskedelmi téren rengeteget tett 
nemcsak összességében, de külön-külön 
is az egyes települések fejlesztéséért. Ha 
még emlékszünk, Keve az első, a telepü-
lésnek minden év július 2-ra éves vásár-
tartási engedélyt biztosító kiváltságle-
velet 1405. április 25-én nyerte el. Ez az 
időpont pedig történetesen éppen egybe 
esik a király által Budán, a városok és más 
kiváltságolt települések követeivel tar-
tott tanácskozás időpontjával, amelynek 
végén, április 15-én az uralkodó kibocsá-
totta a 21 törvénycikkelyből álló törvény-
könyvét. Ebben a követekkel és gazdasá-
gi tanácsadóival történt megbeszélések 
után többek között elrendelte, hogy az 
ország egész területén Buda város mér-
tékeit kell használni (1. tc.), a külföldi 
kereskedők a posztót csak nagyban árul-
hatják (2. tc.), a városok és lakosaik elleni 
peres ügyekben mindenkinek az illetékes 
bíróhoz kell fordulnia (7. tc.), a kivitel és 
behozatal után járó harmincadot meg 
kell fizetni (már akinek nincsen men-
tessége), de a királyi belső vámhelyeken 
felmenti a kereskedőket a vámfizetés alól 
(17. tc.). Kevés a valószínűsége a tévedés-
nek, ha azt feltételezzük, hogy Keve város 
– mint királyi (megyésispáni) tulajdonba 
tartozó település – követei is jelen voltak 
a budai gyűlésen, majd a tanácskozások 
lezárulta után járták ki Zsigmond király-
nál az éves vásártartási engedélyt.
Keve település fekvésénél – magyarán ala-
pításánál – fogva, mivel az a Nagy-Morava 
folyó dunai torkolatával szinte szemközt, 
a jobb parton egy kisebb öböl mentén te-
rült el, alkalmas volt arra, hogy jelentős 
várossá fejlődjön. E fejlődés az Árpád-kor 

első évszázadaiban meg is kezdődött, de 
előbb talán a bizánci császár által veze-
tett hadjáratok, utóbb pedig a tatárjárás 
eseményei akasztották meg e jól induló 
folyamatot. Az Anjou-korból meglehe-
tősen kevés adattal rendelkezünk Kevére, 
annyit viszont tudunk, hogy I. (Nagy) La-
jos király 1368-ban a településen időzött. 
Ugyanebben az évben említik a település 
ferences kolostorát is, ami biztos jele an-
nak, hogy Keve már megindult a várossá 
fejlődés útján. E folyamat egyik állomása 
volt a – talán – még I. Lajos király által 
létrehozott sókamara (amelynek mű-
ködésére azonban csak 1397-től vannak 
adataink), illetve a Zsigmond király által 
1405-ben adott éves vásártartási enge-
dély is. A hivatal jelenléte, az éves vásár 
és a – már minden bizonnyal évszázadok 
óta meglévő, jóllehet forrásokkal sajnos 
nem igazolható – hetipiac együtt tovább 
erősítette a város gazdasági életét és ke-
reskedői számára új távlatokat nyitott. 
Nem mellesleg Keve városa időközben 
„bekebelezett” két szomszédos települést/
pusztát is (Bálványos és Skronovec, 1412), 
amelyekkel nemcsak földjei nagyságát, 
hanem lakosai árui számára a felvevő pia-
cot is növelni tudta. Alig harminc évvel az 
első kiváltság elnyerése után a helyi kö-
zösség már annyira megerősödött – kö-
szönhetően a kereskedelmi forgalom fel-
lendülésének is –, hogy Zsigmond király 
a városnak lerakatjogot, míg a polgárok 
és kereskedők részére harmincadmentes-
séget adományozott (1435). Végül három 
év múlva Albert királytól elnyerték a tel-
jes vámmentességet is; ezzel az egymásra 
épülő kiváltságlevelek sorozata le is zá-
rul. Tegyük hozzá, egy darabig nem is lett 
volna szükség többre.
E virágzó kereskedelmi életet tette tönkre 
a Szerbiát elfoglaló oszmán sereg, amely-
nek következtében a város tehetősebb la-
kosai közül egy jelentékeny rész elmene-
kült az ország belsejébe, amint az Mátyás 
király 1455. évi leveléből kiderül – „megen-
gedtük, hogy ők, a rác polgárok addig, amíg 
Magyar Királyságunk alsó részein és határain 
fekvő Keve városunkba, ahonnan ők a törö-
köktől való félelem miatt a pusztítások elmúlt 
időszakában a fent említett Csepel szigetünk-
re érkeztek, a török miatti ilyen félelem elmúl-
tával visszatérni szándékoznának, ugyanezen 
Kiskevi falunkban békében maradhassanak” 

– kezdetben úgy hitték, hogy ideiglenesen. 
A kereskedők egy részének 1440 körüli el-
vándorlásával az al-dunai település jelen-
tősége is csökkent, és noha a királyi szabad 
város „címüket” nem vesztették el, a for-
rásaink szerint a korábbi „civitas” helyett 
ezután már csak „oppidum” megnevezéssel 
illeték a települést (pl. az 1470-es években 
zajló váradi vámperben).
Természetesen az al-dunai Keve városa nem 
néptelenedett el teljesen, már csak azért 
sem, mert a város mellett álló vár a későbbi-
ekben is fontos láncszeme maradt a magyar 
határvédelemnek (habár 1457/1458 táján 
rövid időre bizonyos rácok, majd a törökök 
kezére jutott), és az ott szolgálatot teljesítő 
katonák számára egyfajta hátországot je-
lentett. Hunyadi János kormányzó (1446–
1452), majd főkapitány (1453–1456), illetve 
Szilágyi Mihály, az Alsó részek kapitánya 
(1460) különböző hadi események kapcsán 
szintén többször időzött a városban (1448, 
1450, 1453, 1454, 1456), illetve annak kör-
nyékén (1460). A Keve városában maradtak 
pedig élték tovább életüket és gyakorolták 
a korábban megszerzett kiváltságaikat: így 
minden év sarlós Boldogasszony-ünnepe-
kor (júl. 2.) országos vásárt tartottak, él-
vezték vám- és harmincadmentességüket, 
valamint az idegen bírák joghatósága alóli 
mentességüket, továbbá a lerakatjoggal 
járó előnyöket. A település fennmaradását 
elősegítette az is, hogy a harmincadhiva-
tal továbbra is működött a dunai átkelőnél. 
Keve település neve az 1470-es években – 
mint fentebb említettem – felbukkant még 
a váradi vámperben, de jelenlegi adataink 
szerint utoljára 1490 szeptemberében sze-
repel Szentlászlói Osvát kincstartónak a 
királyi jövedelmekről készített jegyzékében 
(ugyanazokkal a városokkal egyetemben, 
mint akikkel a vámperben is): e szerint a 
mezőváros abban az évben 300 forintot fi -
zetett be a kincstárnak. Összehasonlításul 
ugyanekkor Buda, Pest és Szeged 2-2 ezer, 
Esztergom 400, Kisszeben pedig 100 forint-
tal adózott. Az 1490-es évek elején – min-
den bizonnyal – a vár pusztulása után, a 
harmincadhivatalt áthelyezték Temesvárra 
(1498-ban már ott működött), illetve a még 
ott élők is elköltözhettek békésebb tájakra, 
talán éppen Ráckevire.

C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Futóünnep a Duna-parton
V. Kis-Duna Maraton

Két év kényszerű járványszünet után ápri-
lis 10-én ismét megrendeztük a Kis-Duna 
Maraton hosszútávfutó versenyt a Rácke-
vei-Dunaág mentén. Célunk továbbra is, 
hogy három távon (10 km, 21,1 km, 42,4 
km), a legnagyobb futóversenyeken meg-
szokott színvonalon biztosítsunk verseny-
zési lehetőséget a sportos helyi lakosoknak 
és hogy városunkba csábítsuk a távolabbi 
futóközösségek tagjait. Az országos vonze-
rejű sportrendezvényre Soprontól Nyíregy-
házáig számtalan településről érkeztek a 
futók. A környékbeli szálláshelyeken már a 
verseny előtti napokban találkozhattunk a 
maratonra készülő vendégekkel. Emellett 
nagy öröm, hogy sok (65) ráckevei nevezés 
is érkezett. Közülük hatan a maratoni távot 
teljesítették!
Az idei versenyre 630 nevezést fogadtunk. 
Ebből 220 futó nevezett a maratoni távra. Ér-
dekes és örömteli tendencia, hogy évről-évre 
egyre többen hallják meg a maraton hívását 
és készülnek fel sok-sok munkával a klasszi-
kus táv teljesítésére. A 42,2 kilométer lefutá-
sára hat órát kapnak a versenyzők. A leggyor-
sabb teljesítőnek idén elég volt 3 óra 3 perc. A 
legidősebb, szintidőn belüli teljesítőnk 68 (!) 
évesen futotta le a maratoni távot.

A ráckevei maraton különlegessége, hogy 
nem egy pár kilométeres pályán körözget-
ve kell teljesíteni a 42 195 métert. Nálunk 
egy nagyon nagy kört kell futni csodálatos 
természeti környezetben. A leghosszabb 
táv mezőnye Ráckevéről lefutott egészen a 
Tassi-zsilipig, majd azon átkelve ért vissza 

a piac sétányra. A pálya szépségén túl nagy 
érték, hogy a verseny nem üzleti alapon 
szerveződik. A szervezők, lebonyolítók ön-
kéntesként végzik munkájukat, mert tenni 
szeretnének a városért és egymásért. A pél-
dás összefogás mellett meg kell említenünk 
azokat a vállalkozókat, szervezeteket, me-
lyek szintén fontosnak tartják a sport pél-
damutatását és az egészséges életmódot. 

Az ő anyagi támogatásuk nélkül nem való-
sulhatna meg a rendezvény. 

Az V. Kis-Duna Maraton támogatói:
Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület – szer-
vező, Ráckeve Város Önkormányzata, FIT fes-
tékek színezővakolatok, Szent Imre Katolikus 

A futók az Árpád hídon                                                                FOTÓ: ENGYEL GÁBOR

A rajt pillanata                                                                  FOTÓ: JAKAB GERGELY

Általános Iskola, Csöme Kft., Charvát Kft., SFI 
Nutrition Sportélelmiszerek, Kevenet Inter-
net, Aqua Land termálfürdő, EHS Focus Kft., 
Groszmann Épületgépészet, Ortho-Cons Bt. 
Dr. Szikora Gyula, Szadai Könyvelés, Work-
s4TT Napelem, Kis-Duna-Parti Ingatlanfej-
lesztő Kft., Budai Gergő rendezvénytechnika, 
Engyel Gábor fényképész, Ráckevei-, Dömsö-
di-, Makádi Polgárőrség.

Mikola Bence

Kick-box
Március 12-én Békéscsaba adott otthont 
a Kick-Box Diákolimpia Országos Dön-
tőjének. Igen népes mezőny gyűlt össze 
az idei év első nagy rangos versenyén. A 
viadalra az ország 49 településének 158 is-
kolájából 249 tanuló 411 nevezést adott 
le. A Diákolimpiát 4 szabályrendszerben 
pointfi ghting, light contact, kick light és 
formagyakorlat (kata) versenyszámban 
rendezték meg. A Ráckevei kick-box spor-
tegyesületet 5 sportolónk képviselte ezen a 
nagy megmérettetésen. Eredmények: Kiss 
Korina 2 db ezüst érem, 2 db bronz érem; 
Pécsi Ankisza 1 db ezüst érem; Fedor Olivia1 
db ezüst érem; Majoros Platy Szabolcs 1 db 
bronz érem; Rácz Tibor 1 db bronz érem.
Sportolóink egytől egyig remekül szere-
peltek. Gratulálunk a csapatnak, büszkék 
vagyunk rájuk! Köszönet a szülők támo-
gatásáért!

Kovács Attila edző
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Tavaszi zöldségek - A sokoldalú saláta
Étkezzünk egészségesen!

Ünnepek után vagyunk, sonka, tojás, husi, süti. 
Jól jönnek a zöldséges, könnyedebb ételek. Íze-
sítésként a mostani zöldek pl. medvehagyma.

Zöldséges karalábéleves 
medvehagymás galuskával

Hozzávalók: 2 db karalábé kockázva, 1 db sár-
garépa kockázva, 1 db fehérrépa kockázva, 200 
gr zöldborsó, 2 kanál paradicsompüré, 1 hagyma 
kockázva, 2 kanál liszt, pirospaprika. Galuská-
hoz: 1 tojás, liszt, 1 levélnyi medvehagyma csíkoz-
va, házi vegeta, fokhagymapor, petrezselyem.
A főzőedényben olajon megpirítom a hagymát, 
ráteszem a zöldségeket borsó kivételével, picit 
sózom, majd a lisztet hozzáadva és pirospapri-
kával megforgatva, vízzel bőven felöntöm, íze-
sítem. Ha a zöldségek megpuhultak, a mirelit 
zöldborsót hozzáadom, kávéskanálnyi cukor-
ral, így a borsó nem keményedik meg. Közben 
a tojással, liszttel, medvehagymával elkészített 
galuskát is beleszaggatom. Ha készen van pet-
rezselyemmel megszórom. Igazi tavaszi ízek!

Töltött krumpli, medve-
hagymás zöldségekkel

Hozzávalók: 3 db nagyobb krumpli, 300 gr 
gomba reszelve, 1 db hagyma reszelve, 2 gerezd 
fokhagyma reszelve, 1 db kockázott paradi-
csom, 5 dkg reszeltsajt, Fetasajt, 2 medvehagy-
malevél, só, bors, chilidara, aszaltparadicso-
mos fűszerkeverék, toscanai fűszerkeverék, pár 
db bazsalikomlevél.
A krumplit félbevágva majdnem készre főzöm. 
Közepét kivájom. Talpat vágok. Olajon meg-
futtatom a hagymát, fokhagymát, ráteszem a 
gombát, paradicsomot, hogy roppanós marad-
jon, a krumpli maradványt, reszeltsajtot. Ízesí-
tem. Kivajazok egy akkora jénai edényt, amibe 
belefér. Az elkészített töltelékkel megtöltöm a 
krumplikat és a jénaiba sorakoztatom, tetejére 
morzsolok Fetasajtot. Sütőben sütöm 180 fo-
kon kb. fél órát.  Tálaláskor bazsalikomlevelet 
tépek rá. Vegyes zöldsalátával fogyasztjuk.

Zöldségekkel töltött 
csirkemell öntettel 

Hozzávalók: 2 db fi lézett csirkemell, csirke fű-
szerkeverék, 3 db közepes sárgarépa, kettévág-
va, 1 db brokkoli rózsáira szedve, 2 db krumpli 

hasábra vágva, 2 db lilahagyma kockázva, 2 
gerezd fokhagyma, bacon, 2 db narancs, 1 főző-
tejszín, só, bors, margarin.
A zöldségeket kanálnyi margarinnal sós vízben 
félpuhára főzöm, leszűröm. A csirkemellet ket-
tévágom, majd bevágom, hogy tölthető legyen, 
fűszerezem. A hagymát olajon megfuttatom 
és a leszűrt zöldségekkel óvatosan forgatom, 
így fi nom íze lesz. Ezzel a zöldséges töltelékkel 
megtöltöm a csirkemellet, baconnal körbe te-
kerem. Kivajazott tepsibe helyezem. Melléön-
töm a kicsavart narancslevet és a fokhagymát. 
Sütőben pirosra sütöm. A húst kiveszem, me-
legen tartom. Főzőtejszínnel, liszttel behaba-
rom a hús szaftját, beforralom, ízesítem. A húst 
vastagabb szeletekre vágom, meglocsolom a 
fi nom, fűszeres, narancsos öntettel. Nagyon 
különleges pürével tálalom: édeskrumpli és 
krumpli keverékével és még belevágok egy 
medvehagymalevelet is!!!
Rengeteg zöldséges, húsos ételt készítek, imád-
juk és nagyon egészséges! Fogyasszunk több 
zöldséget, gyümölcsöt!  Jó egészséget kívánok!

Fejérdy Győzőné/MARI 

Szülőfalumban nagy divatja volt a salátának. 
Anyám, már hómenéskor elvetette, hogy minél 
hamarabb legyen friss saláta. Amikor akkora 
lett, hogy meg tudtuk fogni, el is kezdtük gyérí-
teni. Ekkor készült a legfi nomabb cukros salá-
ta. Kicsi fokhagymaszárral, cukros-ecetes-sós 
lével a legfi nomabb salátát varázsolt a pityókás 
tokány mellé. Szétpalántálva gyönyörű fejes 
saláták kívántatták magukat a tavaszi kertben. 
Főztünk belőle fi nom levest, meg is töltöttük 
darált hússal, és ha nagyon sok lett, amit már 
nem tudtunk megenni vagy elosztogatni, eltet-
tük télire. Egy nagy vájlingban lesóztuk, kis idő 
múltán kifacsartuk. Belenyomkodtuk nagyobb 
befőttesüvegekbe, és forró sós-ecetes-cukros 
vizet öntöttünk rá, majd kidunsztoltuk. Télen 
nagyon jó volt levesnek, kicsit eszünkbe juttat-
ta a tavasz ízeit.
„Az egyszeri asszon is rengeteg salátát vetett a kertbe. 
Hát úgy-e nem kellett a bótba menni főznivalóért, a 
tyúkok es tojtak vaj egy tojást, a zembernek es kellett 
főzni mindennap, hamar kész es van, ott a fi nom 
saláta. Reggel ment a zember a mezőre mondá neki: 
Édes uram főztem egy jó kicsi saláta levest, egyél, 
ne menj étlen a mezőre. Az ember bé es vágott egy 
jó tángyérral. Délkor hazafutott enni. Édes uram, 
maradt egy kicsi saláta leves, úgy-e megeszed, hogy 
ne menjen kárba. Savanyú pofát vágott Jani bá, de 
megette. Este jól elfáradva érkeze haza, mondja az 

asszon: Édes uram főztem egy kicsi, fi nom saláta le-
vest, most puliszka es van melléje. Mit vót mit tenni, 
éhes vót az ember, hát nagy keservesen megette. Reg-
gel, még elig pitymalott, gyorsan felkőtt, vette a ka-
szát: Reggel saláta, délkor saláta, este saláta – mesze 
neked saláta, nem főzöl te nekem több salátát Mári 
– lekaszálta az egész kert salátát. Mikor ment ki a 
kapun, békiáltott a házba. No Mári, most próbálj 
nekem saláritty levest főzni!!!”

Töltött saláta hidegen
Hozzávalók egy személyre: 1 fej saláta, 1 db 
főtt tojás, 5 dkg sonka összevagdalva, bő ek tej-
föl, (vagy majonéz) só, bors.
A salátát alaposan mosd meg, vágd egyenesre 
a torzsát, hogy a tányéron ne dőljön el, szedd 
ki a közepét, hogy a külső levelek maradjanak 
meg. A kiszedett levélkéket vágd össze, keverd 
el a sonkával, apróra vágott tojással, fűszerek-
kel, tejföllel, majonézzel. Töltsd meg a salátát 
ezzel a masszával. Helyezd szép fehér tányérra, 
díszítsd paradicsomkarikákkal. Nemzeti ün-
nepre mindenképp készítsd el!

Töltött saláta  melegen
Hozzávalók: 4 fej megmosott salátafej, 30 dkg 
darált hús, kis fej hagyma, 1 ek rizs, 1 tojás, só, 
bors, paprika, kevés liszt, tejföl, zöld kapor.
Először elkészítem a tölteléket. Kevés zsiradé-
kon megfonnyasztom az apróra vágott hagy-
mát. Kis pirospaprikát szórok rá, hozzáadom 
a megmosott rizst. Ráöntöm a darált húsra, íz-
lés szerint sózom, borsozom. Ráütöm a tojást, 
majd jól eldolgozom. A megmosott, lecsöpög-
tetett saláták leveleit felemelgetve betöltöm 
a darát húst a salátákba. Egy fonallal minden 
salátát összekötök (hogy ne főjön ki a hús belő-
le). Egy lábosba helyezem a salátabatyukat, jól 
egymás mellé, hogy ne boruljanak fel. Felön-
töm félig vízzel, megsózom. Addig főzöm, míg 
a hús megfő. Közben kevés lisztből, gyenge rán-
tást készítek, a kaprot felaprítom. Kiszedem a 
salátát az edényből, berántom a levet, kaporral, 
ecettel, tejföllel ízesítem, a salátákról levágom 
a fonalat, és visszahelyezem a mártásba. Tejföl 
bóbitákkal díszítem.

Ez egy igazi tavaszi, nyár eleji recept, amikor a 
kiskertek, piacok roskadoznak a friss salátától. 
Ne csak a kacsáknak, tyúkoknak adják, főzze-
nek belőle fi nom, ízletes ételeket!

Szász Veronika
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Lapzárta
A Ráckevei Újság

2022. JÚNIUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2022. május 19., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem je-
lenti azok feltétlen megjelente-

tését! A hirdetések valódiságáért 
felelősséget nem vállalunk!

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

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

E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com

rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, 
információikat, hirdetéseiket 

ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: 

Jáki Réka, szerkesztő
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ 
CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL. 

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 
RÁCKEVE: MÁJUS 3., 17., 31.; JÚNIUS 14., 28.

ÜDÜLŐTERÜLET: MÁJUS 9., 23.; JÚNIUS 6., 20.
A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:

RÁCKEVE:  MÁJUS 24.; JÚNIUS 21.
ÜDÜLŐTERÜLET:  MÁJUS 9.; JÚNIUS 6.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI: 

CÍM: DTKH NONPROFIT KFT. 2700 CEGLÉD, KÚT U. 5.
TELEFON: 53/500-152; 53/500-153

E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@DTKH.HU;  HONLAP: WWW.DTKH.HU

KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL!  GARANCIÁVAL

TELEFONSZÁM:  +36-30-964-0485

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A RÁVÜSZ KFT. 
MEGHIRDETI A RÉGI VÁROSHÁZA HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSÁT 

AZ ÉPÜLET A JÖVŐBEN VÁROSHÁZA UDVAR NÉVEN FOG MŰKÖDNI

KIKNEK AJÁNLJUK A BÉRLÉSI LEHETŐSÉGET?
• AKI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT, ÉS IRODÁT SZERETNE NYITNI, ÜZLETHELYISÉGRE VAN 

SZÜKSÉGE;
• TERMET SZERETNE BÉRELNI ELŐADÁSOKRA, RENDEZVÉNYEKRE, ÜZLETI TÁRGYA-

LÁSOKRA VAGY EGYSZERŰEN CSAK CO-WORKING, AZAZ ÍRÓASZTAL BÉRLÉSRE TART 
IGÉNYT;

• RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS CÉLJÁBÓL KERES HELYET;
• KIÁLLÍTÁS, MŰVÉSZETI VAGY BÁRMILYEN MÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG CÉLJÁRA 

BÉRELNE HELYISÉGET.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKAL A RÁVÜSZ KFT. TUD SZOLGÁLNI, AZ ÉPÜLET 
BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETETT RÉSZEIT SZEMÉLYESEN LEHET MEGTEKINTENI, 
AZ ÁRAKRÓL (A BÉRLETI DÍJAK 2190 FT/M2 + ÁFA BÉRLETI DÍJ ÉS 390 FT/

M2 + ÁFA REZSI ÁTALÁNYDÍJ) ÉS A KÖZMŰ BIZTOSÍTÁSÁRÓL, PARKOLÁSRÓL, 
VALAMINT MINDEN MÁS INFRASTRUKTURÁLIS KÉRDÉSEKRŐL AZ ALÁBBI E-MAIL 

CÍMEN LEHET ÉRDEKLŐDNI RAVUSZ.UGYVEZETO@RACKEVE.HU, 
TELEFONON: FELTSER ANDRÁS ÜGYVEZETŐ: 0670 320 9363

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

A ROLFIM KFT. ÉS RÁCKEVE ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZÉSÉBEN ELEKT-
ROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK BERENDEZÉS (E-HULLADÉK) GYŰJTÉST 
SZERVEZ, AMELY SORÁN INGYEN LEADHATJA ÖSSZEGYŰLT E-HULLADÉKÁT.
AZ E-HULLADÉKGYŰJTÉS IDEJE: 2022. MÁJUS 21., (SZOMBAT), 08:00-
12:00-IG

AZ E-HULLADÉKGYŰJTÉS TELEPÍTETT GYŰJTŐHELYE: RÁCKEVE, ADY ENDRE 
GIMNÁZIUM ELŐTTI PARKOLÓ

MI AZ E-HULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ CÉLJA?
GYŰJTÉS SZERVEZŐI ELKÖTELEZETT HÍVEI A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK, EZÉRT 
SZERETNÉK ELÉRNI, HOGY SZÉLESEDJEN AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK 
BEGYŰJTÉSÉNEK KÖRE. AZ E-HULLADÉK KÜLÖNLEGES GYŰJTÉST ÉS KEZELÉST 
IGÉNYEL – AZAZ NEM GYŰJTHETŐ A HÁZTARTÁSI VEGYES HULLADÉKKAL. AZ 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK A SOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ MÁSODNYERSANYAG 
MELLETT SZÁMOS MÉRGEZŐ ANYAGOT – NEHÉZFÉMET (ÓLOM, KADMIUM, 
HIGANY, KRÓM) IS TARTALMAZHAT, AMELYEK A KÖRNYEZET SZÁMÁRA NAGY 
VESZÉLYT JELENTHETNEK. AZ E-HULLADÉK MÁSODNYERSANYAGOKAT IS REJT, 
AMELYNEK JELENTŐS RÉSZE ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ. ENNEK ELLENÉRE NAGY RÉ-
SZÜK MA MÉGIS HULLADÉKLERAKÓKBA, ERDŐSZÉLEKRE, ILLEGÁLIS LERAKÓKBA, 
VAGY ILLETÉKTELEN KEZEKBE KERÜL.
A CÉL AZ, HOGY AZ E-HULLADÉK MINÉL NAGYOBB MÉRTÉKBEN HASZNOSUL-
JON, ILLETVE A BENNE TALÁLHATÓ KÖRNYEZETRE, EMBERRE VESZÉLYT JELEN-
TŐ MÉRGEZŐ ANYAGOK ELLENŐRZÖTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KERÜLJENEK KI 
KÖRNYEZETÜNKBŐL.
VÉDJÜK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKET! KÉRJÜK, VEGYEN RÉSZT FELHÍVÁ-
SUNKBAN!
GYŰJTÉS SORÁN LEADHATÓ ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL „MINDEN, AMI VALAHA ÁRAMMAL, ELEMMEL AKKUMULÁTORRAL MŰ-
KÖDÖTT” 

KIVÉTEL A KÉPCSÖVES BERENDEZÉSEK (RÉGI TV, MONITOR)

A ROLFIM KFT. LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT, HOGY EGÉSZ ÉVBEN A 2310 SZI-
GETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP ÁTI-SZIGET IPARI PARK ALATTI TELEPHELYÉN 
HASZNÁLT, ILLETVE HULLADÉKKÁ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BEREN-
DEZÉSEKET TÉRÍTÉSMENTESEN ÁTVESZI H-P-IG, 8-13 ÓRA KÖZÖTT. ELEKT-
RONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOSAN ÉRDEKLŐDNI SZINTÉN A 06-
1/269-0234-ES TELEFONSZÁMON LEHET!
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