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Március 15-én a szabadság eszméjére emlékezünk
Március tizenötödike a magyarok számára
nemcsak a tavasz kezdetét jelenti, hanem
mindenekelőtt az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc egyik legfontosabb üzenetét: a szabadságét és ennek az örökségnek a megőrzését, ápolását és továbbadását. A Márciusi Ifjak a haza sorsának jobbra

fordíthatóságába vetett hitükkel, állhatatos
küzdelmükkel örökre beírták nevüket nemzetünk történelmébe. Egyik legismertebb
hőse Petőfi Sándor, nemzetünk nagy költőjének élete, akinek költészete egybeforrt
a szabadság eszméjével. Születésének 200.
évfordulója alkalmából a Magyar Országy-

Beszélgetés Csereklei
Károlyné Erzsikével
Ebben a hónapban Fegyó Béla a Ráckevei Újság új rovatának vezetője ismét
egy olyan, városunkban kedvelt személyéhez látogatott el, akinek életútját
közelebbről is megismerhetik a kedves
olvasók: Csereklei Károlyné Erzsike óvónőhöz.
Az interjút a 14. oldalon olvashatják

gyűlés a 2022-2023-as esztendőt Petőfi
Sándor-emlékévvé nyilvánította. Emlékezzünk a forradalom hőseire együtt és helyezzük el az emlékezés koszorúit Ráckeve
1848-49-es emlékhelye előtt.
Jáki Réka
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Elkészült a költségvetés
2,9 milliárd forint kiadásból 2,7 milliárd működésre megy – Polgárrá avatásról is döntött a testület
Még mindig itt van a Covid, ráadásul már
a súlyos tüneteket okozó influenzavírus
is támad: amikor ezeket a sorokat írom, jó
néhány munkatársam, családtagjaik estek már ágynak az elmúlt hetekben, szerencsére átvészelve a nehéz időket.
Elkerülte viszont ezekben a napokban a
betegség a képviselő-testület tagjait, akik
így teljes létszámban vehettek részt februári ülésünkön, amelyen elfogadtuk a
város 2022. évi költségvetését. Az érdekeltekkel leginkább januárban lefolytatott
előkészítő megbeszéléseknek köszönhetően – amelyekre a testület valamennyi
politikai és civil irányzatának képviselői
meghívást kaptak – a képviselők egyhangúlag támogatták a 3 569 millió kiadási
főösszegű költségvetés elfogadását. Ez
elsőre nagy összegnek tűnik, de csupán
addig, míg a kulisszák mögé nem nézünk: ebből ugyanis a pályázattal lefedett
kiadások 654 millió forintot tesznek ki
(amely csupán a pályázatokban meghatározott célokra fordítható), azaz az e nélküli főösszeg 2 914 684 702 Ft, ebből pedig 2, 7 milliárd forint a működési kiadás!
Mindezt úgy, hogy a ráckevei intézmények karbantartására költhető összeg
már évek óta lényegében változatlan,
miközben az üzemeltetési, fenntartási
költségek növekedésének pótlására –
amit az állami támogatás nem fedez teljes egészében – tavaly 311, idén már 402
millió forintot többlet támogatást kellett, illetve kell biztosítania az önkormányzatnak, úgy, hogy biztonsággal
idén mindössze ezzel megegyező adóbevételt tervezünk!
Így a sokakat legjobban érdeklő útkarbantartásra, kátyúzásra – miként tavaly is
– mindössze 14, míg útépítésre 43 millió
forintot tudott tervezni a testület (utóbbit is csak a tavaly meghatározott hitelkeret terhére).
Jelentősebb útépítésekre pusztán a még
előkészítés alatt álló fenntartható városfejlesztési pályázati forrásból kerülhet
sor, amelyek lehívása egyelőre kérdéses
az Unió és a Kormány közötti jogállamisági vita miatt, ami – reméljük – mielőbb
nyugvópontra jut.
Az önkormányzatnak mindezeken kívül 4,1
millió forint turisztikai, 20 millió forint pályázat-előkészítési és 41 millió forint általános tartalék áll rendelkezésére erre az esz-

tendőre, s 40 millió forint értékben tervez
ingatlaneladást.
Továbbra is aránytalan terhet ró a városra
a tűzoltóság fenntartása az ellátási területen érintett önkormányzatok kisöszszegű hozzájárulása miatt: a Ráckevére
eső lélekszámarányos 14 millió forint öszszegű támogatáson kívül további 28 millió forintot kényszerültünk tartalékba helyezni az RÖTP egész éves finanszírozása
érdekében, miként tavaly is.

Ide kapcsolódó hír, hogy
megbeszélést kezdeményeztem januárban az RÖTP
működési területén érintett
önkormányzatok polgármestereivel a tűzoltóság
2022. évi finanszírozásáról, akik elmondták: bár az
intézményt fontosnak tartják, továbbra sem vállalják
a lélekszámarányosan rájuk
eső rész kifizetését, s javasolták, hogy együttesen
kérelmezzük állami tűzoltósággá alakítását, ami
pénzügyi tehermentesítést
jelent. Erről szóló képviselő-testületi határozataik
lapzártáig még csak részben
érkeztek meg.
A költségvetés elfogadásán kívül számos
más döntés is született a testületi ülésen.
Az előzetes, szűkebb körű megbeszéléseket követően a testület első lépcsőben
tárgyalta a Mauh Green Kft. komposztálótelep létrehozására irányuló kérelmét, amelyhez elvi hozzájárulást adott:
a végső döntést a részletek ismeretében
hozzák meg majd a képviselők, akiknek
lehetőségük lesz egy már működő üzemet
megtekinteni. Sikeres megállapodás esetén hosszú távú és megnyugtató megoldás születhet a ráckevei lakosok zöldhulladék-elhelyezési problémáira.

Újabb idegenforgalmi érdekesség, meseút
létesítését is támogatták a képviselők, amitől a csendes turizmusban érdekelt látogatók számának növekedését várjuk. Noszvajon, a meseterápia alapján létrehozott első
ilyen látványosság tavaly 2000 családot,
társaságot vonzott a Heves-megyei kistelepülésre.
Ugyancsak idegenforgalmi jelentősége is
lehet a Balatoni Hajózási Sportegyesület
idetelepülésének gyermektáboroztatás céljából, amelyhez a testület ugyancsak elvi
hozzájárulását adta. A részletes feltételek
kidolgozása már meg is kezdődött, s néhány
héten belül eldől, sikerül-e minden érdekelt
fél számára kedvező megállapodást kötni.
Pozitív döntés esetén tovább gazdagodhat
Ráckeve sportélete a fiatalok örömére.
A Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány
újabb két kérelmét támogatták a képviselők.
Az egyik a már az alapítvány kezelésébe
adott és várhatóan áprilisban nyíló kiállítóhely (Kossuth Lajos utca) alatti pincerész
felújítására szóló pályázaton engedélyezi
az indulást, a másik pedig elvi hozzájárulás
ahhoz, hogy a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában az alapítvány – sikeres uniós pályázat esetén – bővíthesse az L.
Kelemen László parkban található kikötőt
hajózási céllal.
Döntés született arról is, hogy pályázatot
írunk ki hat buszváró telepítésére, amelyeket az állomás és a kastély átépítéséig a
HÉV-végállomás környékén és a gimnáziumnál a meglévő megállókban, illetve az
Eötvös utcában helyeznénk el. A kiírás szerint a buszvárókat reklámfelület ellenében,
ingyenesen szállítanák a jelentkezők.
A testület arról is döntött, hogy árajánlatot kér be a Fanyilas újtelepi utcák karbantartására, illetve a Kék-Duna sétány
még nem javított szakaszainak mart aszfaltozására, s az árak alapján dönt az elvégzendő munkák megrendeléséről.
Végezetül, de nem utolsó sorban határoztunk polgárrá avatásról. A ceremónia lényege, hogy gyermeknapon az előző évben született helybéli csöppségeknek ünnepélyes
keretek között Ráckeve polgára címet adományozunk, amelyet a szülők vehetnek át.
Az eljárás a ráckevei identitástudat, lokálpatriotizmus további erősítését szolgálja.
Vereckei Zoltán
polgármester
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Támogatások, útfelújítások, LED-csereprogram
Beszámoló a februári testületi ülésről
Február 17-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.
Első napirendi pontban a testület úgy döntött, támogatja a Mauh Green Kft. (8244
Dörgicse, Fenyvesalja utca 6.) komposztáló
telep létrehozására irányuló elképzeléseit,
egyben felkérte a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a Kft.-vel.
Ráckeve városában „Nagy Meseút” 12 állomással történő létrehozását a testület
támogatta, a kivitelezőnek, a Farkaskő
Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesületnek bruttó 900.000,- Ft összegű támogatást biztosítanak az önkormányzat 2022.
évi költségvetési tartalékából azzal, hogy a
fenntartási és javítási költségek a kivitelezőt terhelik, egyben kérték Tátrai Vandát,
hogy havonta tájékoztassa a képviselő-testületet a kivitelezés folyamatáról.
A testület egyhangúan elfogadta az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A képviselők úgy határoztak, hogy a 2023
– 2025 évre vonatkozóan az önkormányzat
saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét elfogadják.
Jóváhagyták, hogy a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola előterjesztés szerinti
beruházás jellegű igényei a Polgármesteri
Hivatal műszaki irodája által kerüljenek beárazásra, s arról szóló tájékoztató a márciusi
képviselő-testületi ülésen kerüljön napirendre.
Ráckeve Város Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy támogatja a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
Majosházi Hospice Ház 2022. évre tervezett
megújuló energia fejlesztésére irányuló terveit. Az elképzelések megvalósításához bruttó
100.000 Ft értékben egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat.
2022. február 18-tól 2022. december 31-ig
az alábbi intézmények esetében kizárólag
a polgármester által kiadott külön engedéllyel az adott költségvetés függvényében
lehetséges a megüresedett vagy üresen lévő
álláshelyek betöltése: Szivárvány Óvoda,

Gólyafészek Bölcsőde, REGESZ intézménye.
Ez a határozat a 2022. májusi képviselő-testületi ülésen felülvizsgálatra kerül.
A testület úgy döntött, hogy a Ráckeve,
Dömsödi út 4. sz., 5114 hrsz ingatlanon, a
Vadkacsa Szabadstrand és Kemping Leader
pályázatán 100%-os intenzitással támogatott fejlesztés (2 db kemping faház és lakóautó parkoló) építési költségének emelkedését (+15 millió forint) az önkormányzat
nem kompenzálja, ezért a pályázat megvalósításától eltekint.
A képviselők felkérték a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal, valamint a REGESZ vezetőjét az intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatának, az önkormányzat 2022. évi
költségvetése szerint engedélyezett dolgozói
létszámok módosítására, hogy azt terjesszék
elő a következő képviselő-testületi ülésre.
Ráckeve Város Képviselő-testülete elfogadta az 1/2022. (II.22.) számú Ráckeve Város
2022-es évi költségvetési rendeletét.
A város pénzügyi helyzetéről készült január
havi jelentést a testület jóváhagyta.
A DAKÖV Kft. 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv végrehajtásáról, illetve a víziközmű
üzemeltetési szerződésből származó bérleti
díj terhére végzett munkálatokról szóló és
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2021. évi működéséről szóló beszámolókat
a testület elfogadta.
Érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a testület a „Fenntartható Energia
és Klíma Akcióterv elkészítése” tárgyban
lefolytatott beszerzési eljárást és megállapították, hogy a beérkezett hat érvényes ajánlat közül a MEGÉRTI Magyar
Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő
Tanácsadó Iroda Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb összegű 2.000.000 Ft + 27%
Áfás árajánlatot. Az összeg forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházásokról szóló melléklet Secap elkészítésének előirányzata.
A képviselők a Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívással elnyert pályázathoz kapcsolódó
„Páskom utca és Páskom köz” című ajánlattételi felhívást a nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében elfogadták
azzal, hogy az ajánlattételi biztosíték kikötésével kerüljön kiegészítésre a felhívás,
melynek összege a nettó bekerülési költség 5%-a.

Szintén elfogadták Ráckeve Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
Visszavonták a 24/2022. (I.20.) számú
határozatot, egyúttal felhatalmazták a
polgármestert a VEKOP 6.2.2-15-201600004 szociális város-rehabilitációs
pályázatból 20.846.902,- Ft fel nem
használt támogatás kapcsán, a projekt
szempontjából alkalmas lakóingatlan
kiválasztására, amennyiben a lehetséges
bérlővel történő egyeztetés pozitív eredményre vezet.
A testület felkérte a műszaki irodát, hogy
városi kezelésben lévő szilárd burkolatú
Kék Duna sétány korábbi évek felújításából kimaradt szakaszát; a nem szilárd
burkolattal ellátott Új Fanyilas teljes területén, utcákra bontott ajánlattal az utak
karbantartási igényét (gréderezés, anyagpótlással); valamint a Régi Fanyilas teljes területén, utcákra bontott ajánlattal a
mart aszfalttal ellátott utak karbantartási
igényét is mérje fel és kérjen rá árajánlatokat az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján. Az ajánlatkérést az alábbi
cégeknek küldik meg:
– Kevei János e.v.,
– Bitunova Kft.,
– Döme-Ép-Ker Kft.,
– Aszfalt és Bontás Kft.,
– VITÉP’ 95. Kft.,
– Jó-ÉP Kft.,
– Algép-Bau Kft.,
– Bed-2011 Kft.
A testület az Angyali-sziget 3704 hrsz-ú
alatti önkormányzati ingatlanrész értékesítéséről szóló határozatát módosította
úgy, hogy a megjelölt vételár megfizetését
6 havi egyenlő részletben (5x 200.000 Ft és
1x 203.000 Ft) történő kiegyenlítéssel engedélyezzék.
Eredménytelennek nyilvánították (benyújtott pályázat hiányában) a Ráckeve
2164/1-7, /9-14, /16-19 hrsz-ú, természetben a Szent Vendel utcában található
17 db építési telek 43 millió Ft értékben
történő eladására kiírt pályáztatási eljárást és a képviselők úgy határoztak, hogy
pályázati felhívással 43 millió forint értékben ismételten meghirdeti hatályos
értékbecsléssel.
Megválasztották a Ráckevén működő szavazatszámláló bizottságok tagjait.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
A testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési koncepciónál újra felülvizsgálja
az intelligens átkelőhely, „Okos Zebrák” kialakítását
A testület elviekben támogatta a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve, Iskola út 48-50. szám alatt található Közösségi
Ház helyiségeinek a roma hagyományok
ápolásának és a roma közösség felzárkóztatásának céljából történő használatát, és
felkérte az RNÖ elnökét, hogy dolgozza ki
a tervezett programokhoz a személyi feltételeket, különös tekintettel az oktatók személyére. Nem hagyták jóvá viszont a Roma
Kultúra Napjának 2022. április 3-án történő
megrendezését, a 2022. évi Országgyűlési
Választással egyező időpontja miatt.
Az önkormányzat első lépésként a következő két program megvalósításához bocsátja
az RNÖ rendelkezésére ingyenesen a Közösségi Házat használati megállapodása alapján, azzal a feltétellel, hogy az megfelelő,
kitakarított állapotban kerül visszaadásra a
bérbeadó felé:
• április 16. szombat 14-16 óra között: húsvéti programok roma gyerekeknek,
• május 1. vasárnap 10-18 óra között: roma
gyermeknap és Majális.
A testület felkérte az RNÖ elnökét, hogy a
május 1-jei rendezvényre a helyszín biztosítása érdekében egyeztessen a helyi polgárőrséggel. A Közösségi Ház további kiadására, az első két alkalom tapasztalata
alapján tér vissza a képviselő-testület. Az
önkormányzat 2022. évi költségvetésében
500.000 Ft-ot különítettek el a Közösségi
Ház takarításának éves költségére.
Egyhangúan támogatták a képviselők a Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület kérelmét, hogy
az V. Kis-Duna Maraton rendezvény megtartása céljából az egyesület részére díjmentesen,
kizárólagos használatába adja az önkormányzat tulajdonában lévő következő területeket, és
egyben felhatalmazta a polgármestert az erről
szóló közterület-használati engedély kiadására: 2022. április 10-én 6 órától – 17 óráig Ráckeve, Szegedi Kis István sétány teljes szakasza, a
Pauer Püspök sétány teljes szakasza és a Skarica Máté sétánynak a Pauer püspök sétányól
számított első 100 méteres szakasza versenyközpont kialakítására. A testület hozzájárult
ahhoz, hogy a Tűztorony-kilátó a verseny napján a befutóéremmel rendelkezők részére térítésmentesen látogatható legyen.
A testület támogatta az Élővizeinkért Alapítvány kérelmét, és az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand területén, illetve a Pauer Püspök
sétányon térítésmentesen kihelyezett 1-1

2022. március
darab kacsaetető automata működtetéséhez további egy évre, azaz 2022. március
1-től – 2023. február 28-ig az alábbi feltételekkel: az automata nem megfelelő telepítéséből eredő mindennemű kárért az alapítvány tartozik felelősséggel.
Átmenetileg támogatták a Larssen-Szádfal
Építő Kft. kérelmét miszerint 2022. január
1-től – 2022. június 30-ig az önkormányzat
tulajdonában lévő Ráckeve, Szegedi Kis István sétányon 10 m2 nagyságú területet 13.000
Ft/hó díj ellenében használatába adja, és felhatalmazták a polgármestert az erről szóló
közterület-használati engedély kiadására.
Felkérték a főépítészt, hogy vizsgálja meg a
rendőrkapitányság melletti terület alkalmasságát új helyszín kialakítása céljából.
Elviekben támogatták a képviselők a Balatoni Hajózási Sport Egyesület által Ráckevén szervezendő vízisport táborok megtartását, egyúttal felkérték a jegyzőt, hogy az
egyesület beadványában ismertetett igények teljesíthetőségének helyi lehetőségeit
mérje fel, majd azt terjessze a testület elé.
Egyhangú volt a döntés a LED csereprogram kapcsán CYEB Energiamegoldások Kft.
és Ráckeve város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás megkötését
illetően, azzal a kitétellel, hogy a megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy a korszerű
fényforrások lakosságnak történő átadása
2022. március 10., 17., 24. (csütörtöki) napokon 14-19 óra idősávban a régi Városháza bejárat melletti fszt-i helyiségében kívánja biztosítani. Továbbá támogatták az Iskola utcai
Közösségi Házban történő lakossági regisztrációban történő segítségnyújtást a polgármester úr által kijelölt személy felügyeletével, koordinálásával, egyben felhatalmazta a
testület a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására az alábbi kiegészítéssel: a CYEB által előre készített lista alapján kiszerelt izzók önkormányzati költséggel
járó csomagolását nem vállalja, és a szerződésből eredő jogviták rendezésére a bírósági
utat nem kívánja kizárni.
Döntés született arról, hogy Ráckeve város
területén 6 db fedett utasváró telepítésére
kérnek ajánlatot. A telepítendő utasvárók
helyszínei: Hév Állomás 3 db; Gimnázium
2 db és Eötvös utca (hídfő) 1 db. Felkérték
a jegyzőt, hogy az előterjesztésben szereplő kritériumok közül a legszükségesebbek
megjelölésével kerüljön bekérésre az ajánlat, előnyként jelölje meg a felhívásban: a
városképbe illő, napelemmel ellátott, szemetes edény biztosítása mellett leadott
terv. Az ajánlatok benyújtására felkérik az
alábbi cégeket: Alma-Rend Kereskedelmi,
Szolgáltató Kft.; Green-West Kft. Tatabánya; Publimont Hirdetésszervező Kft. Az

ajánlattételi felhívást a város honlapján
közzéteszik.
A testület nem támogatta a Savoyai-kastély
fejlesztésének keretében a Ráckeve, 2954/9
hrsz-ú önkormányzati ingatlan mintegy
7500 m2 alapterületű részének a kastély ingatlanállományához csatolását, az ingatlanok ezen irányú telekalakítását.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a Ráckeve,
0313/25 hrsz alatti, természetben Ráckeve,
Öreghegy 9. szám alatt található Ráckeve
Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant eladja Cs. L-né részére, egyösszegben történő megfizetéssel (3.200.000-Ft),
amennyiben a hatályosított értékbecslés ezt
lehetővé teszi.
A testület az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján kiírt „Ráckeve Szivárvány
Óvoda Ifjúság úti tagóvoda (Ráckeve Ifjúság u.
2) bővítése generál tervezési feladatok ellátása,
a bővítés komplett engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a kiviteli tervdokumentáció
elkészítése a végleges építési engedély figyelembe vételével a szakmailag elvárt gondossággal
és részletességgel” eljárást eredménytelennek
nyilvánította tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok nettó összegei meghaladták a Kbt. szerinti nemzeti közbeszerzési
értékhatárt, amely a beszereztetni kívánt
szolgáltatás esetében nettó 15 millió forint.
A képviselők egyhangúan hozzájárultak ahhoz,
hogy a Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete pályázatot nyújtson be az önkormányzat tulajdonában álló 2300 Ráckeve
2303/2 hrsz ingatlan fejlesztésére a Város Civil
Alap projekt keretein belül és felhatalmazták a
polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Kérték, hogy a tervező vegye figyelembe a
településképi és a műemléki jelleget.
Elfogadták Ráckeve, Ifjúság úti lakótelepi
társasházak közös képviselőjének térfigyelő kamerarendszer bővítésére irányuló
kérelmével kapcsolatosan az aljegyző által
a kamerabeszerzésről adott jogszabályi tájékoztatót, és egyben kérték az aljegyzőt,
hogy arról tájékoztassa a kérelmezőt.
A Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány
részére, turisztikai, ökológiai és rekreációs
hasznosítás céljából, az önkormányzat tulajdonában álló RSD 19,610 fkm parti szelvényben lévő, nagyhajók fogadására alkalmas
közforgalmú kikötő északi irányban történő
3 db cölöpsoros meghosszabbításához előzetes, elvi tulajdonosi hozzájárulását adta a
testület azzal, hogy a szakhatósági véleményezés és az engedélyes tervek önkormányzat részére történő bemutatása során fogja
kiadni a végleges tulajdonosi hozzájárulást.
Módosították az önkormányzat és a Magyar
Halászati Kultúráért Alapítvány között 2018.
évben megkötött bérleti szerződését, a Rác-
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keve, Sas köz hrsz. 374/B ingatlanrészhez kapcsolódó pincerészének bérbeadásával.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Sas
köz 3. sz alatt található 241 nm nagyságú ingatlanban elhelyezkedő pincehelyiségnek a
felújításához (falszigetelés, vizesedés megállítása, édesvízi akvárium bemutatóterem
létrehozása) a testület megadta a tulajdonosi hozzájárulását a Magyar Halászati
Kultúráért Alapítvány részére abból a célból, hogy az alapítvány pályázatot nyújtson
be az NKA Örökségvédelmi kollégiumához.
A képviselők támogatták Urbán István r. törzsőrmester Ráckevei Rendőrkapitányság Köz-

rendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati
Alosztály körzeti megbízottá történő kinevezését.
A képviselők elfogadták Tasnádi György
Ráckeve városában tervezett „János Vitéz
250” elnevezésű ünnepségsorozat támogatási lehetőségeinek felméréséről szóló
tájékoztatóját.
A képviselők egyhangúan elfogadták, hogy
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális kerete terhére 7 db adrenalin-injekciót vásároljon a ráckevei köznevelési és közoktatási intézmények számára.
A képviselő-testület döntött arról, hogy új
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támogatási formaként vezeti be a ráckevei
újszülött gyermekek polgárrá avatását, melyet minden év május 29-én gyereknapon
kell megtartani. Az új jogcímmel járó esetleges kiadásra a mindenkori önkormányzati költségvetés szociális keretét jelölték
meg, és felkérték a jegyzőt, a jogi háttér, helyi szabályozás kidolgozására.
A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumok között, a
képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka

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 található

2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat. Az ingatlanok egyben kerülnek
értékesítésre.
Értékesítési ár: 43 millió forint.
Az ingatlanok megosztása, a fenti helyrajzi számokon történő átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban és a térképen
átvezetésre került, azonban a telkek és a
hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok
kitűzése) a helyszínen nem történt meg.
A természetben az ingatlanok jellemzően
egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt,
tereprendezést igénylő területek. Az ingatlanokon a 2019-es évben fakitermelési vágástakarítás történt.
A vevő feladata 4 éven belül:
• a tereprendezés (építési tevékenységre alkalmas a környező ingatlanok
terepszintjeihez igazodó terepviszonyok kialakítása, szükség esetén talajcsere);

• az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó
útterületek kitűzése;
• az ingatlanok teljes közművesítésének
tervezése és kivitelezése, valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése, mely munkákra az önkormányzat
a vevővel a pontos feltételek rögzítésére településrendezési szerződést kíván
kötni.
A hirdetések elérhetőek az önkormányzat
hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu oldalon.
Az értékesítésekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.
Ráckeve Város Önkormányzata

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

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

Jogviszony jellege: vállalkozói/közszolgálati
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt 06-70-375-9641-es telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város honlapján, az AEEK oldalon megtekinthető.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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A Választási Iroda tájékoztatója
Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás 2022
Áder János köztársasági elnök 2022. április
3. napjára, vasárnapra tűzte ki az országygyűlési képviselő-választást és országos
népszavazást. A szavazás ideje: 2022. április 3. 6.00 és 19.00 óra között.
A szavazáshoz szükséges érvényes okmányok:
1. lakcímigazolvány és személyazonosító
igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői
engedély
2. vagy régi, papíralapú személyi igazolvány (melylakcímkártya nélkül is érvényes).
A személyazonosság igazolására a magyarhatóságok vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított érvényes
igazolványok alkalmasak:
A szavazás előtt célszerű leellenőrizni a
szavazáshoz felhasználni kívánt fenti igazolványok érvényességi idejét.

***
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét,
hogy a koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése és a megbetegedések
elkerülése érdekében a kérjük, fogadja
meg az alábbi tanácsokat:
• Csak egészségesen menjen szavazni!
Ha beteg, kérjen mozgóurnát!
• A szavazóhelyiségben viseljen maszkot!
• A szavazóhelységbe érkezéskor és onnan távozáskor is használjon kézfertőtlenítőt!
• Vigyen magával tollat a szavazáshoz!

• Sorban állás esetén tartson 1,5 méteres távolságot a többi várakozótól!

***
A szavazókörök helyiségei:
1.számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 9. (Városi Könyvtár)
2.számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 82-84 (Gimnázium)
3. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51. (Művelődési Központ)
4. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 17. (Bölcsőde)
5. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Ifjúság utca 2. (Óvoda)
6. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Iskola utca 48. (Óvoda)
7. számú szavazókör: 2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40. (Óvoda)
8. számú szavazókör: 2300 Ráckeve,
Dömsödi utca 67. (Óvoda)
A szavazókörökbe tartozó utcajegyzék megtekinthető: www.rackeve.hu választási oldalán.
Jogvesztő határidők:
A. Átjelentkezésre vonatkozóan
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022 március 25-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2022. március 25-én 16.00
óráig módosíthatja vagy – levélben történő
vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2022. április 1-én 16.00 óráig
– személyes vagy elektronikus azonosítást

követő elektronikus benyújtás esetén –
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
B. Mozgóurna igénylésre vonatkozóan
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához levélben
vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022.
április 1-én 16.00 óráig vagy
2022. április 1-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2022 április 3-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. április
3-án 12.00 óráig kell benyújtani.
c)
Levélben, illetve a külképviseleten
történő szavazásról bővebb információ a
www.valasztas.hu oldalon olvasható.
Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
elektronikus levelezési cím: valasztas@
rackeve.hu,
telefonszám: 06-24-523-333
vezetője: dr. Jambrik Anna jegyző
helyettes: dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző
Választásról bővebben a www.valasztas.hu,
és a www.rackeve.hu oldalon olvashatnak.
Ráckeve Helyi Választási Iroda

Forgalmi rend változás a Kossuth Lajos utcán
Figyelmesen közlekedjünk március 16-tól!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.
kivitelezésében 2022. március 16-tól folytatódnak Ráckeve, Kossuth L. utca – Árpád híd
és Árpád tér közötti szakaszának – felújítási
munkái. Az útépítés abba a fázisba érkezett,
hogy az érintett útszakaszon a kivitelezés
csak teljes útzárral, a forgalom kizárásával valósulhat meg, előreláthatólag 2022. március
16. – 2022. május 30. közötti időszakban.

A Kossuth L. utcai forgalmat az Árpád hídról a József A. utca – Ady E. utca – Erzsébet
tér – Gárdonyi sor – Kinizsi utca – MOL kút
útvonalra terelik a Gárdonyi sor kivételével
– egyirányú forgalom bevezetése mellett.
A terelőúton ideiglenes buszmegállók kerülnek kijelölésre az Ady E. utca elején, az Ady E.
u. – Árpád u. sarkon és a Gárdonyi sor elején.
A kivitelező a Kossuth L. utca felújítással
érintett szakaszán a lakók közlekedését

biztosítja, az ott lakók erről külön tájékoztatást kapnak.
Kérjük a megadott időszakban fokozottan
figyeljék a közlekedési táblák jelzéseit, a tömegközlekedéssel közlekedők számítsanak
hosszabb menetidőre, és a célállomás megnövekedett elérési idejére.
Kérjük a lakosság és közlekedők türelmét!
Ráckeve Város Önkormányzata
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Sajtóközlemény
Lezárult az Árpád teret a HÉV-állomással összekötő kerékpárút projektje
Ráckeve Város Önkormányzata eredményesen pályázott a PM_KEREKPARUT_2018
számú, „Kerékpárutak létesítésnek, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” c. címmel megjelent pályázati
kiírásra.
A támogatott feladat elkészült, a projekt
teljes egészében megvalósult.
A projekt címe: RÁCKEVE ÁRPÁD TÉR ÉS
HÉV-ÁLLOMÁS KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT
LÉTESÍTÉSE
A projekt helyszíne: Ráckeve, Kossuth L.
utca az Árpád tér és HÉV-állomás közötti
szakasza. Az Árpád téren a meglévő útburkolat korrekciója után elválasztó sziget épült, melyen keresztül a gyalogos
és kerékpáros közlekedést átvezettük az
Eötvös utca felé. A kiépített kerékpárút az
Ady Endre Gimnáziumnál kezdődik, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként
halad a gimnázium Kossuth L. utcai kerítése mentén a vízügyi töltésig, utána elválasztott gyalog- és kerékpárútként vezet
tovább a meglévő töltésen a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bejárását biztosí-

A HÉV előtti szakasz
tó útig. A kiépített aszfaltburkolaton jelölt
kerékpársáv halad. Az RDHSZ bejáratától a
töltésről lefele kétirányú 2x1 haladósávos
kerékpárút vezet a Vízügyi Igazgatóságig,
onnan tovább a Tesco Áruház előtt ismét
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúton lehet eljutni a Kastély utcai csomópontig. A csomóponton történt átvezetést
követően a Kossuth Lajos utca HÉV-állo-

Az új kerékpárút a gimnázium előtt
más felőli oldalán a kerítés mellett vezet
tovább a részben elválasztás nélküli, részben pedig elválasztott gyalog- és kerékpárút.

FOTÓ: FEKETÉNÉ KISS ZSUZSANNA
A projektben megépített kerékpáros létesítmény vége a HÉV-állomásnál van. A kerékpárút hossza 755,2 m.
Projektazonosító: PM_KEREKPARUT_2018/34
Támogató: Pénzügyminisztérium
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014-

FOTÓ: FEKETÉNÉ KISS ZSUZSANNA
2020 megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás.
A projekt összes költsége: 139,2 millió Ft.
Támogatás mértéke: 95%.
Az elnyert támogatás: 132,2 millió Ft.
A támogatott tevékenység kivitelezése a
2021. február 16-i munkaterület átadással
kezdődött el, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult 2021. december 16-án.
A kivitelezést végezte: Jó-Ép kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 103.).
A jelzett területen közlekedők már tapasztalhatták a változásokat, melyek közül a
közúton közlekedőket leginkább az Ady
Endre Gimnázium előtti csomópont átépítése érint. Ezért a közlekedésben résztvevő
minden szereplő (személy- és tehergépkocsi, mezőgazdasági jármű, motorkerékpár,
kerékpár, autóbusz, gyalogos stb.) figyelmét nyomatékosan felhívjuk a körültekintő, a sebességhatárokat betartó, az út- és látási viszonyoknak megfelelő közlekedésre.
Vigyázzunk egymásra!
Ráckeve Város Önkormányzata
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Zene füleinknek
Újabb sikeres pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázatot hirdetett az előadó-művészeti szervezetek többlet támogatására,
ezen belül önkormányzatok pályázhattak
a „Tér-Zene program” lebonyolítására. A

program célja, hogy a települések nyitott és zárt tereit élő klasszikus zenével
rendszeresen megtöltse, s az arra sétálókat élményhez juttassa. Az önkormányzat
által benyújtott pályázatban igényelt és elnyert támogatás 7,5 millió Ft. A programot
2022. július 1. és 2023. június 30. közötti
időszak alatt kell megvalósítani. A tervezett helyszínek: a csónakos piac a szerdai
és szombati napokon, a Vadkacsa Szabadstrand és Kemping területe, az Ács Károly
Művelődési Központ szabadtéri színpada,
a Városháza előtti tér, a Skarica Máté Vá-

rosi Könyvtár belső udvara, a Szent István
tér. A zenei produkciót a Monarchia Zeneművészeti Egyesület keretén belül működő zenekarok, kamarazenekarok szolgáltatják. A programokról a város honlapján,
facebook oldalán, plakátokon lehet majd
tájékozódni, amelyek kapcsolódnak egyegy jelesebb eseményhez, ünnephez is.
Szeretettel hívjuk és várjuk a zenét szerető,
megismerni vágyó érdeklődőket.
Ráckeve Város Önkormányzata

Felhívás partnerségi véleményezésre
Lakossági fórum március 9-én
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-testülete
a 232/2019. (VIII. 28.) számú önkormányzati
határozatában döntött a hatályos helyi építési szabályzat módosításának szükségességéről, és arról, hogy a változásra kijelölt
területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztés megvalósítása érdekében. A
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított ingatlanon a tulajdonos 2,8 MW-os naperőmű
telepítését tervezi. A rendezési terv módosításával járó szándékok összhangban vannak
a Város településfejlesztési koncepciójában
foglaltakkal.
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik,
tekintettel arra, hogy a módosítások a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.
A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a telepü-

Naperőmű (a kép csak illusztráció)
lésrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése
előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§
szerint.
Az elkészült dokumentumok megtekinthetők elektronikusan a www.rackeve.hu honlapon, vagy papíralapú dokumentum formátumban a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a helyi
építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus
levélben a rackeve@rackeve.hu és foepitesz@
rackeve.hu e-mail címekre, vagy írásos észrevétellel a Ráckevei Polgármesteri Hivatal

FOTÓ: CSAPÓ ISTVÁN
címére történő megküldéssel, vagy az írásos
észrevétel személyes leadásával a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja:
2022. március 20.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők
körét, hogy 2022. március 9-én (szerdán)
12 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: Ráckeve, Szent István tér 4. Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló) a fentiekben
ismertetett témában.
Karaba Tamás
főépítész
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Közeledik a helyi adók fizetési határideje
Az Önkormányzati Adóhatóság tájékoztatása
Segítve az önkéntes adófizetést Ráckeve Város Önkormányzati Adóhatósága az adózóknak postán, vagy az elektronikus tárhelyeire
2022. március 15-ig megküldi az adószámla
fizetési értesítőket, valamint a befizetésre
szolgáló csekkeket. Azon adózó kap postán
vagy az elektronikus tárhelyére fizetési értesítőt, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi
adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz
2022. március 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé. Adófizetési kötelezettség lehet
akár esedékes adótartozás vagy 2022. március 15-ig fizetendő adókövetelés is.
Az Elektronikus Önkormányzati Portál az
önkormányzati helyi adóügyekben az elekt-

ronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének
megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap. Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ)
keresztüli azonosítás. A Portál minden adózó számára elérhető, itt is megvalósulhat az
adófizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) vette át. A hátrányos következmények
elkerülése végett kérem fokozottan figyel-

A NAV küldi az értesítéseket
SMS-ben is kérhető csekk a gépjárműadóhoz
Idén is a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV)
érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok a gépjárműadó fizetésre kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Az
adó első részletét 2022. március 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig kell befizetni.
Azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a
gépjárműadójuk, azok idén is határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adó összege, azokat értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre. Idén az adót kerekítés nélkül, forintban
kell megfizetni. Ha csak ez a különbség a tavalyi adóhoz képest, akkor a NAV szintén csak értesítőlevelet küld a határozat helyett.
Nem kapnak sem határozatot, sem értesítést
azok, akiket egész évre adómentesség illet meg,
és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható.
Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a
GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek.
Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.
A gépjárműadó első részletét március 15-ig, a
második részletét szeptember 15-ig kell befizetni. A határidőkre azért érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már
késedelmi pótlék növelheti az összeget. Tehát
az is okvetlenül vegye figyelembe a fizetési
határidőket, aki esetleg nem veszi át az emlékeztető értesítést vagy határozatot. A gépjárműadót továbbra is a NAV-hoz kell befizetni,
a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi
gépjárműadó bevételi számlára. Banki átuta-

láskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet
fel kell tüntetni a közlemény rovat elején, ha ez
elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz
kapcsolni. A pénzforgalmi számla nyitására
kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik
a befizetést. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, azok fizethetnek banki
átutalással, a papíron küldött irathoz mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFERen) keresztül átutalással. Csekk online a NAV
honlapján és SMS-ben a 06/30-344-4304-es
telefonszámon igényelhető. Az SMS-ben a
„CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.
A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali tárhelyre,
KÜNY-tárhelyre) küldi mindenkinek, aki elektronikusan elérhető. A többiek postán kapják
meg a papírokat. A tárhelyre érkező iratot érdemes a „Tartóstárba” áthelyezni, mert az irat csak
30 napig érhető el a tárhelyen, utána törlődik.
Ha valakinek olyan képviselője, meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő
kapja. Az emlékeztető értesítést az adózó és a
képviselő is megkapja. A felkészülés érdekében
a képviselőket a NAV külön is tájékoztatja.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság

jenek oda a 2022. évi gépjárműadó fizetése
során és megszokásból ne az önkormányzati
számlára teljesítsenek NAV helyett.
Amennyiben az adózással kapcsolatosan
kérdéseik merülnének fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Ha
Önöknek fizetési nehézséget jelent az adó
egy összegben történő megfizetése, úgy fizetési könnyítést kérelmezésének részleteiről honlapunkon és munkatársainktól tájékozódhatnak.
Ráckeve Város
Önkormányzati Adóhatósága

1% esély
Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,
hogy azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban állnak, egyéb jogviszony
keretében jövedelemmel rendelkeznek,
vagy vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott tevékenységet folytató szervezetnek felajánlhassák személyi jövedelemadójuk egy százalékát.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük Önöket, aki teheti éljen ezzel a lehetőséggel, hogy minél többen támogassák intézményeinket, városunkat!
Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért
Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13
Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13
Szabady Alapítvány
18715352-1-13
Ráckeve Város
Önkormányzata
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Minden cseppje kincs
2022. március 22. – a víz világnapja
Ez a nap ráirányítja a figyelmet a víz fontosságára, mint természeti erőforrás egyre
csökkenő mennyiségére, ezzel együtt az elérhető tiszta víz értékére is.
Földünk vízkészletének megóvása, megőrzése ma már kiemelt feladatot jelent mindenki
számára. A szakembereknek kihívás a vízmegtartást célzó programok létrehozása, azt
támogató technológiák megtervezése és megvalósítása úgyszintén. Mindezek mellett a víz
hatékony felhasználása szintén nagyon fontos
dolog, melyben nekünk, embereknek is kell,
hogy legyen valamiféle tudatosságunk.
A Ráckevei Duna-ág Különleges Természetmegőrzési Terület a NATURA 2000 hálózatán
belül, természetvédelmi célkitűzés, hogy a
megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítva legyen, éppen ezért például a vízjárást
negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások itt nem végezhetőek.
2015-ben a VII. ENSZ Világfórumon fogadták
el a fenntartható fejlődés 17 célkitűzését is,
ezek közül az egyik „A vízhez és szanitációhoz
(köztisztasághoz) történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki
számára” 2030-ig. Mára már jól érzékelhető,

Fiatal hattyú az RSD-partján
FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA
hogy egyre gyakoribb és növekvő mértéket
öltenek a szélsőséges hidrológiai események,
ilyenek például a rekord méretű árvizek, a villámárvizek, az aszályok. Ezt még tetézi a vízhiány, a vizek szennyezése, az ökoszisztémák
integritásának csökkenése, a termőföld romlása, a víziközmű-infrastruktúra elégtelensége is. A harmadik Vízgyűjtő-Gazdálkodási

A Tassi-zsilip
Terv (VGT3) célkitűzése, hogy összeegyeztesse a kapcsolódó környezeti célkitűzések elérését és fenntartását biztosító intézkedéseket a
vidék- és területfejlesztés, a hajózás, turizmus,
a mezőgazdaság, energiatermelés, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás
igényeivel, és a vizek jó állapotának elérése érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések
figyelembevételével meghatározza a legköltséghatékonyabb intézkedési programot.
Az RSD 57,3 km hosszú, 16 km2 felületű, átlagos vízmélysége 2,5 méter, átlagos víztérfogata mintegy 40 millió m3. A rendszert
felülről a Kvassay zsilippel, alulról a Tassi-zsilippel lehet szabályozni. A műtárgyak
fő feladata a vízpótlás és az üzemvízszint biztosítása és egyben az elsőrendű árvízvédelmi
rendszer részei. A legjelentősebb terhelés a
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepről a Népjóléti csatornán keresztül bevezetett tisztított
szennyvíz (száraz időszakban ~53 ezer m3/
nap). A különböző használatok és terhelések
következtében az elmúlt évek alatt a víztest
jelentősen feliszapolódott. Sajnos emiatt és
az egyre gyakoribb nyári alacsony vízállások
miatt a víz minősége folyamatosan romlik.
De a rendszer vízminősége északról délre
haladva, köszönhetően az öntisztulásnak
fokozatosan javul. A már megvalósult a parti
sávok csatornázása pozitív hatást gyakorolt
a víztest állapotára. A javuló vízminőséget
szolgálja a Tassi műtárgy megépítése, amely
üzemével nő a tápvíz mennyisége. Ez a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást
jelent, így a szélsőséges dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, a víz frissítése.

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA
Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az
RSD ne csak látványában legyen fontos számunkra, hanem minőségét és élővilágának
sokféleségét, természeti értékének jelentőségét együtt kell tudnunk megőrizni. A
fentieket segítő lakossági tudás elsajátítását szolgálja az a játékos vetélkedő, melyet
február 25-én indítottunk útjára, a díjazását
három fő támogató, Ráckeve Város Önkormányzata, az Aqualand fürdőt üzemeltető
PNP Sole Kft. és a környezetvédelemi szakértői munkát is végző EHS Focus Kft. biztosítja. Mindenkit arra biztatunk, hogy vegyen részt a játékban, melyet Ráckeve város
FB közösségi oldalán, a város weboldalán és
plakátokon az Aqualand fürdőben és a Polgármesteri Hivatalban tesszük közzé.
A vetélkedőre jelentkezni lehet egyénileg,
családosan és akár csapatokban is. Aki
elektronikus úton a vetélkedő kérdéseire,
feladataira vagy ennek keretében meghirdetett rajz/fotó pályázati munkarészeket
nem tudja megküldeni, azok a Hivatalban
és az Aqualand bejáratánál március 1-től
elhelyezett boxokban papír alapon bedobhatják azokat. Elektronikus úton a megoldásokat, feladatok teljesítését a rackeve@
rackeve.hu e-mail címre várjuk. Tárgyban
jelezze mindenki: „Minden cseppje kincs”.
A pályázatok beküldési határideje március
22. éjfél. A díjak átadása március 26-án az
Aqualandban lesz.
Kívánunk sok sikert a vetélkedőhöz! Ne feledjük, a víz minden cseppje kincs!
Varga Viktória
alpolgármester
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Természeti kincsünk a Kevei Gyógyvíz
49 éve tört fel a termálvíz Ráckevén
Magyarország gyógyvizeinek azokat a magyarországi ásványvizeket nevezzük, amelyek fizikai tulajdonságai, vagy kémiai összetétele miatt gyógyító hatásúak, és számukra
az ásványvíz vagy a gyógyvíz megnevezést
engedélyezték.
Az Aqua Land területén található, 1973-ban fúrt
kút, 1040 m mélységből feltörő 47 Celsius fokos
gyógyhatású termálvizét az ÁNTSZ keretein belül működő Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság – tekintve, hogy a víz hőmérséklete
eléri a meghatározott 30 Celsius fokot és ionöszszetétele az 1000 mg/liter határértéket meghaladja – termális ásványvízzé, majd a 2007. év
folyamán lezajlott hosszú kutatómunka és laboratóriumi vizsgálatok alapján 2007. december
6-án gyógyvízzé nyilvánította.
A kezdetek... 1973-ban az olajkutató vállalat
olajkutató fúrásokba kezdett a területen, mely
helyett termálvíz tört fel. A kút körül kialakí-

tott beton teknőben előszeretettel mártóztak a
helyiek és sorra fedezték fel a fürdőzés gyógyító
hatásait. 1975-re a Vízügyi Vállalat beruházásában megépült a termál strand 2 ülő és 1 gyermekmedencével.
A ráckevei gyógyvíz – Kevei Gyógyvíz – magas nátrium és hidrogénkarbonát tartalma
valamint hőfoka miatt, főként mozgásszervi
problémák esetén nyújt segítséget. Fürdőnkben két gyógyvizes medence áll rendelkezésre,

valamint a gyógyvízhez szorosan kapcsolódó
gyógyászati szolgáltatások, melyek az egészség megőrzését segítik, illetve az egészségügyi
problémák kezelését hivatottak orvosolni.
Fürdőnk küldetésnyilatkozata szerint valljuk,
hogy a területen fellelhető természeti kincsek
mellett a legfőbb érték maga az ember. Célkitűzésünk, a pozitív szellemi és fizikai állapot
elérése érdekében a gyógyhatású tényezők és
szolgáltatások hatékony, minőségi és megbízható közvetítése Vendégeink részére, a természeti kincsek, környezeti értékek maximális védelme mellett.
A közelgő Víz Világnapja – 2022. március 22.
alkalmából szerettük volna felhívni a figyelmet
a városunkban található természeti kincsünkre. Részesüljünk minél többen, minél többször
gyógyító erejéből, jótékony hatásaiból.
M. Selmeczi Julianna

Köszöntöttük Bozsik János bácsit
Isten éltesse 100. születésnapja alkalmából
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Fidelió Időskorúak Otthonának egyik lakóját köszönthettük, aki február 8-án töltötte be 100 életévét.
Szűk családi körben beszélgettünk kicsit, mely
beszélgetést gyakran humor ötvözte. János bácsit sűrűn látogatja családja, de amikor nincsenek vele, Ő akkor sincs egyedül, mert egy másik
szép korú ott lakó hölgy, Teca néni gondos figyelemmel, csacsogó társaságával ajándékozza meg a mindennapokban.
Isten éltesse még egyszer János bácsit jó egészségben!
Köszönjük az otthonban dolgozók szeretetteljes munkáját és szakmai odafigyelését, ahogy
gondoskodnak róla önálló apartmanjában.
A 100 éves Bozsik bácsi életrajza
Bozsik János Jászberényben született 1922.
február 8. napján.
Iparos családból származik, 9-en voltak testvérek, ő volt a 8. a sorban.
Jászberényben a Lehel Kürtje étteremben
1935-1938-ig pincérnek tanult, mely hivatás végig kísérte egész életét. Felszabadulása
után Pestre került, ahol számos nevezetes helyen dolgozott.

Bozsik János és Teca néni
FOTÓ: ZÖLEINÉ SULDI KARINA
Sajnos a II. világháború közbeszólt és megkapta a behívóját 1943. október 9-én. Harcolt
az orosz fronton, majd a 6. honvéd gyaloghadosztályban 1945-1946 között teljesített
katonai szolgálatot. A háború után 1949-ben
elvette élete párját Erzsikét, akivel 52 évet él-

tek boldog házasságban. Egy leány gyermekük született 1959-ben Erika, aki a mai napig
családjával szeretettel veszi körül. Szerető felesége halála után lánya, veje Laci és imádott
unokája Attila körében élte aktív nyugdíjas
éveit.
A vendéglátásban dolgozott 55 évet, nyugdíjba vonulásáig felszolgálóként, főpincérként, munkáját elismerték, törzsvendégei
szerették, mindig az elhíresült becenevén, a
„Cucut” keresték. Neves helyeken dolgozott,
mint a Pilvax étterem, Mátyás Pince étterem,
Duna Corsó étterem, 100 éves Vendégfogadó, Kéményseprő étterem, Rézkakas étterem, Víg Matróz étterem. Nyugdíjba vonulása után még sokáig dolgozott az Ifjúsági és
Sport Minisztériumban portásként.
Aktívan járt a fürdőkbe, kedvenc helye a Széchenyi és a Rudas fürdő volt.
Egészségi állapota miatt 1997 októberétől
a Ráckevei Fidelió Időskorúak Otthonának
lakója, ahol nagy szeretettel és szakmai odafigyeléssel gondoskodnak róla önálló apartmanjában.
Varga Viktória
alpolgármester
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Értékeink – In memoriam

In memoriam Hevesvári Zoltán
1924-2022
Januárban hirtelen érkezett a tragikus hír:
itt hagyott minket Zoli Bácsi... Nem tudom
kis betűvel írni a bácsit – bár tudom, hogy
a helyesírás ezt követelné, de a stilisztika
megengedi, ha „erős érzelmi töltetet tartalmaz”. Márpedig most erről van szó, hiszen
Ráckevén így hívta mindenki, és ha valaki kimondta, tudtuk, hogy rá gondol, a mi
kedves, mindig mosolygós, életvidám és
örökifjú poétánkra. Egy Zoli Bácsink volt. Ő.
Nem ismertem senkit, aki annyira hitt volna az életben, mint Zoli Bácsi, aki nem is
feltételezte magáról, hogy idő előtt elmegy,
készült a 100. születésnapi ünnepségére.
Már megbeszélte velem a helyszínt, abban
is bízott, hogy addigra újra kinyitja kapuját
a Savoyai-kastély. Ott szerette volna tartani

vában is –, hogy április 11-én, a költészet
napján született 1924-ben, Hatvan városában. Életeleme volt a versírás, két magánkiadású kötetet is született. Az előbb említett verseskötetet 2003-ban előzte meg
a Magyarnak születtem c. elsőként kiadott
gyűjteménye. Nem volt olyan nagy városi
rendezvény, ünnep, amelyen ne vett volna
részt és ne szavalta volna el egyik költeményét. Még tavaly december 11-én a nyugdíjasoknak rendezett karácsonyi ünnepségen is szó szerint felpattant a színpadra,
elutasítva a segítséget a felvezető lépcsőn,
és nagy lendülettel fejből elszavalta a Jó
embernek lenni című versét nyugdíjas társainak, barátainak, a közönségnek. Utána
nagyokat kacagott az előadó Nádas György

2021 decemberében a Nyugdíjas karácsonyon

FOTÓ: JÁKI RÉKA

és tervezte kiket hív majd meg, ki zenél, ki
mondja el egyik versét, még fel is kért, hogy
én vezessem le a ceremóniát. Néha átfutott
rajtam a gondolat, hogy mennyire erősen
kell hinnie az embernek magában, hogy 97
évesen készüljön a 100. születésnapjára és
eszébe se jusson, hogy talán meg sem történik már… De nem sokáig maradt bennem
ez a kétség, mert mindig magával ragadott,
ahogy kedvesen mosolyogva üldögélt a szobámban, hogy egy új versével ajándékozza
meg az újság olvasóit.
Zoli Bácsi derűsen élt ebben a világban,
versei is ezt tükrözik. Talán nem véletlen
– írtam már a Hatalmas az Isten c. verseskötetének (2019-ben jelent meg) elősza-

viccein és együtt énekelte a Molnár György
Trió együttessel kedvenc örökzöld sanzonjait, dallamait. Néha-néha ránéztem és elöntött a melegség, valahogy hittem abban,
hogy ha ő jól van, akkor nekünk is jól kell
lennünk. Erőt, életszeretetet sugárzott és
hitet adott mindannyiunknak, hogy szeressük magunkat és életünk minden percét
értékeljük. Csak ismételni tudom, amikor
2019-ben ezt írtam róla: „El kell mondanom
Zoli Bácsiról, hogy akiben belső béke van, az
harmóniába kerül a világgal is, így hiányzik
az életéből a stressz, a feszültség, a konfliktusok. Nem szabad pocsékolni az érzéseinket
és a napjainkat olyan dolgokra, amelyeken
változtatni úgysem tudunk. Meg kell terem-

tenünk azt a légkört, amelyben biztonságosan
és szeretetben élünk.”
Pedig megélte a 20. század nagy történelmi viharait, amelyekről sokat mesélt, fotókat, dokumentumokat hozott be megőrzésre a múzeumba. Politikai halálraítéltek
utolsó búcsúit tartalmazó börtönnaplója
hatalmas értéke az utókornak. Átélte a II.
világháborút, az elhurcoltatásokat, üldöztetéseket, a szorongató 50-es éveket,
az ’56-os forradalmat, majd az azt követő
kommunista rendszert, de őt akkor sem
tudta legyűrni semmi sem. Talán épp leleményességével és emberszeretetével élt
túl mindent.
De hogyan is került ide Ráckevére? A Kossuth Lajos utcában mindenki ismerte a
Zoli boltot. A háború előtt cukrászda működött benne, majd az államosítás után a
helyiség sokáig zárva volt, végül a Pest megyei Ruházati Vállalat 1954-ben létrehozta
a kis üzletet és 1957-ben Hevesvári Zoltánt
kinevezték boltvezetőnek. 1959 májusában megnősült, elvett feleségül egy szép
ráckevei lányt, Czinege Máriát, családot
alapított. Két kislányukat szépen nevelték
imádott Marikájával és talpon maradt a
legnehezebb időkben is.
Pap Kornélia, szeretett és tisztelt elődöm a
Ráckevei Újság szerkesztője 1992-ben így írt
róla és üzletéről az újságban:
„Régen volt, több évtizede már, hogy először
mentem végig a ráckevei Kossuth Lajos utcán
– ez a csöppnyi bolt már akkor is itt állt. A
kicsi kirakata sem változott, a benne látható
sok áru akkor is, most is megállásra késztet.
Elbűvöl, ahogyan annyiféle tárgy elfér egy
ekkorka helyen: táskák, pénztárcák, övek, cipők, szabadidőruhák, sálak, kendők, függönyök és ruhaanyagok, zippzárak, pamutok…
Ha emlékezetem nem csal, az üzlet belseje
sem változott az évtizedek során. Mennyezetig érő polcán, a kis fiókokban, a pult üvege
alatt a sokféle portéka, minden talpalatnyi
helyet kihasznált. A kiszolgálás gyors, pontos
és szívélyes.”
Majd ebben az írásban egy olyan vallomás
következett, amelyet muszáj itt most felidéznem, hogy üzenjen gondolataival és
hitvallásával a 21. század fiatal vállalkozói,
kereskedői számára, hiszen a marketing és
a közgazdaságtan legfontosabb alapköveit
fekteti le:
„Pesten inaskodtam. Szigorú mestereim
olyan tudással is gazdagítottak, melyet talán
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Zoli Bácsi saját költeményét szavalja
ma feleslegesnek ítélnének, de én ennek alapján alakítottam ki életelvemet, üzletmenetemet és nem bántam meg! Két fontos szabály
vezérli cselekedeteimet az üzleti életben. Az
egyik: a vevő szent! Elégedetten kell távoznia a boltból, még akkor is, ha nem vásárolt.
Éreznie kell, hogy itt mindent megtesznek
azért, hogy megtalálja, amit keres. A másik
szabály: mint kötéltáncosnak az egyensúlyára, úgy kell vigyázni az árubeszerzés és
a forgalom összhangjára. Ez a kereskedelem
művészete. Kitapogatni, mi kell, mi tetszik a
vevőnek, miből mennyi lesz a kereslet. Csak
annyit vásárolni, amire van fedezet, mégse
legyen fennakadás sem az árubeszerzésben,
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FOTÓ: JÁKI RÉKA
sem az értékesítésben. Büszkén mondhatom,
soha nem volt adósságom! Egy ilyen kis bolt
kamatra felvett kölcsönnel hamar tönkre
menne. Kezdettől fogva az volt az üzletpolitikám, hogy az egész országot bejárva felkutattam minden lehetőséget olcsó, mégis jó
minőségű áruk beszerzésére.”
Igazi kereskedő vénával áldotta meg a sors.
De, emellett szerette a kertjét, művelte a
szőlőjét, saját bort készített, amelyet nem
sajnált tőlünk sem, mindig kaptunk tőle
ajándékot húsvétkor, karácsonykor, nagy
ünnepeken. Úgy szaladt fel a múzeum 2.
emeletére, hogy nem lihegett és amikor
csodáltam, csak nevetett. Sosem panaszko-
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dott, azt sem tudtam, volt-e valaha beteg,
pedig volt, de mindig legyűrte vitalitása a
bajt. Tréfálkoztam is vele, hogy biztosan
otthon a titkos életvizét issza, nem hiszem
el, hogy ilyen szépen éli meg ezt a századot.
Ritka az olyan ember, akinek nincs haragosa, akit mindenki kedvel, szeret. Zoli Bácsi
ilyen volt, mert kedves volt és a jót látta
meg először és nem a rosszat. Kivételes tulajdonság. Megőrzöm én is őt a szívemben
és az emlékeimben nagy szeretettel és boldog vagyok, hogy ismerhettem és élvezhettem a figyelmét, szeretetét. Utolsó kis deszszertjét még nem is tudtam elfogyasztani,
kincsként tartogatom, csak néha veszek ki
egy szív alakú kis csokoládét és rágondolok
közben.
Nagyon gyorsan és olyan szépen ment el,
amilyen szépen élt és ahogyan megérdemelte. 2022. január 23-án otthonában családja körében aludt el, amiért most tudom,
hogy bosszankodik, mert ahogyan ismerem, inkább az előtte való nap, január 22-én
hagyta volna itt ezt a földi létet gyönyörű
keretbe zárva életét, a Magyar Kultúra Napján, mert született a Költészet Napján… De
számunkra, akik ismertük és szerettük őt
ennek nincs jelentősége, hiszen nekünk Ő
marad és lesz Ráckeve poétája, a Zoli bolt
kedves tulajdonosa, a mi Zoli Bácsink. Köszönjük, hogy ilyen sokáig velünk maradtál,
nyugodj békében Drága Zoli Bácsi és cinkos
mosolyoddal kacsints le ránk, biztass minket fentről néha-néha…
Jáki Réka

Búcsúztató
Elhangzott Hevesvári Zoltán temetésén 2022. január 26-án a ráckevei katolikus temetőben
A Ráckevei Baráti Kör nevében búcsúzom
Hevesvári Zoltántól. Zoli barátunk nem
csak résztvevője, oszlopos tagja, hanem állandó szereplője volt összejöveteleinknek,
ahol saját verseit szavalta el nekünk. Ezek
a versek nem néhány soros haikuk, szösszenések, hanem hosszú elbeszélő költemények voltak.
A jó Isten nem csak költői vénával, hanem nagyszerű memóriával is megáldotta. Verseinek nagyrésze a hazaszeretetről
szóltak. A fiatalkori megpróbáltatások,
börtönévek sem vették el alkotó kedvét,
jó humorát.
1985-ben a ráckevei új katolikus plébániában
végzett munkájáért II. János Pál pápától köszönő levelet kapott.

Áder János köztársasági elnök úr a Magyarnak születtem c. verses kötetéért kimagasló
kitüntetésben részesítette.
Búcsúzunk Zoli barátunktól, bizonyára még sokáig fogunk Rá emlékezni, mi ráckeveiek pedig
büszkék lehetünk, hogy ismerhettük, közénk
tartozott, barátunk volt. Stílusosan én is egy
verssel búcsúzom tőled, Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd (1933) című verséből idézve:
„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.”
(…)
Nyugodjál békében!
Novák Jenőné
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„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”
Csereklei Károlyné óvónő életútja

Ráckevén, a Viola utca egyik családi házában egy délutánon elmúlt évtizedek emlékei elevenednek meg. Egy csillogó szemű
óvó néni mesél életéről, ifjúkoráról, boldog
megérkezéséről a kisgyerekek világába,
ahova mindig vágyott.
Csereklei Károlyné, Erzsike nappalijának
egyik sarkában most is játékok sorakoznak
példás rendben, bár már csak unokáit szórakoztatják, de elbeszéléséből negyven év
óvodai szolgálata kel életre – annak ezer
örömével, gondjával.
– Hosszú, kacskaringós életút áll mögöttem. Születésem óta a mai napig ráckevei lakos vagyok, igaz, az általános iskola
alsó tagozatát Ráckeve-Újhegyen jártam
a Huszár tanító házaspár – Ilonka néni és
Pista bácsi tanítása alatt, mert Újhegyen
laktunk. A felső tagozatot már Ráckevén
végeztem, amihez nagy-nagy akaraterő,
kitartás kellett, hisz akkor még nem volt
buszjárat. Így két éven keresztül minden
reggel hóban, sárban, esőben gyalog tettem meg a hat kilométeres utat. Később
szüleimnek sikerült kerékpárt venniük,
így Feri öcsémmel már kevésbé fárasztó
módon tudtunk közlekedni az iskolába.
Szüleimnek 1968-ban sikerült egy családi
házat vásárolniuk bent a városban, így a
középiskolát már nyugodtabb körülmények közt végeztem a Ráckevei Ady Endre
Gimnáziumban Görgényi Lászlóné, Mária
néni osztályában.

Mivel, életem célja a gyereknevelés volt,
ezért Kecskemétre, a Felsőfokú Óvónőképzőbe jelentkeztem. Diplomámat 1974-ben
vettem át. Közben 1971-ben férjhez mentem. Házasságomból két fiam született.
Óvónői munkásságomat az Iskola utcai
tagóvodában kezdtem el, itt nagyon sok
cigány kisgyerekkel találkoztam. Beszoktatásuk nehezen ment. Öltözködés, szobatisztaság, higiénia terén voltak lemaradásaik. A nyelvi nehézségekkel is meg kellett
küszködnünk, de a végére minden a helyére került. Sírva köszöntek el tőlem, amikor
1974-ben átigazoltam az akkor nyíló Ifjúság utcai tagóvodába. A szép, új épületben
szinte szárnyakon repült az idő. A kisgyerekek óvodai életében a játék meghatározó
jellegű. Mellette ebben az életszakaszban
nevelésük, gondozásuk áll a középpontban. Ekkor sajátítják el a szokásokat, viselkedési formákat. A legtöbb tevékenységük
a játékosságra épül, ezért kollégáimmal
együtt igyekeztünk harmonikus, derűs
légkört biztosítani, érzelmi biztonságot
jelentő kapcsolatot kialakítani. Segítettük
napirendünk minden elemével, személyes példamutatással is a kulturált étkezési szokások kialakítását, vagy a higiénés
szabályok betartását. Sokat rajzoltunk.
Rajzpályázatokon vettünk részt szép eredménnyel. Folyamatosan látogattuk a Skarica Máté Városi Könyvtár gyerekrészlegét,
itt is élményeket kaptak a gyerekek. Jó idő
esetén a város adta lehetőségeket kihasználva gazdagítottuk óvodásaink szellemi
kincseit. Egy piaci séta, vagy a Ráckevei
Hajómalom meglátogatása nagy élményt
jelentett számukra.
1980-ban vezetőhelyettesi megbízást kaptam, kilenc évvel később pedig vezetői
munkakörbe kerültem.
A napi munka mellett egyre több programot szerveztem kollégáim segítségével
(Föld napja – virágültetés az óvoda kertjében, Víz világnapja – víziállatok etetése
a Duna-parton, és még hosszan sorolhatnám.) Legnagyobb szabású városi szintű műsorunk, az Óvodai Majális is ekkor
indult el, bevonva játékunkba szülőket,
nagyszülőket, a város minden érdeklődő
lakosát. Bevételéből udvari gyerekjátékokat vásároltunk, gyermekműsorokat szerveztünk.
Gyorsan múltak az évek. Magánéletemben komoly változást hozott döntésem:

férjemtől 1983-ban elváltam. Így, a két fiúgyermekem nevelése, a családfenntartás
rám hárult, amiben szüleim és öcsém, aki
a gyerekek keresztapja volt, oroszlánrészt
vállaltak. 1989-ben új kapcsolatot alakítottam ki. Párom ügyeskezű ezermester lévén
fafaragásba fogott. Szebbnél szebb fatányérok, tálak, virágtartók kerültek ki keze
alól, sok-sok ráckevei lakos örömére. Ennek a szeretetben élt harmonikus világnak
1996-ban halálával vége szakadt. Közben
gyerekeim felnőttek, megnősültek. Mindkét fiam – Zsolt és Csaba – két-két unokával
ajándékozott meg. Régi vágyam teljesült,
hisz vannak már pörgős szoknyás lányunokáim, Enikő és Lilike személyében. Egyik fiú
unokám, Nándika általános iskolás, Zsolti
pedig, a hagyományt követve az Ady család
tagja, az Ady Endre Gimnázium 10. B osztályos tanulója.

Gyorsan eltelt ez a negyven év. Ráckeve
város Pedagógiai díjjal kitűntetett óvónőjeként vonultam nyugdíjba. Úgy érzem,
életem hasznos, tartalmas volt, hivatásomnak tudtam élni. Szerető édesanyja voltam
gyermekeimnek, unokáim ragaszkodása
pedig a hétköznapok közé varázsol gyakran ünnepnapokat. Még mindig érzek erőt
magamban, ezért szabadidőm egy részében
a Szerb-Ortodox Parókián tevékenykedek,
elmesélve e csodaszép templom történetét
a látogatóknak.
Lejegyezte: Fegyó Béla
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Ráckeve történetéről
Az al-dunai Keve városra vonatkozó források (4. rész)
A kevei oklevelekről szóló cikksorozat negyedik részében ismét egy Zsigmond király
és császár által kibocsátott – eredetiben és
másolatban is fennmaradt – kiváltságlevelet mutatok be. Az uralkodó brnói tartózkodása során, 1435. július 4-én Keve városának lerakatjogot adományozott a Szerbiába
menő és onnan jövő kereskedők áruira vonatkozóan. A kiváltságlevelet az ekkor a királynál Morvaországban tartózkodó kevei
polgárok „járták ki”, akik – mint az előző
részben már szó volt róla – ugyanezen a
napon egy másik kiváltságot is elnyertek,
jelesül a keveieket Zsigmond király felmentette a harmincadvám megfizetése alól. A
két oklevél tárgya szorosan összefügg egymással: amíg a harmincadmentesség, azaz
a külföldről behozott áruk után fizetendő
vám elengedése a kevei kereskedők számára jelentett gazdasági hasznot és könynyebbséget, addig a lerakatjog a város számára biztosított állandó bevételi forrást. E
kiváltságról a város szülötte, Skarica Máté
református lelkész is megemlékezett verses
históriájának 43. strófájában:

Az Sigmond királynak eök ezután,
Panaszt tőnek, húsz esztendő múltán.
Azért hagyá, hogy az falu táján,
Az árullyon, ki ott lakik nyilván.
De mit is jelent pontosan a lerakatjog néven
említett kiváltság? Aki valaha járt iskolába,
annak egy másik megnevezés, az „árumegállító jog” ismerősebben csenghet. A magyar
történettudományban Domanovszky Sándornak, elsősorban a német szakirodalomra
építő tanulmányai révén a 20. század elején
terjedt el ez a mára idejétmúlt elnevezés. A
kutatásai következményeként az „árumegállító jog” meghatározása a közelmúltig úgy
szólt, hogy az ilyen kiváltsággal rendelkező
település az ott áthaladó kereskedőt megállásra, kereskedelmi árucikkeinek kirakására
és áruba bocsátására kényszerítette, s ezen
portékákat a helyi kereskedők vásárolhatták meg. Mindezt az őt követők utóbb kiegészítették még azzal, hogy csak „nagyban”
lehetett árusítani és a helyi kereskedők kizárólagosságot élveztek. A 2000-es években a tárgyban megindult újabb kutatások,

amelyeket Weisz Boglárka és Skorka Renáta
neve fémjelez, visszatértek a „kályhához”:
újra elővették az ilyen típusú magyarországi forrásokat és megvizsgálták, mit írnak a
„leánykori” nevén „árumegállítónak” nevezett
jogról. A középkori latin nyelvű okleveleink,
csakúgy mint a Keve városának adott kiváltságlevél, a „depositio” szót használja. (Ezentúl előfordul még a forrásokban az azonos
jelentésű „descendo”, illetve a német „Niederlage” és „Ablegung” kifejezés is.) Az ezzel a
joggal rendelkező településeket az oklevelek
„lerakó helynek”, illetve „a lerakás vagy árucsere helyének”, avagy „lerakatnak” nevezik, ahol
az idegen és hazai kereskedők a hivatalos
személyek (pl. kamaraispán, tárnokmester,
megyésispán embere vagy egy megyei szolgabíró) tudtával szabadon kereskedhettek.
A 16. században az ilyen kiváltságot okleveleink a latin „ius depositorii”, magyarul „lerakatjog” fogalommal írták le.

A lerakatjogot természetesen
csak uralkodói engedéllyel
lehetett elnyerni, és e jognak
különböző fokozatai voltak
(ezek annak alapján, hogy
milyen kereskedőkre vonatkozott, további alcsoportokra
bonthatók): az első csoportba
azok a kiváltságok tartoztak,
amelyek értelmében a kereskedő az adott településen túl
nem vihette az áruját. A másodikba azok, amelyek szerint
a kereskedő köteles volt áruját
kipakolni, de továbbmehetett
a maradék portékáival. Végül
a harmadik csoportba azok,
amelyek értelmében a lerakatjog csak akkor lépett életbe, ha
a kereskedő egy meghatározott területen haladt át.

Keve számára e kiváltság elnyerését két,
egymástól elválaszthatatlan ok (lásd a
tyúk és tojás problematikát) tette lehetővé: a város az Al-Duna stratégiai pontján,
az országhatáron, a folyó bal partján – a
Morava folyó torkolatától 2 km-re – egy
magaslaton felépített ispáni (királyi) vár
aljában létesült.
A városnál működő folyami átkelőn keresztül vezetett a rác despoták székhelyét,
Szendrőt a Magyar Királyság déli területeivel, elsősorban Temesvárral összekötő
út is, amelyen nemcsak a két ország közötti kereskedelmi tevékenység egy része
zajlott, hanem a török elleni hadjáratok
katonái is sokszor ezen útvonalon meneteltek.

A kevei lerakat minden
bizonnyal a városból a 15.
század közepén, a törököktől való félelem hatására
megindult elvándorlás miatt veszített jelentőségéből,
majd a település pusztulásával meg is szűnt működése.
A Csepel-szigetre menekülő kevei lakosok
a lerakatjogot természetesen nem tudták
magukkal vinni az Al-Dunától új lakhelyükre, mivel azt annak idején Zsigmond
királytól „helyhez kötötten” nyerték el.
Ugyanakkor e jog hiánya a Csepel-szigeten létrejött településen korántsem meglepő.
A Magyar Királyság kereskedelmi szempontból is fővárosának számító Buda
ugyanis teljeskörű lerakatjoggal rendelkezett, így az attól kb. 40 km-re, ráadásul
a Duna mellékága mellett fekvő Szentábrahámtelkének, más néven Kiskevinek,
majd utóbb Ráckevének esélye sem volt
ilyen elnyerésére, illetve a korábbi érvényesítésére.
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Farsangoltunk
„Régi Mesterségek Farsangja” az Ács Károly Művelődési Központban
2022. február 19-én tartottuk farsangi mulatságunkat „Régi Mesterségek Farsangja”
címmel.
A februári időszakot, a télzáró hónapot már
megtölti a vígasság és jókedv.
A farsangi időszak lényege a nevetés és a színek. Jelentése, hogy vége a télnek, minden
új életre fog kelni. Ezen időszak csúcspontja
a karnevál, a farsangi jelmezes bál. A hoszszú böjtre való felkészülésnek megfelelően
ebben az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező.
A jó hangulatról elsőként Molnár Ildikó színész, drámajáték, színjáték tanár, a Pervinka Meseszínház alapítója gondoskodott., a
Köszönjük Magyarország program keretén
belül. Mujkó – Mátyás király udvari bolondjának szerepébe bújva mesélt nekünk.
Igazi interaktív előadás volt, a gyerekek aktív résztvevői voltak a mesének, énekeltek,
báboztak, meséltek Ildikóval.
Majd a jelmezesek felvonulása következett.
25 gyerek mutatkozott be színpadunkon
színvonalas és ötletes jelmezében. Mindenki részesült jutalomban.

A Pervinka Meseszínház előadása
A Régi Mesterségek Farsangján ízelítőt
kaphattak vendégeink abból, hogyan
készültek régen használati eszközeink.
Célunk a múlt értékeinek felelevenítése,
betekintés nyújtása a már-már kihalófélben lévő kézműves szakmákba, kézműves

FOTÓ: ÁKMK
seinkkel kipróbálhatták a mézeskalács
díszítést, a gyöngyfűzést, a vesszőfonást,
fafaragást, a Horgolászok és a Nemez
Szakkör tagjaival a nemezelést. De készíthettek farsangi fejdíszeket, álarcot is Julika nénivel és Csilla nénivel.
Páll Éva vezetésével és a Bara zenekarral
játszani, énekelni és táncolni is lehetett
farsangunkon. Bátran bekapcsolódtak
kicsik és nagyok egyaránt a farsangi dalok éneklésébe, kipróbálták a különböző
hangszereket.
Farsangi fánkkal és teával vendégeltük meg
a gyerekeket.
Élményekkel teli délutánt töltöttünk
együtt. Szeretettel várunk mindenkit következő rendezvényünkön is!
Köszönjük az alkotópályázatunkra beérkezett álarcokat!

A Bara zenekar ismét elvarázsolta gyerekeket

FOTÓ: ÁKMK

Farsangunkhoz kapcsolódva hirdettünk
egy alkotópályázatot: „Készíts farsangi álarcot!” címmel. Az álarcok készítőit is színpadra hívtuk, átadtuk ajándékukat.

kismesterségekbe. Bemutatkozott Kissné
Szauter Xénia kosárfonó és Horváth Béla
kádár mester. Az alkotókedvűek próbára
tehették kézügyességüket is. Kézműve-

ÁLARCOK KÉSZÍTŐI: Ács Hédi, Bíró Larina
Zselyke, Csendes Máté, Csereklei Enikő,
Csereklei Nándor, Kapitány Réka, Kapitány
Zsóka, Kémenes Attila Noel, Makai Olívia, Makai Tímea, Őrsi Lelle, Rózner Anna,
Rózner Máté, Rózsa László Ramiró, Szijártó
Emma, Szijártó Hanna, Sztojka Dzsamilla,
Sztojka Rubin Amina, Szivárvány Óvoda –
Szivárvány csoport, Veres Karina Jázmin,
Veres Kristóf Dominik, Végh Roland.
Szabó Gertrúd igazgató
Ács Károly Művelődési Központ

2022. március

Kultúra – Szabadidő

17

18

Kultúra

2022. március

PATAY EMLÉKÉV – 2022
RENDEZZÜNK EGYÜTT KIÁLLÍTÁST!
Patay László, Ráckeve város szeretett és tisztelt díszpolgára, Munkácsy-díjas festőművészünk 2002. január 10-én hagyott itt minket. 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.
Már az idei év naptárára is a Mesternek a ráckevei Keresztelő
Szent János Római Katolikus Templomban 640 m2 szekkójából
a szentély falát beborító Ráckeve látképét ábrázoló részletét választottuk, hogy egész évben ott láthassák otthonukban, munkahelyükön is egyik kiváló alkotását.
Ebben az évben számos programot, előadást szeretnénk rendezni és Patay László eddigi munkáiból egy olyan válogatást
bemutatni, amely még nagyközönség előtt vagy nem is ismert,
hiszen ajándékba adta barátainak, kedves ismerőseinek vagy
esetleg vásároltak tőle.
Ezért szeretnénk kérni az együttműködését mindazoknak, akik
rendelkeznek Patay-festménnyel, és szívesen kölcsönadnák egy
tárlat erejéig néhány hétre a Patay László Városi Képtár számára,
keressenek fel minket az alábbi telefonszámon, a múzeum nyitva
tartási idejében: 06-24-519-035-ös vagy a muzeum@rackeve.hu
e-mail címen.
Rendezzünk együtt kiállítást Patay-mesternek, ünnepeljünk
együtt születésnapján, szeretettel és tisztelettel emlékezve rá!
Köszönettel: Jáki Réka múzeumigazgató
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V. Kis-Duna Ergométeres Bajnokság
23 futamban 200 versenyzővel zajlott a sportesemény
Két év szünet után újból megrendezésre kerülhetett az V. Kis-Duna Ergométeres Bajnokság.
Szále Zsoltné igazgatónő nagy örömmel nyitotta meg a versenyt, hiszen sorsdöntő változás
történik az iskola életében. Sportiskolai rangot
kapott a RÁFÁI. A mai időben, amikor bevallottan a legfontosabb területté az egészségvédelem lépett elő, megnőtt Csíkszentmihályi
Mihály kutatásainak a jelentősége. Szerinte
„a verseny- és szabadidős sportok nem kizárólagos
eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak, melyek a testet használják fel örömforrásnak, hiszen
a tevékenységek széles skálája képes mozgással
áramlatot elérni”. (Csíkszentmihályi, 1991. 148.
o.) A tanári útmutatásban fontos, hogy tanítványaik képesek legyenek életüket, szokásaikat, kapcsolataikat ismerni, hogy jól tudjanak
választani, hiszen az egészségbarát viselkedési
módok a különböző kulturális kontextusban
különböző módon alakulhatnak, nincs egyetlen üdvözítő megoldás.
A RÁFÁI szerencsés helyzetben van, hiszen a
korszerű tudásra nyitott tantestülettel és ehhez alkalmazható eszközparkkal rendelkezik.
Többek között a profisport világa felé lépkedő

Szále Zsoltné és Dr. Rausz-Szabó Attila megnyitja a versenyt FOTÓ: DR. BORKOVITS MARGIT
versenyzők eszközeit testnevelési órákon is
használhatják a tanulók. A verseny napján ez
látszott is a hatalmas érdeklődésen. 23 futamban 200 versenyző indult. Különösen az alsó

tagozatban volt nagy az izgalom. Megható
volt látni a tanítónők odaadását és szeretetét,
hiszen sokat készültek a kihívásra. Szülők sokasága izgult és tette fel a kérdést, vajon hol
tart a gyermeke a többiekhez képest? Végül
mindenki elégedetten távozhatott, hiszen
gyermeke sportszerűen küzdött és a jövőt tekintve motivált maradt.
Az élsportolók mellett közéleti személyiségek is tiszteletüket tették a versenyen,
hogy átadhassák a megérdemelt érmeket.
Köszönjük a részvételt Pánczél Károly és Dr
.Budai Gyula országgyűlési képviselőknek,
Vereckei Zoltánnak Ráckeve Város polgármesterének és Varga Viktóriának Ráckeve
Város alpolgármesterének. A sportolók közül Pulai Imre és Pálizs Attila kenus, valamint Zubor Attila úszó az első hívó szóra jöttek, hogy segítsenek biztatni a gyerekeket.
A bizonytalan helyzet ellenére több iskola
is eljött versenyezni és sok kiváló helyezést
értek el, amit a következő számban fogunk
részletesen ismertetni.
Dr. Borkovits Margit

Sportiskola lettünk!
Fő profilunk a vízisportok, kézilabda, labdarúgás lesz
Régi vágyunk vált valóra azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ határozata
alapján a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános
Iskola 2022. szeptember 1-től köznevelési típusú sportiskolai feladatokat is elláthat.
Több éves szakmai előkészítő munka előzte
meg a sportiskolai oktatás és nevelés bevezethetőségét, hiszen ehhez a személyi, tárgyi
és szervezeti feltételeket egyaránt biztosítani
kellett.
Szále Zsoltné intézményvezető közbenjárásával sikerült felvételt nyernünk a Sportiskolák Országos Szövetségébe, mely hatalmas megtiszteltetés számunkra.
Szerződést kötöttünk dr. Rausz-Szabó Attilával, illetve az általa vezetett Szabó Attila
Kenu Akadémiával, s ennek vonzataként a
Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, valamint
a Magyar Labdarúgó Szövetséggel.
Ebből adódóan fő profilként a vízi sportokat, a kézilabdát és a labdarúgást szeretnénk népszerűsíteni, de bármilyen szak-

osztály előtt nyitva áll tornatermünk ajtaja
(karate, asztalitenisz, szertorna stb.). Előkészítő munkánk során már az előző két
tanévben is erre készültünk.
Kiváló testnevelő tanáraink, Schneider Gabriella, Gudra Zsuzsanna és Papp László, illetve
óraadóként dr. Rausz-Szabó Attila tanítják elsőtől nyolcadikig a testnevelést, ezáltal segítve
a jövő sportolóinak fejlődését. Sporteszközeinket folyamatosan fejlesztjük, szépülnek öltözőink, tornatermünk, s reményeink szerint az
egész iskola új köntösbe öltözik, ahová a ráckevei gyerekek mellett a környező települések
leendő elsősei is felvételt nyerhetnek.
Azért, hogy a „nagy óvodások” kicsit hangolódhassanak a sportra, felhívást küldtünk
egy játékos vetélkedőre Meseösvény címen.
Meghirdettük Sulikóstoló programjainkat
a szülőknek, s majd egy alkalommal szeretettel várjuk a gyermekeket is.
A sportosztályba kerülés feltétele, hogy a
gyermek megfeleljen egy úgynevezett alkal-

massági vizsgálaton, melynek időpontjáról és
anyagáról értesíteni fogjuk mindazokat, akik
2022. március 16-ig megküldik szándékukat
a maria.moharos@arpadf.edu.hu e-mail címre,
vagy írásban, személyesen leadják iskolánkba, illetve a Sulikóstoló alkalmával szóban jelzik nekünk, s mi ezt rögzítjük.
Bízunk benne, hogy a felmenő rendszerben
kiépülő sportiskola által Ráckeve hírnevét
tovább tudjuk gyarapítani.
Végezetül engedjék meg, hogy egy idézettel
zárjam gondolataimat.
„A sportban a siker, a győzelem cél, az az elsődleges, de legalább olyan fontos, hogy a sport
által lettem az az ember, aki vagyok.
Az tanított meg arra is, hogy ha megvan a kellő
kitartás, akkor az életben sem lesz gond.”
(Csollány Szilveszter)
Múzsné Moharos Mária
intézményvezető helyettes
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Erősítsük immunrendszerünket
Pisztráng – vírusűző finomságok
A halak fontos szerepet töltenek be
táplálkozásunkban, sajnos keveset
fogyasztunk, pedig kalória értékük alacsony, szénhidráttartalma
is kevés, viszont A-D vitamint és
Omega-3 zsírsavat tartalmaznak.
Az egészséges táplálkozás és diéták
kedvenc alapanyaga. Egy pár szót
a pisztrángról: a lazacfélék családjába tartozó édesvízi halfajta. Több
fajtája létezik. Elkészítésénél csak a
fantázia szab határt.

Pisztráng salátával
Hozzávalók: 1 doboz pisztráng
– 2 db van benne, halas fűszerkeverék, liszt, olaj, 1 jégsaláta, 2-3
koktélparadicsom, 1 körte, feta
sajt, só, bors, tökmagolaj, almás
balzsamecetkrém, citrom.
A halat megtisztítom, sűrűn beirdalom, fűszerezem. Kevés pirospaprikát adok a liszthez, megforgatom benne a szeleteket. Akkora
edénybe – hogy elférjenek – olajat
forrósítok és mindkét oldalát ropogósra sütöm. Papírtörlőre szedem. A salátát tálba tépkedem, a
koktélparadicsomot kettévágom,
a körtét kockázom. Az egészet
sózom, tökmagolajjal meglocsolom. Óvatosan keverem. Tetejére
morzsolok feta sajtot és almás
balzsamecetkrémmel ízesítem.
Étkezéskor a halra citromkarikát
teszek, salátával tálalom. Gyorsan elkészíthető, finom étel. Sütőben is szoktam sütni, ebben az
esetben az írdalások közé vékony
szalonnacsíkokat és fűszeres vajat
teszek, belsejébe pedig zöldfűszereket, citromkarikát. Sütőpapírral
bélelt tepsibe helyezem, pirosra
sütöm, egyszer megforgatom. Ezt
is salátával tálalom.

Szivárványos
pisztráng szeletek,
mártással
Hozzávalók: 500 gr szivárványos pisztrángfilé, halas fűszerkeverék, 2 szelet bacon. A már-

táshoz: liszt, vaj, főzőtejszín,
só, bors, metélőhagyma, aszalt
paradicsomos fűszerkeverék,
lime.
Körethez: 1-1 nagy krumpli és
édesburgonya.

telnek tökéletes, de önállóan is
különleges.
A halételekhez kívánok jó étvágyat!

A halszeleteket óvatosan beírdalom, fűszerezem. Lisztbe
forgatom, forró olajon mindkét
oldalát megsütöm, papírtörlőre szedem. A bacont csíkozom,
megpirítom vajon, fél kanálnyi liszttel megszórom, majd
főzőtejszínnel felöntöm, egyet
rottyan. Ízesítem a finom fűszerekkel, a lime levével, pötty chilidarával, hogy pikáns íze legyen.
Ebbe a mártásba teszem a kisült
halszeleteket. A krumplikat tisztítom, négybe vágom, sós vízben
félig megfőzöm, leszűröm. Forró
olajon megpirítom, petrezselyemmel megszórom. A pikáns
mártásos halat krumplival tálalom, lime karikával díszítem.

Megfázások, vírusok, baktériumok támadásának korát éljük.
Ha nem kaptuk el a covidot vagy
az omikront, influenzát, más vírusok érnek utol, amiből bizony
elég nehéz kikecmeregni. Megpróbáltam egy vírusűző, baciölő
étrendet összehozni, amely ha
nem is riassza el a betegséget, legalább finom.

Pisztrángfilé
gombás krémmel
Hozzávalók: 1 doboz pisztráng, hal fűszerkeverék, liszt,
olaj, 500 gr gomba, 1 hagyma,
só, bors, fokhagymapor, chilidara, toszkán fűszerkeverék,
almás balzsamecetkrém, metélőhagyma, jégsaláta.
A halat filézem, bőrét is óvatosan lehúzom, így vékonyabb
halszeleteket kapok. Egyforma
darabra vágom, fűszerezem,
lisztbe forgatva óvatosan kisütöm. Papírtörlőre szedem. Elkészítem a gombás krémet. A
gombát megtisztítom, a hagymát is. Lereszelem! Forró olajon pirítom 5-7 percet, leve ne
legyen. Fűszerezem, ízesítem,
olaszos ízvilágú lesz. Kenyeret
pirítok.
Tálaláskor a halra teszek a gombakrémből, sima ízesített jégsaláta és pirítós kerül mellé. Előé-

Fejérdy Győzőné/MARI

Próbálkozzanak, hátha megtetszik!

Fokhagyma
krémleves
Hozzávalók: Egy jó nagy, kövér
fej fokhagyma (ami 10-12 cikk
min.), 1 fej vöröshagyma, kanál
vaj vagy olaj, egy liter húsleves
vagy zöldség alaplé, só, bors,
szerecsendió reszelék, fehérbors, 2 dl tejszín, 1 ek liszt.
Tálaláshoz: sajtos pirítós
A zsiradékon megfonnyasztjuk a felszeletelt hagymát, és
az átnyomott fokhagymát.
Kissé sózzuk, és vigyázunk rá,
hogy ne piruljon, hanem párolódjon. Felöntjük húslevessel,
vagy zöldség alaplével. Ha egyik
sincs, megfelel a víz is. Jól megfőzzük a hagymaféleségeket,
majd turmixoljuk.
Egy lábosban a kevés lisztből
gyenge rántást készítünk, és
ráöntjük a levest. Jól összeforraljuk, közben ízesítjük még
sóval – ha kell –, fehérborssal,
pici reszelt szerecsendióval.
Felöntjük 2 dl tejszínnel, összeforraljuk.
Sajtos pirítóssal tálaljuk, esetleg pirított kenyérkockákkal is
lehet.

Savanyúkáposztás
rakott pityóka
(krumpli)
Hirtelen ötletből származó recept.
Hozzávalók: Kb. 1 kg héjában
főtt pityóka meghámozva, fél kg
savanyú káposzta megdinsztelve, 5 db tojás keményre főzve, 1
doboz tejföl, só, bors, piros paprika, vaj, tejszín vagy tej.
Egy jénai tálat vajjal kikenek. Belesorakoztatok egy réteg karikára
vágott, főtt pityókát. Sózom, borsozom kicsit. Rákanalazok egy
réteget a párolt, savanyú káposztából. Rászeletelek a főtt tojásból,
megpöttyözöm, tejfellel, fűszerezem. Mindezt addig ismétlem,
míg tart a hozzávalókból. A tetejére káposzta kerüljön. Legvégén
meglocsolom tejszínnel. Mehet a
sütőbe, ahol összesütöm. Nagyon
jó recept, mert együtt van minden, nem kell mellé savanyó.
Ha nagyobb étkű a család, és
szereti a húst, karikázok a sorok
közé füstölt kolbászt, ill. maradék sült hús is felhasználható.
Afféle maradékmentő receptnek is megfelel.

Citromos álom
Hozzávalók: 5 dl tejfel, 5 ek
porcukor, 2 bio citrom héjaleve.
Mindezt összekeverjük. Hozzáadunk fél liter tejszínt habbá
verve és óvatosan, hogy ne törjük össze, elvegyítjük. Egy szép
tál alját megterítjük a masszával, majd kirakjuk vaníliás tejbe mártott baba piskótával. A
rétegezést folytatjuk, míg tart a
hozzávalókból. A piskóták közé
dugdoshatunk bármilyen befőttet, gyümölcsöt is. Tetejére
hab kerüljön, melyre citromhéjat reszelünk.
Szász Veronika
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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
Dr. Asztalos Csilla
Tel: 06-24-523-337, e-mail:
igazgatas@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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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: MÁRCIUS 8., 22.; ÁPRILIS 5., 19.
ÜDÜLŐTERÜLET: MÁRCIUS 14., 28.; ÁPRILIS 11., 25.

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

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI:

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani minden kedves rokonnak, ismerősnek, aki az életének 83. évében elhunyt édesanyánk, Kovács Gyuláné
(született Schneider Magdolna) sírjára koszorút, virágot vittek, fájdalmunkban ösztoztak.
A gyászoló Család

OLTÁSI AKCIÓ
AZ OLTÁSI KAMPÁNY SORÁN AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN ÉS HELYSZÍNEKEN
VAN LEHETŐSÉG VAKCINA FELVÉTELÉRE
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁS, ILLETVE REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL
A 12 ÉVEN FELÜLI LAKOSSÁGNAK.
A RÁCKEVEI SZAKRENDELŐ SZERVEZÉSÉBEN CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 14:0018:00 ÓRA KÖZÖTT A RÁCKEVE, KOSSUTH LAJOS U. 30. SZÁM ALATTI
HÁZIORVOSI/FOGORVOSI RENDELŐBEN.
PÉNTEKENKÉNT 14:00-18:00 ÓRA KÖZÖTT,
SZOMBATI NAPOKON 10:00-18:00 ÓRA KÖZÖTT
RÁCKEVEI SZAKRENDELŐBEN, A SZENT ISTVÁN TÉR 17. SZÁM ALATT.

KÉRJÜK, ÉLJENEK A FELKÍNÁLT LEHETŐSÉGGEL!
DR. VÉGH LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ

DIETETIKAI TANÁCSADÁS
DIETETIKUS SZAKEMBER TANÁCSADÁSÁVAL BŐVÜL A RENDELŐ SZOLGÁLTATÁSA
RÁCKEVE RENDELŐINTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY RÁCKEVE VÁROS SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETE 2022. FEBRUÁR 3-TÓL BEINDÍTJA A DIETETIKAI TANÁCSADÁSÁT
DR. CSERNYI ZSUZSANNA SZAKORVOS VEZETÉSÉVEL.
A RENDELÉSRE AZ INTÉZET BETEGFELVÉTELÉN
(24-519-200; 24-519-400) LEHET IDŐPONTOT KÉRNI.
HÉTFŐN 09:00-11:00; CSÜTÖRTÖKÖN: 14:00-16:00 ÓRA
KÖZÖTT VÁRJUK BETEGEINKET.
DR. VÉGH LÁSZL ÓFŐIGAZGATÓ

KÚTFÚRÁS

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

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család ezúton szeretné megköszönni minden kedves rokonnak, ismerősnek, akik drága halottunkat Szanyó Istvánnét (született: Beliczai Julianna) utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, vagy egyéb formában fejezték ki együttérzésüket.
A gyászoló Család

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

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2022. ÁPRILISI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2022. március 24., 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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RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A RÁVÜSZ KFT.

MEGHIRDETI A RÉGI VÁROSHÁZA HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSÁT

Hirdetés

23

Bérelhető ágdaráló

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

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKAL A RÁVÜSZ KFT. TUD SZOLGÁLNI, AZ ÉPÜLET

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

Tisztelt Lakosok,
Üdülőingatlant használók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy újabb szolgáltatással bővítettük
a városüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységeink körét.
Amennyiben igényt tart az ágdarálásra, kérjük a megadott telefonszámon vagy e-mail-ben érdeklődjön a részletekről. Köszönjük!
Rávüsz Kft.
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