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Ismét lesz KeveFeszt Ráckevén
Nehéz időket élünk, nehezebbeket, mint
amire számított bárki pár éve még. Részleteit valamennyien ismerjük, következményeit érezzük, ám hatását próbáljuk
csillapítani, ameddig lehet.
Hiszen legtöbbünk természete mégiscsak olyan, hogy szépre, jóra, békére vágyik. S bár a történelem sokszor a véres
kezű zsarnokok és hódítók emlékét őrzi,
szerencsére más lenyomatok is maradtak
ránk.
Anakreón, a földi „hívságok” antik szerelmese több mint 2300 éve így fohászkodott a fegyverkovácsolásáról is híres
görög istenhez, Héphaiszthoszhoz:
Készítsd remekbe, kérlek,
a tavasz vidám kupáját.
Véss rá rózsát először,
sziromhozó tavasszal.

Ezüstbe vésve láttasd
vidám ivásainkat:
de, kérlek, ünnepünktől idegent rá ne
rajzolj,
riasztót, borzalmast.
Mi is tartjuk régi, kedves szokásainkat:
szabad időnkben összejárunk barátainkkal, kirándulunk, olvasunk, tévézünk,
sportolunk, moziba, színházba, koncertre megyünk, hogy feledjük terheinket.
Az Országos Nemzetiségi Kulturális és
Gasztrofesztivál, a KeveFeszt 22 ilyen
lehetőség az önfeledt kikapcsolódásra,
amelyet a tavalyi év után másodszor rendez most a város. Bár a nehéz gazdasági
helyzet miatt rövidebb lesz egy nappal,
mint ez előző esztendőben, ám gasztronómiailag még gazdagabb: idén már a
Magyarországon jegyzett összes nemze-

tiség konyhája kínálja majd itt, egy helyen ízletes ételkülönlegességeit neves
borászatok részvételével országosan is
páratlan rendezvényhelyszínünkön, a
Duna-parti Szegedi Kis István sétányon.
A kulturális sokszínűséget a magyar zenei élet két ikonikus együttese, a Csík
zenekar és a Balkan Fanatik, valamint
számos néptánc-, népzenei, színházi
produkció biztosítja június 17-18-án.
Az eseményre szeretettel várunk minden, kulturális értéket vagy éppen csak
hasát, nota bene mindkettőt egyaránt
szerető ínyencet! Találkozzunk a terített
asztaloknál egy baráti koccintásra!
A teljes programot a 22. oldalon olvashatják.
Vereckei Zoltán
polgármester
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Májusi testületi beszámoló
Nyári önkormányzati táborok – Duna-part Feszt – Óvodai csoportlétszámok – Újabb pályázatok
2022. május 19-én Ráckeve Város Képviselő-testülete nyilvános testületi ülést tartott.
A szokásos módon először a testület egyhangúan elfogadta az előző képviselő-testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást, valamint a város pénzügyi helyzetéről
készült április havi jelentést is.
Ezt követően szintén elfogadták az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. negyedévéről szóló tájékoztatását, majd úgy
döntöttek, hogy az intézményi fogyasztott
gáz előirányzat felhasználásokkal kapcsolatosan a következő pótelőirányzatokat engedélyezi a kiadások teljesíthetősége érdekében:
az általános tartalék keret terhére 4 millió forintot csoportosítanak át, valamint az Árpád
Múzeum pályázatból származó 1.552.927,- Ft
összegű többletbevételét szintén átcsoportosították a közüzemi díjakra.
A testület úgy döntött, hogy támogatja Szöllősi Tamás kérelmében foglaltakat, és a 2022.
július 28-30. között Ráckeve városában tartandó Duna-part Feszt elnevezésű könnyűzenei fesztivál során a koncertnapokat 02:00
óráig engedélyezi azzal, hogy a szervezők
2022. július 28-án csütörtökön 02.00-kor kiürítik a területet, továbbá a lakosságot a helyben szokásos kommunikációs forrásokon keresztül az esemény előtt tájékoztatja.
Ezen esemény kapcsán hozzájárultak a Árpád
téri parkoló 2022. július 25-31. között történő térítésmentes használatához, melyhez
közterület-használati engedélyre irányuló
kérelem benyújtása szükséges, valamint a
Savoyai-kastély mögötti zöldterület címen
található önkormányzati tulajdonú ingatlan
2022. július 28-30. között parkoló céljából
történő térítésmentes használatához, melyhez szintén közterület-használati engedélyre
irányuló kérelem benyújtása szükséges, azzal
a kiegészítéssel, hogy a terület esős idő esetén
nem használható.
Szintén engedélyezték a volt autósmozi és
a romvár környéke címen található önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2022. július
28-30. között parkoló céljából történő térítésmentes használatát és hogy a kérelmező
a rendezvény időtartamára térítésmentesen
használhassa a koncertek helyszínén az önkormányzat tulajdonában álló lelátót, azzal
a kiegészítéssel, hogy a szállítás és összeszerelés költségét, valamint a használat során a
felelősséget a szervező vállalja.

A képviselők kérték, hogy a szállítási útvonalon lévő fák esetleges gallyazása tekintetében
a szervező vegye fel a kapcsolatot a műszaki
irodával, a felajánlott kukazsák tartókat pedig
elfogadták.
A testület úgy határozott, hogy további egyeztetéseket folytat a Ráckeve Szabadidő Sport
Egyesülettel az önkormányzat tulajdonában
lévő Dömsödi út 4. szám alatti Vadkacsa Szabadstrandon található homokos strandröplabda pálya használati szerződésével kapcsolatban. Az egyeztetéseken részt vesz: Varga
Viktória alpolgármester, Gudra Zsuzsanna,
Schenk József, Szanyó Tibor és Szente Annamária képviselők.
Elfogadták a Balabán csatorna melletti tanösvényről szóló tájékoztatást és úgy határoztak,
hogy természetvédelmi szempontok miatt eltekintenek a Balabán-tanösvény létesítésétől.
A Balabán csatorna mentén található önkormányzati ingatlanok lakossági túlhasználatára vonatkozó megoldására a szeptemberi
testületi ülésen térnek vissza.
A város területén lévő szilárd burkolattal
ellátott önkormányzati utak felújítása, karbantartása feladatok ellátására a 137/2022.
(IV.14.) számú testületi határozattal kiírt
eljárást eredményesnek minősítették és a
benyújtott három ajánlat közül a bíráló bizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek a legalacsonyabb összegű ajánlatot
tevő Aszfalt és Bontás Kft-t nyilvánították.
A testület úgy döntött, hogy forráshiány miatt az ajánlattételi felhívásban szereplő utak
közül a Rózsafa utca és a Szilfa utca kivételével a Bálványfa utca, Vízér utca, Fűzfa utca,
Harangvirág utca, Kék Duna sétányon Lapu
köz-Szőlővirág utca közötti szakasz és utca
bekötések felújítását kívánja elvégeztetni,
bruttó 16.463.645,- Ft összegben, melynek
forrása az önkormányzat 2021. évi költségvetésében útfelújításra igényelt hitelkeret
fennmaradó része (bruttó 17.113.590,- Ft). A
nyertes ajánlattevővel az útfelújítási munkákat bruttó 16.463.645,- Ft értékben a testület
döntése szerint az útfelújításra megrendelte
és felhatalmazta a határozat szerint a polgármestert a szerződés megkötésére.
A képviselők az 54/2022.(II.17.) számú határozatával Ráckeve 2164/1-7, /9-14, /16-19
hrsz-ú, természetben a Szent Vendel utcában található 17 db építési telkek eladására
kiírt pályáztatási eljárást a bírálati bizottság
döntése alapján érvényesnek és eredményesnek nyilvánították és úgy határoztak, hogy

az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat a Mátépszer Kft. részére adás-vétel
útján egyösszegben történő megfizetéssel
43.100.000,- Ft értékben értékesíteni kívánják, egyben felhatalmazták a polgármestert
az adás-vétellel kapcsolatos dokumentumok aláírására, továbbá felkérték a jegyzőt,
hogy gondoskodjon ezekhez a területekhez
kapcsolódó önkormányzati tulajdoban lévő
Ráckeve 2164/8 és 2164/15 hrsz-ú kivett út
megnevezésű ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési szerződés elkészítéséről.
Ráckeve Szivárvány Óvoda tagintézményeiben 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan indítható csoportok számát, csoportlétszámot
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdése alapján a testület
az alábbiakban állapította meg: Ifjúság úti tagintézményben 8 csoport indítható, 4x23, és
4x25 fővel; Vörösmarty úti tagintézményben
3 csoport indítható, csoportonként 24 fővel;
Iskola úti tagintézményben 3 csoport indítható, 16-23-25 fős csoportban és a Dömsödi úti
tagintézményben 4 csoport indítható, 2x20 és
2x25 fővel.
A testület módosította a 42/2022.(II.17.) számú döntését és egyhangúan úgy határoztak
a képviselők, hogy a Szivárvány Óvoda és a
Gólyafészek Bölcsőde esetében a létszámstopot feloldja.
Képviselő-testület elfogadta a 2021. évi ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek
éves ellenőrzési jelentései alapján készített
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.
Szintén egyhangúan elfogadták a Daköv Kft
2021. évi mérlegbeszámolóját 3.495.379 e Ft
mérlegfőösszeggel és – 17.364 e Ft adózott
eredménnyel, a szabálytalanságok feltárására
pedig javasolták a fokozott ellenőrzést. Felkérték a DAKÖV Kft.-t, hogy az ellenőrzések
eredményéről számoljon be.
A mezőőri munkacsoport beszámolóját is
elfogadták, de Ráckeve Város közigazgatási
területére kiterjedő feladatkörrel a mezei őrszolgálat felállítását jelenleg nem támogatják
tekintettel arra, hogy az induláshoz a költségvetésben nem elegendő a fedezet. A mezőőri
munkacsoport továbbra is folytatja a munkát.
A tartalékok között ilyen célra elkülönített
3 millió Ft összeget a 2023. évi költségvetésben kötelezettséggel terhelt maradványként a
képviselő-testület újra tervezi.
A testület kezdeményezte a Ráckeve Város
Önkormányzata által 2022. évre biztosítan-
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dó nyári napközis táborra vonatkozó szülői
tájékoztatót és jelentkezési lapnak a helyben
szokásos módon történő közzétételét, egyben úgy döntöttek, hogy a tábor megszervezésével járó mindennemű költségekre az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének
városgazdálkodási célra elkülönített előirányzata terhére 1.000 e Ft-ot biztosít a napközis
önkormányzati tábor kiadásaihoz, továbbá a
napközis táborban történő felügyelet ellátására megbízási szerződést kíván kötni a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben megjelölt megfelelő szakemberrel.
A testület úgy határozott, hogy az Ács Károly
Művelődési Központban a kazáncserét el
kívánja végeztetni és a kivitelezési munkák
elvégzésére az önkormányzati beszerzési
szabályzat alapján pályáztatási eljárást kíván lefolytatnia, melynek céljából az ajánlatkérést az alábbi cégeknek küldi meg: Virág
Gábor, Babos Közmű Kft., SZ.M.T. Bau Kft.,
Mózes Antal, Gázmester 96 Kft. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a beérkezett
árajánlatokból a legkedvezőbbet kiválassza
bruttó 10 millió Ft összegig az általános tartalék terhére.
A Ráckeve 3346 hrsz-ú közterület tulajdonosaként a testület úgy határozott, hogy a
Ráckevei Duna Baráti Kör részére tulajdonosi
hozzájárulását megadja parti csatlakozáshoz
a RSD 20+455/J fkm parti szelvényében közösségi stég létesítéséhez.
Elfogadták a „Savoyai kastély – Tervezési feladatok” című ajánlattételi felhívást a Kbt. 81
§. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében, valamint a 2022.
évi közbeszerzési tervét a Savoyai kastély –
Tervezési feladatok közbeszerzési eljárással
kiegészítik.
Meghosszabbították az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-vel megkötött Közvilágítás aktív
elem üzemeltetési szerződését 2022. november 30-ig határozott időre, azzal, hogy a
szerződés további meghosszabbításának lehetőségét is jóváhagyták a közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével kialakuló új rendszer üzembe helyezéséig, maximum 2023.
május 31-ig.
Felhatalmazták a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására, annak szükség
szerinti meghosszabbítása esetében is.
A testület úgy határozott, hogy a Ráckevei
Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesületének,
az egyesület által megrendezni kívánt XI.
Veterán Gépjármű Találkozó és Kiállítás
rendezvény megszervezésének költségeihez történő hozzájárulásként, figyelemmel
az Egyesület non-profit jellegére, az önkor-

mányzat kezelésében álló Ráckeve, Pauer
Püspök, Szegedi Kis István és Skarica Máté
sétány közterületek teljes terjedelmére vonatkozóan, 2022. augusztus 27. 14:00 órától, 2022. augusztus 28. 20:00 óráig terjedő időszakra vonatkozóan, a közterületek
használatát díjmentesen és kizárólagosan
engedélyezte és felhatalmazta a polgármestert a kizárólagos közterület használatról szóló engedély kibocsátására. Engedélyezték az Ács Károly Művelődési Központ
tulajdonában álló eszközök (10 db party
sátor, 20 db sörpad garnitúra) használatát
a rendezvény időtartamára azzal, hogy az
eszközök szállítását az egyesület végzi, továbbá az egyesület vállalja az eszközökben
esetlegesen, a rendezvény időtartama alatt
keletkezett károk megtérítését, valamint
az áramvételezést és felkérték a RÁVÜSZ
Kft. ügyvezetőjét, hogy ebben nyújtson
segítséget az egyesület részére. Ráckeve
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívta az egyesület figyelmét a
rendezvénytartásra irányadó hatályos jogszabályok betartásának kötelezettségére,
továbbá úgy döntöttek a képviselők, hogy
a Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesület részére 500.000 forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a rendezvény
kiadásainak költségéhez az önkormányzat
2022. évi városi költségvetés turisztikai keretének terhére.
A testület elfogadta Hegyi Gergely 2022. március 16-i felmondását a Ráckevei Újság tördelői feladatairól, ezért a 2020. augusztus 18-án
kelt megbízási szerződését, 2022. június 1.
hatállyal megszünteti. Jáki Réka 2002. február 9-én kelt – többször módosított – megállapodását módosították és felkérték a jegyzőt
a szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, a polgármestert pedig a szerződések
aláírására.
A testület indulni kíván az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által a 2022. évi
„Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatására” kiírt LVF/19277/2022-ITM kódszámú pályázaton az Angyali-szigeti RÉV, a
Kerekzátony-szigeti RÉV átkelőhelyre átkelőhelyre vonatkozóan.
Pályázati célként megjelölték az Angyali-szigeti és a Kerekzátony-szigeti oldalon
elvégzendő feladatokat. Az Angyali-szigeti
rév teljes bekerülési költsége 5.383.687,- Ft,
ehhez 20%-os mértékű, azaz 1.076.737.- Ft,
önerő részt; a Kerekzátony szigeti révé pedig
7.842.604,- Ft, ehhez 20%-os mértékű, azaz
1.568.521,- Ft, önerő részt biztosít az önkormányzat mindkettőt a 2022. évi költségvetésének a pályázat-előkészítési alapja terhére.
A testület az „Óvoda-tej program”-ról szóló
tájékoztatót elfogadta, és a részvételt támo-
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gatta, egyben megállapította, hogy Ráckeve
Város fenntartásában működő Szivárvány
Óvoda „Óvoda-tej beszerzésére” kiírt ajánlattételi felhívás eredményes és a bíráló bizottság javaslata alapján az 1 db ajánlattétel
érvényes. A nyertes ajánlattevőnek a bruttó értéken számolt „I/a. teljes, félzsíros tej
(2,8%, 1 l, poli): 355,00 Ft/liter/gyerek/4 nap”
ajánlatot tevő Egertej Kft-t (3300 Eger, Sas
u. 60.) nyilvánította, melynek forrása a Magyar Államkincstáron keresztül finanszírozott ajánlattevő részére. Ráckeve Város Önkormányzata részéről önrész biztosítására
nem kerül sor. A testület felkérte a jegyzőt,
az „Óvoda-tej’ program önkormányzathoz
kapcsolódó adminisztratív feladatai ellátására.
Elfogadták a képviselők az „Arcanum Digitális Tudástár”-ról szóló tájékoztatót és
támogatták az adatbázishoz való hozzáférés lehetőségét, valamint hozzájárultak az
Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország
részére a Ráckevei Újság Ráckeve Város Önkormányzata által kiadott lapszámai, digitalizálás céljából történő átadásához.
A képviselők felkérték az Ács Károly Művelődési Központban diszkót üzemeltető Márki
Viktort, hogy fokozottan ügyeljen a művelődési központ épületének és külső környezetének tisztántartására.
A RÁVÜSZ Kft. kérelmére tekintettel felkérték
a jegyzőt a piac és vásár tartásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Úgy döntött a testület, hogy egyeztető tárgyalásokat folytat a Vadkacsa Szabadstrand
üzemeltetésével kapcsolatban a We Love
Kreatív Kft. ügyvezető igazgatójával.
A testület felkér egy szakembert, aki a Polgármesteri Hivatalban fennálló tetőbeázás
kiváltó okát megállapítja és javaslatot tesz a
hiba megszüntetésére.
A képviselő-testület a „János Vitéz 250” elnevezésű ráckevei ünnepségsorozat megrendezésének támogatására munkacsoportot hoz
létre, melynek tagjai: Hegyi Gergely, Jáki Réka,
Szabó Gertrúd intézményvezetők, dr. Szánthó
Györgyné, Szöllősi Árpád, Tasnádi György és a
Tourinform Ráckeve.
Végül a képviselők úgy határoztak, hogy a
Ráckeve Római Katolikus Plébánia részére
150.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a templom bejárati és oldalsó
ajtajának felújítási költségéhez az önkormányzat 2022. évi költségvetés turisztikai keretének terhére.
A határozatok a város honlapján (www.rackeve.hu), a dokumentumok között, a képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
Május 5. – Régi Városháza
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 5-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel a Régi Városháza dísztermében megtartotta közmeghallgatását, egyben
nyilvános testületi ülését, ahol a beszámolók
után a képviselő-testület tagjai – akik teljes
létszámban jelen voltak – és a városban működő intézmények képviselői válaszolhattak a
feltett kérdésekre.
Vereckei Zoltán polgármester a közmeghallgatás bevezetőjeként köszöntötte a jelenlévő
érdeklődőket és az ülést megnyitotta.
A közmeghallgatás témái voltak:
• Polgármesteri tájékoztató
• Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
• Lakossági kérdések, észrevételek

bevétele, és a kistérségek tekintetében is a ráckevei
a három lemaradó egyike.
Ebből kell a legjobbat kihozni – nyomatékosította a polgármester – amit nehezített a covid,
jelenleg pedig az orosz-ukrán háború is. Természetesen ez európai- és világviszonylatban is így
van, de a mi településünk is része ennek a válsághelyzetnek. Nehezített pályán mozgunk, amivel a
választási program elkészítésekor még nem számolhattunk.
Ennek ellenére a polgármester szerint azért
sok eredményt fel tud már ez a városvezetés
mutatni, különösen pályázati úton elért sikereket.

A közmeghallgatáson feltehettek kérdéseket
a jelenlévők, továbbá telefonon vagy e-mailen, akár korábban is. Úgy tűnik, hogy talán
kevesebben érdeklődnek ez iránt az esemény
iránt azóta, hogy Ráckeve Város Facebook
oldalán több alkalommal élő videó közvetítés során a polgármesterrel fel lehet venni
online is a kapcsolatot, aki az üzenet formájában felvetett témákra azonnal választ is
ad, vagy ha alaposabb utánanézést igényel
a kérdés, akkor pár nap múlva írásban megkapja az illető.
Vereckei Zoltán polgármester először a 2022es városi költségvetésről számolt be. Elmondta, hogy 3,5 milliárd forintból gazdálkodhat
idén Ráckeve, amelyből 600 millió forint a
tervezett pályázati forrás, ezért igazából 2,9
milliárd forint marad, amelyből 2,7 milliárdot intézményi működtetésre és fenntartásra
kell fordítani, tehát mintegy 200 milliós mozgástere marad az önkormányzatnak, amely
elég szerény összeg. A polgármester hangsúlyozta, hogy szintén elszomorító tény, hogy
mindössze 402 millió forint adóbevétellel tud
számolni a város, amely megegyezik azzal az
összeggel, amelyet az önkormányzatnak az
állami támogatások kiegészítéseként az intézmények fenntartására, működtetésére kell
fordítania. Mint elmondta: sajnos egy 2019-es
kimutatás szerint – amely egyébként a legnagyobb adóbevétellel zárult év volt hosszú időre
visszatekintve –, Ráckeve a 18 Pest megyei járásközpontból ez egy főre eső iparűzési adóbevételek
tekintetében az utolsó előtti helyen áll, az első helyen lévő településnek csaknem hétszer akkora a

Majd tájékoztatást nyújtott a lakosság részéről talán legnagyobb érdeklődéssel kísért
Savoyai-kastély pályázat jelenlegi állásáról,
az elkészült megvalósíthatósági tervekről, tanulmányokról.
Vereckei Zoltán ismertette a városfejlesztésre
vonatkozó 2,5 milliárd forintos elnyert dedikált pályázati keretet, amelyből sok olyan
problémát szeretne a város vezetése megoldani, amelyek évek óta váratnak magukra
(pl. MHSZ-épület hasznosítása, Ifjúság utca
óvoda épületének felújítása, utak, turisztikai
fejlesztések, energetikai beruházások, csatornabekötések stb.).
Végül ismertette a város idei évi legkiemelkedőbb kulturális programjait, rendezvényeit,
fesztiváljait, amelyekről szintén több fórumon értesülhetnek a lakosok.
Dr. Turi-Kovács Áron Péter. r. alezredes,
a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője beszámolójában elsősorban azt emelte ki, hogy
Ráckevén a bűncselekmények száma idén
a tavalyi arányos időszakhoz képest 20%kal csökkent. A covid alatt nyilván az utakon is kevesebb volt a baleset, most a nyitás
már gyakoribb esetekkel jár, de a rendőrség
igyekszik mindent megtenni a lakosság közés vagyonbiztonságáért. A rendőrkapitány
felhívta a figyelmet, hogy a térségben az elszegényedés következtében kezd kialakulni
egy bűncselekmény típus, amely – egyelőre
inkább apró lopások udvarról stb. – inkább
bosszantó, nem annyira súlyos, de a leszakadó társadalmi rétegekre oda kell figyelni. Végül a kapitány kérte a lakosságot, hogy minél
több információt juttassanak el a rendőrségre, működjenek velük együtt, és forduljanak
hozzájuk bizalommal bármilyen esetben, ha
szükséges, kérjenek a rendőrségtől segítséget.

Ismertette az idén tervezett pályázatokat is,
amelyekről már többször tett említést a polgármesteri beszámolóiban az újság hasábjain
is:
• Szoc rehab pályázat folytatása
• Barokk fények pályázat előkészítési munkálatai
• TOP plusz pályázatok előkészítése – SECAP, Klímavédelmi akcióterv készítése
• Kompok révek pályázat – csónak felújítása
• Tér-zene program – régi és újabb
• KEOP pályázat csatornázásból kimaradt
területekre
• Külterületi útfejlesztés – Páskom utca

A beszámolók elfogadása után következtek a
levélben elküldött és a teremben lévő lakosság
kérdései, amelyek között több téma is előfordult: a szelektív szemét hetekkel később történő elszállítása, víz-csatorna rákötési korlátozások, fásítás, madár, illetve vadriasztó zajkeltés,
felújított Kossuth Lajos utca csatornafedeleinek rögzítése, ingatlanok előtti fűnyírás, fásítás, civilek összefogásának kérdései stb.
Az érintett jelenlévő szolgáltatók és a képviselő-testület igyekezett minden kérdésre tájékoztató, illetve megnyugtató válaszokat adni.
Jáki Réka
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Újabb lépés a HÉV megújítása érdekében
Partnerségi egyeztetés, lakossági fórum
2018 novemberében a kormány döntött a
budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak
(HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről. A 1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozat szerint „a Kormány egyetért a meglévő fővárosi HÉV vonalak, az infrastruktúra és
a járműpark teljes felújításával, bővítésével, az
elővárosi gyorsvasúti integrációjával megvalósuló Ráckeve/Csepel/Kunszentmiklós – Tass
– Budapest, Kálvin tér – Nyugati pályaudvar
térsége – Óbuda-Békásmegyer – Szentendre/
Esztergom új átmenő városi-elővárosi gyorsvasúti tengely létrehozásával (a továbbiakban
együtt: fejlesztési cél) és az annak ütemezett
megvalósítása érdekében szükséges előkészítő
munkák megkezdésével”. Továbbá a fejlesztési cél megvalósítása I. ütemeként egyetért
„a H6 Budapest– Ráckeve és a H7 Boráros tér
– Csepel vonalak elővárosi gyorsvasúti üzemű,
a vonatkozó állami és fővárosi városfejlesztési
célkitűzésekkel is összhangban megvalósítandó átfogó fejlesztésével, valamint teljes körű
felújításával, a vonalak Budapest, Kálvin térig
mélyvezetésben történő meghosszabbításával”.
A Ráckeve 0432/1 hrsz-ú országos közút, a
Kossuth Lajos utca (hrsz 3291/1, 3292/2, 62/1),
66/4 hrsz-ú önkormányzati út, 2954/9 hrsz-ú
ingatlan, Gárdonyi sor (hrsz 2975), Vasút sor
(hrsz 3105, 3126), Galamb utca (hrsz 2999), Péter dűlő (hrsz 3166), Sorompó dűlő (hrsz 3257),
Sillingi út (hrsz 3276), 0431/5 hrsz-ú közterület, 0431/4 hrsz-ú, valamint 0423 hrsz-ú in-

gatlanok területi lehatárolásával megvalósuló
fejlesztés megvalósításához, Ráckeve város
településrendezési tervének az összehangolásához a településrendezési terv módosítása
szükséges.
A rendezési terv módosításával járó szándékok
összhangban vannak a Város településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal.
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 192/2021.
(VII.15.) 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 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 dön-

Eladó önkormányzati ingatlan

Karaba Tamás főépítész

Nyári igazgatási szünet

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

A Ráckevei Polgármesteri Hivatalban
2022. július 25. napjától 2022. július
31. napjáig igazgatási szünet lesz.
A szünet alatt a hivatal zárva tart.
Ez időtartam alatt a halaszthatatlan
anyakönyvi ügyben (haláleset anyakönyvezése) az ügyfélfogadás ügyeleti
rendszerben az alábbi napokon történik:
2022. július 25-én (hétfőn) 8.00 órától
12.00 óráig, illetve
2022. július 27-én (szerdán) 8.00 órától
12.00 óráig.
Az anyakönyvi ügyekben az ügyeleti telefonszám: 70/476-8081.
Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2022. augusztus 1. (hétfő).

Ráckeve Város Önkormányzata

dr. Jambrik Anna jegyző

Somlyó-sziget
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

tésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területek.
A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési 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
címére történő megküldéssel, vagy az írásos
észrevétel személyes leadásával a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2022.
június 9.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát,
a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét,
hogy 2022. június 1-én (szerdán) 12 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: Ráckeve, Szent István tér 4. Polgármesteri Hivatal I.
emeleti tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

nem helyezhető el. Az utcában a víz, csatorna és villany került kiépítésre. Az ingatlanok
füves felületű, szabályos formájú telkek.
A hirdetések elérhetőek az önkormányzat
hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu oldalon.
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Háziorvosi praxis - lakhatás biztosításával
Pályázati felhívás a Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzetre
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakhatás biztosítása mellett
pályázatot hirdet Ráckeve VI. számú házi
gyermekorvosi körzet ellátására, praxisjog
betöltésére. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent
István tér 5. szám alatt található rendelő. A

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

Sport- és civil pályázatok
Ráckeve Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) számú
rendelete alapján a sportegyesületek, szakosztályok támogatása céljából 14.000.000,Ft, a civil szervezetek támogatása céljából
2.000.000,- Ft került elkülönítésre. A pályázati
kiírás a Ráckevei Újságban, a városi honlapon
és a közösségi oldalon közzétételre került, továbbá a bejegyzett ráckevei székhelyű civil és
sport szervezet részére e-mailben közvetlenül
megküldésre került.
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének Turisztikai, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
a benyújtott pályázatok elbírálásának eredményeképpen az 57/2022 (V. 16.) számú döntésével a mellékelt táblázat szerinti támogatásokat nyújtja.
A bizottság a 16/2022.(II.14.) számú döntésével a Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület
részére 350.000,- Ft, a 39/2022 (IV. 11.) számú

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

Önkormányzati
napközis tábor

döntésével a Ráckevei Városi Amatőr Futball
Club részére 1.000.000,- Ft egyszeri vissza
nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat 2022. évi költségvetésének sport
szervezetek támogatása előirányzat terhére.
Ezen felül az ifjú sportolók 2022. évi köszöntésének megrendezésére 150.000,- Ft-ot,
tartalékként pedig további 2.000.000,- Ft-ot
különített el.
A RVAFC támogatására 2,5 millió forintot
különített el a bizottság, amelyet júniusban
véglegesítenek. A TKSB továbbá 300 000,- Ft
támogatást tervez a RÁFÁI alapítványának
sporteszközök vásárlására.
Így a rendelkezésre álló maradványösszeg a
sportegyesületek, szakosztályok támogatására 2.800.000,- Ft, a civil szervezetek támogatására 270.000,- Ft.
Schenk József
bizottsági elnök

Ráckeve Város Önkormányzata a 2022.
évi nyári szünidő idejére jogszabályi
kötelezettségének eleget téve biztosítani kívánja a város általános iskolás korú
gyermekeinek a napközbeni ellátását.
A nyári napközis tábor 2022. július 4.
napjától 2022. augusztus 19-ig heti turnusokban fogadja a gyermekeket.
Helye: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 82.
Ady Endre Gimnázium (tornaterme),
Városi Konyha – ebédlője.
A jelentkezési lap, a tájékoztató és a
szülői nyilatkozat letölthető a www.
rackeve.hu honlapról.
Az étkezési csekk átvehető: a VIGI-nél,
2300 Ráckeve, Szent István tér 5. szám alatt.
Jelentkezési laphoz csatolandók: annak
igazolása, hogy az étkezés esetén kedvezményre jogosult (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat vagy családi pótlék igazolásával
lehetséges), étkezés befizetéséről szóló
igazolás (csekk, átutalás igazolása).
Vereckei Zoltán polgármester

Köszönet a
támogatásért
Tisztelt Mikola Péter Ügyvezető Úr!
A város nevében szeretném megköszönni a városi térfigyelő rendszer
térítésmentes bővítését a Hiteles Telekommunikációs Kft.-nek, melynek
értéke 350.000,- Ft. Ezzel a bővítéssel
városunk és az itt élők biztonságát növelték önzetlenül.
Köszönettel:
Schenk József képviselő
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lllegális hulladékelhagyás, megváltozott előírások
Kérdések és válaszok
Egyre nagyobb gondot jelent a hulladék szerte az országban, így városunk külterületein is.
Mai civilizációnk egyik jellemző „betegsége”,
hogy egyre többet fogyasztunk, ezzel együtt
egyre többet szemetelünk. Eszünk, iszunk,
szemetelünk. És miközben egyre nagyobb
területen termelünk élelmiszert, egyre több
helyet foglalnak a szemétből épült hegyek körülöttünk.
A leggyakrabban elhangzott kérdésekre itt
megfogalmazott válaszokkal szeretnénk
megosztani olyan információkat, amelyek talán segítenek abban, hogy mi lakosok is hozzájárulhassunk környezetünk védelméhez.
1. Kihordhatom bárhová a zöld hulladékot?
Nem, a zöldhulladék illegális elhelyezése éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a kommunális, vagy bármely más hulladék lerakása!
2. Ki az illetékes hatóság, aki lefolytatja
az eljárást elhagyott hulladék ügyében?
2021. március 16. napján lépett hatályba a
Kormány 124/2021. (III. 12.) számú rendelete
a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről,
mely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság – Ráckeve esetében a Pest Megyei
Kormányhivatal – folytatja le a jogellenesen
elhelyezett hulladék ügyében a hatósági eljárásokat. Ezen jogszabályváltozás a jegyző
hatáskörének elvonását jelenti, vagyis a települési önkormányzatok már nem járhatnak el
elhagyott hulladék ügyében.
3. Magánterületen található hulladék
esetében ki az illetékes eljáró hatóság?
Ilyen például az el nem kerített szántó, mező,
erdő, rét stb. – az illetékes megyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági eljárás keretében kötelezi az ingatlan tulajdonosát, vagy ha beazonosítható a hulladék
korábbi tulajdonosa, akkor a hulladék korábbi tulajdonosát a szemét elszállításra.
4. Az ingatlan tulajdonosát felelősség
terheli az illegális hulladéklerakás vagy
elhagyás megelőzéséért?
Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének
kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy
korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladéktulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen,

az ingatlan tulajdonosát terheli az elhagyott
hulladék felszámolásának kötelezettsége.
5. Mentesülhet az ingatlan tulajdonosa a
hulladékelhagyás felelőssége alól?
Csak abban az esetben mentesül a felelősség
alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a
hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét.
6. A hulladék tulajdonjoga átruházható?
A hulladék tulajdonjogával felhagyni nem
lehet. Hulladék tulajdonjogát másra átruházni jogszabály szerinti feltételekkel lehet.
7. Melyik hatóság és milyen intézkedést
hozhat illegális hulladékelhagyás kapcsán?
A hulladékgazdálkodási hatóság bírságot
szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy
természetes személyt.
8. Mi minősül bűncselekménynek?
Bűncselekmény az illegális hulladék lerakása, ha az alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok
összetevői, illetve élő szervezet egyedének
veszélyeztetésére, vagy annak mennyisége
meghaladja az 1 000 kg-ot vagy a 10 köbmétert. Büntetési tétel: 3 évig terjedő szabadságvesztés.
9. Minek minősül a meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság?
A kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha a bírság behajtása eredménytelen, a természetes
személy kötelezett esetén a meg nem fizetett
közigazgatási bírság helyébe közérdekű munkát kell meghatározni.
10. Sorompó, térfigyelő kamera hol telepíthető és ki által, mi figyelhető meg?
Az önkormányzat a magánterületek (jellemzően külterületi szántók, magánutak, erdők,
rétek) védelme érdekében nem telepíthet
sem sorompót, sem térfigyelő kamerát, a
hulladékmegelőzés költségei az ingatlantulajdonost terhelik.

A magánépületekre és azok megfigyelésére
telepített kamerák látószögébe nem kerülhet más tulajdonában álló ingatlan vagy
annak részlete sem, valamint nyilvános közterület. Ugyanezen elv alapján a települési
önkormányzatok által telepített térfigyelő
kamerák csak a közterületet rögzíthetik.
Amennyiben közterületen hulladékot találnak,
kérjük önöket, tegyék meg bejelentésüket az
arra illetékes Ráckevei Rendőrkapitányságon.
Magánterületen elhagyott hulladék esetén
kérjük, jelezzék azt az illetékes megyei kormányhivatalnak: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti
Főosztály, 1072. Bp, Nagy Diófa u. 10.-12.,
zoldhatosag@pest.gov.hu.
Megkérjük a lakosságot, hogy vegyék igénybe a Ráckeve Város Önkormányzata által
szervezett elektromos hulladékbegyűjtési
akciókat és a közszolgáltatást végző DTkH
által biztosított zöld hulladék és lomtalanítási gyűjtési lehetőségeket!
Tegyünk együtt városunk tisztaságáért!
Varga Viktória alpolgármester

TeSzedd! tavaszi
önkéntes program

Szeretnénk megköszönni a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolának, hogy
a diákok közül sokan szemetet szedtek. Az
Ács Károly Művelődési központ dolgozóinak szintén köszönjük áldozatos munkáját, hogy tisztábbá varázsolta intézménye
környezetét és a közeli közterületek állapotát. A lakosság önkéntes szemétgyűjtését szintén: Bezsenyi Adrienn és Bezsenyi
Nikolett, Szőke Felicián, Szőkéné Rafás
Tímea, Szőke Alina, Bilácz-Igel Mária és
Nemesné Évi, Deák Viktória és csapata és
azoknak is köszönet, akik név nélkül kérték, hogy csatlakozhassanak valamint a
RÁVÜSZ Kft. dolgozóinak a gyűjtést segítő
munkáját!
Varga Viktória alpolgármester
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Népszámlálás 2022
A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október
1. és november 28. között a Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás
eredményes lebonyolításában kiemelkedő
szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó
számlálóbiztosok. Feladatuk a körzetük bejárása, a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése,
az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása,
valamint a címek pontosítása, az esetleges új
címek felvétele. Munkájukat közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és felügyeli.
A számlálóbiztosnak a népszámlálás során kb.
220 cím ellenőrzése tartozik a feladatkörébe.
2022. október 17. és november 20. között zajló
terepmunka során az önkitöltés időszakában
le nem zárt címeket fel kell keresniük, melynek
alkalmával a kérdőívet tableten kell kitölteniük. Az adatfelvételhez szükséges tabletet a
KSH biztosítja.
Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Polgárok segítségét.
A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop,
tablet) internet hozzáféréssel (e-learning
oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz),
• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség,

• 18. életév betöltése,
• legalább középfokú végzettség.
A számlálóbiztosi munkára olyan személyek
jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes ismerettel
rendelkeznek, illetve jártasság érintőképernyős készülékek használatában,
• pontosan tudják követni az előírásokat,
• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel
rendelkeznek,
• képesek a munka okozta fizikai és szellemi
megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére,
• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki tevékenység mellőzését.
Előnyt jelent:
• a felsőfokú végzettség, továbbá,
• ha korábban részt vett népszámlálásban,
mikrocenzusban, vagy más KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és
munkáját jó minőségben végezte el.
Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap
leadásával lehet. Jelentkezési lap a Ráckevei
Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető,
vagy az önkormányzat honlapjáról www.rackeve.hu oldalról letölthető.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap személyesen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2300 Ráckeve, Szent István tér 4., I. emelet
102. iroda) vagy elektronikus úton a nepszamlalas@rackeve.hu e-mail címen szükséges benyújtani.
Jelentkezési határidő: 2022. június 10.
A számlálóbiztosoknak e-learning-rendszerben történő egyéni felkészülést követően
vizsgát kell tenniük. Sikeres vizsgát tett számlálóbiztosok, a szerződéskötést követően megkapják az elektronikai eszközöket, segédanyagokat, és nyomtatványokat.
A munkavégzésért a Központi Statisztikai Hivatal a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm.
rendelete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 240
Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása
300 Ft/cím, személyek – összeírandó címenként kb. 2,5 fő – összeírása 525 Ft/személy.)
Ráckeve Polgármesteri Hivatalban helyi népszámlálási koordinátor dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző, elérhetősége: 06-24/ 523-333.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala

Hamarosan átkelhetünk a versek hídján
Talán sokan emlékeznek rá, amikor 2020.
március 31-én a város Facebook oldalán
meghirdettük az Építsük közösen Ráckevét:
versek hídja című játékunkat, amelyben arra
kértünk minden irodalomszerető lakost,
hogy válassza ki a számára legkedvesebb
4-6 soros versrészletet, maximum hármat,
s azt juttassa el a szerző és saját nevének
feltüntetésével nekünk.
Már akkor azt ígértük, hogy a beérkezett
részletek közül szakmai zsűri fogja kiválasztani a 30 legjobbat, amelyeket A/4-es
méretű fémlapokra gravíroztatunk, s az
Árpád-híd korlátjára erősítünk. Az idézetek és a költők mellett a beküldők nevét is
feltüntetjük a táblákon, így állítva nekik is
maradandó emléket.
A programot annak a turisztikai csomagnak a részeként jelöltük meg, amelyet a város idegenforgalmi fejlesztése
érdekében szeretnénk megvalósítani. A

játék ráckeveieknek szólt, s rövid időn
belül mintegy 160 idézet érkezett hozzánk, ami bizonyította, hogy azokban
a kezdődő Covidtól terhes időkben sem
veszett el a szépség és a harmónia utáni
vágy Ráckevén.
Aztán, ahogy illik, a zsűri a beküldők nevének tudta nélkül, csupán az idézetek ismerete alapján kiválasztotta a nyerteseket. A
fizikai kivitelezést azonban a Covid okozta
gazdasági problémák elsodorták, s gazdasági okok miatt a versek hídjára szánt
pénzt más célra csoportosítottuk át, ezért
a névsort sem ismertettük azóta. Két év
után azonban most elérkezett az idő, hogy
végre befejezzük a projektet, s az országban egyedülálló látványosságot hozzunk
létre.
A Korax Gépgyár Kft-nek a megvalósításban nyújtott segítségét ezúton is köszönjük.

A játék első 30 helyezettjének névsora: 1.
Kiss Károlyné; 2. Podruzsik Imre és Aszódi
Gergely; 3. Szokol Éva és Bencsik Mónika; 4.
Puha Zoltán; 5. Ács István; 6. Vereckei Zoltán; 7. Vásárhelyi-Nagy Mária Flóra; 8. Balázs-Gyorgyovich Katalin; 9. Bajai Andrea;
10. Zombori-Vig Zsófia; 11. Farkas Andrea; 12.
Simon Lili; 13. Szubotics Mónika; 14. Pogány
Bettina; 15. Szász Rozália; 16. Mózes Fanni; 17.
Boros Vivien; 18. Molnár Adrienn; 19. Murányi Zita; 20. Bóna Margit; 21. Kalocsay Éva,
Simon Lili; 22. Holczhauser Zsuzsanna; 23.
Mesterné Veszeli Mária; 24. Jakab család,
Glória, Anna, Márk, Gergely; 25. Sabjánné
Illés Petra és Nagy Krisztina; 26. Szűcs Melinda; 27. Szabó Lilien Szabina (11 éves); 28.
Rácz Noémi; 29. Horváth Kornél, Illés Julianna, Kovács-Szanyó Zsuzsanna Kata; 30.
Bodacz Xénia.
VZ
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A csatorna sem nyel el mindent
Olajok, zsírok, festékek, ételmaradékok –
csak néhány olyan anyag a sok közül, amely
sajnálatos módon nap mint nap a csatornarendszerbe kerül. Helytelenül, hiszen a
lefolyók, csatornák rendeltetéstől eltérő
használatával nemcsak az azonnali dugulás, hanem a fertőzés, a környezetszenynyezés és a bírság kiszabásának veszélyét is
előidézhetjük.
A szennyvíz különféle káros anyagokat tartalmaz, így ha tisztítás nélkül folyna a patakokba, folyókba, súlyosan károsítaná az
élővilágot és a környezetet. Éppen ezért a
szennyeződéseket többféle módszerrel távolítják el: a mechanikai szűrés a darabos,
az előülepítő a homokszerű, illetve olajos, a
biológiai a szerves, a kémiai pedig a biológiailag nem bontható anyagokat távolítja el.
Azonban a csatornahálózat és a szennyvíztisztító kapacitása sem végtelen, ezért a
környezetünk megóvása érdekében nagyon
fontos tudni, hogy mit engedhetünk a csatornába és mit nem.
A homok, a föld vagy a kavics fokozatosan
tömíti el a lefolyókat, míg a vatta, intim
higiéniai termékek, popsitörlők, pelenkák,
rongyok azonnali dugulást is okozhatnak,
melynek következményeképp a szennyvíz
nem kerül levezetésre és a felszínre törhet.
Ez nemcsak anyagi károkat okozhat, de komoly fertőzésveszély forrása is lehet.
A kémiailag szennyező vegyületek mérgező
hatással vannak a jótékony baktériumokra,

Szennyvíztisztító-mű
súlyosan károsítva ezzel a szennyvíztisztító
telep biológiáját. Ezért ne engedjünk a csatornába használt olajat, zsírt, benzint, festéket, gyomirtó szereket, erős savakat, lúgokat,
vegyszereket, festékeket. Ez ugyanis a környezet határértéken túli terhelésével jár, azaz
olyan mértékű környezetszennyezést okoz,
amely komoly bírságot vonhat maga után.
DAKÖV Kft. által üzemeltetett településeken úgynevezett elválasztott rendszerű
szennyvízelvezető-hálózat működik. Ez azt
jelenti, hogy az esővíz nem a csatornahálózatban, hanem a szennyvíztől elkülönítve,
közvetlenül a befogadó vízfolyásba kerül
elvezetésre.
Az erre vonatkozó kormányrendelet értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, illetőleg
a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet
juttatni nem szabad. Az elválasztott rend-

Nyári szünet az óvodában
A Szivárvány Óvoda 2022. évre vonatkozó
nyári zárva tartása és ügyeletének rendje.
Nyári zárás
A zárás ideje alatt az ellátást igénylő gyerekeket a nyitva tartó óvodák fogadják a kö-

vetkezők szerint: az Ifjúság utcai tagóvoda
gyermekeit a Dömsödi úti tagóvoda, a Vörösmarty utcai Óvoda gyermekeit az Iskola
utcai tagóvoda fogadja, és viszont fogadják.
Vereckei Zoltán polgármester

FOTÓ: VIZUGY.HU
szerű csatornahálózatra illegálisan rákötött csapadékvíz-bevezetések miatt ugyanis csapadék esetén nagymértékben megnő
a befolyó szennyvíz mennyisége, meghaladva ezzel a szennyvíztisztító telep maximális befogadó képességét. Így a telep nem
képes a szennyvizet a megfelelő mértékig
megtisztítani, ami környezetkárosítást
eredményezhet.
A szennyvíz helyes kezelése senkinek sem
jelent megerőltető feladatot. Mindössze
annyi a teendő, hogy az elhasznált étolajat
gyűjtsük elkülönítetten, illetve kerüljük az
ételmaradékok csatornába juttatását, azokat szilárd hulladékként kezeljük!
Együtt tisztábbá és egészségesebbé tehetjük környezetünket!
DAKÖV Kft.
Ráckevei üzemmérnökség

Nyári és téli szünet a
Gólyafészek
Bölcsődében
Nyári zárás: 2022. augusztus 1-től
2022. augusztus 31-ig (Nyitás napja:
2022. szeptember 1.)
Téli zárás: 2022. december 23-tól
2022. december 31-ig (Nyitás napja:
2023. január 2.)
Ügyelet a bölcsőde nyári zárva tartása
alatt: Szigetújfalu, Szegfű utca 1. szám
alatti, Regenbogen Német Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsődében kerül biztosításra.
Az ügyelet igénybevételét a ráckevei
intézményvezetőnél írásban kell bejelenteni.
Vereckei Zoltán polgármester
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Föld Napja az Ács Károly Művelődési Központban
Bíró Ágnes és Fabó Ferenc fotókiállítása
A Föld napjához kapcsolódva „Pillanatok
a természetből” címmel nyílt kiállítás Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotósok képeiből az Ács Károly Művelődési Központban.
„A természet varázsát ontja bőven. A fűben,
a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly
silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná
javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
ha balga módra véle visszaélsz!”
Szabó Gertrúd igazgató asszony William Shakespeare szavaival köszöntötte
a megnyitón megjelenteket. Április 22én, a Föld napján a világ szinte minden
országában különböző megmozdulásokkal, eseményekkel hívják fel az emberek
figyelmét a környezet megóvásának fontosságára, az ökológiailag érzékenyebb
életvitelre. Fabóné Bíró Ágnes és Fabó
Ferenc képei híven tükrözik: létkérdés
természeti értékeink megóvása, megőrzése.
A Mezőföld Természetfotó Egyesület dunaújvárosi csoportja alapító tagjának és
feleségének tárlatát Füri András, a Du-

A Monarchia Csellós Trió előadása
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe. A
Ráckevéhez is kötődő szakember (ide járt
gimnáziumba és a közeli Majosházáról
származik) személyes hangú megnyitó
beszédében kiemelte: a vizes élőhelyek a
Föld legértékesebb ökológiai rendszerei
közé tartoznak. Klímaváltozás idején je-

A kiállított fotók egy részlete

FOTÓ: ÁKMK

lentőségük egyre nagyobb. Fontosságuk
mellett azonban a veszélyeztetettségük
is hasonló mértékű. Ezeknek a területeknek a fajgazdagsága, változatossága a mai
napig kiemelkedő. Duna menti településként a víz és vízpart védelme nélkülözhetetlen.

FOTÓ: ÁKMK
A természet háboríthatatlan szépsége – a
madarak, madárdal, a békák „zenéje”, a
nádas suhogása, a víz tetején lebegő tündérrózsa látványa – pihenést, kikapcsolódást, megnyugvást nyújt mindannyiunk
számára! A fotóművészek képei ezt a harmóniát, szépséget jelenítették meg, varázsolták falaink közé.

Fabó Ferenc 45 éve jegyezte el magát a
szabad természetben meglátott apróbb
és nagyobb lények fényképezésének gyönyörűségével. Főként lakóhelyének szűkebb és tágabb környezetében készíti
képeit. Ezeket különböző folyóiratokban,
elsősorban a magyar vadászati magazinokban rendszeresen felhasználják. Képeivel versenyeken is sikeresen szerepel.
EISA Maestro az Év Fotósa 2018-as pályázatán két hattyúról készült csodálatos fotósorozatával országos II. helyezést ért el.
A Dunaföldváron élő Fabóné Bíró Ágnessel édesapja szerettette meg a természetet. Óvodapedagógusként 40 éven keresztül a rábízott gyerekekben igyekezett
elmélyíteni a környezetünkhöz való kötődést, a természet iránti tiszteletet, szeretetet, annak megóvására törekvést. Dunaföldváron elsőként nyerte el csoportjával
a „Zöld óvoda” címet. Természetjárás közben találkozott férjével, Fabó Ferenccel.
Azóta lehetőségeikhez mérten együtt kirándulnak, fotóznak, fejlesztik technikai
ismereteket is.
Ezt követően a Monarchia Csellós Trió
előadásában az „Évszakok” című összeállítást hallgathatta meg a közönség.
A tárlat 2022. május 24-ig tekinthető meg
az Ács Károly Művelődési Központban.
Prótagoraszt idézve: „Az ember nem csak
azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit
nem tesz meg.”
Szabó Gertrúd igazgató
ÁKMK
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János vitéz meseút nyílt városunkban!
Új turisztikai programlehetőség családoknak, gyerekeknek
Az utóbbi hetekben több híradás is szólt
arról, hogy különleges szabadtéri programmal, a János vitéz meseúttal gazdagodik
városunk, amely elsősorban a gyermekes
családok, osztálykirándulók, de játékos
kedvű felnőttek számára is érdekes, izgalmas felfedezést nyújt Ráckeve különböző
helyszínein.
Az egyedülálló tanösvény 12 állomása összeköti Ráckeve látványosságait. A Patay László
Városi Képtár előtti közösségi térről indul a
séta, majd további helyszíneket lehet bejárni az útvonalon: Árpád Múzeum, Halászati
Múzeum, hajókikötő az Ács Károly Művelődési Központtal szemben, a piaclejáró, a
Népművészeti Ház, Horváth János szőlőháza, a Rózsakert, Vadkacsa strand stb., amelyek mindegyike Petőfi János vitéz elbeszélő költeményében olvasható helyszínekhez
és az azt ihlető árva gyerekből lett ráckevei
vitéz, Horváth Nepomuki János életének

Vajon mit rejt a meseházikó? FOTÓ: JÁKI RÉKA
kalandos állomásaihoz kapcsolódnak. Séta
közben izgalmas kérdéseket és feladatokat
kell megoldaniuk a kirándulóknak, ugyanis
a kicsi, kézzel festett meseházikókhoz kalandor feladatlap, térkép és egy mindent nyitó
kulcsocska tartozik, mellyel végig lehet járni a 4 kilométeres útvonalat. Mindezekért a
ráckevei Tourinform Irodába kell betérniük
az érdeklődőknek és átvenni azokat belépőjegy megváltásával. A meseútra a belépőjegy

Tátrai Vanda bevonja a közönséget a mesék világába a múzeum udvarán
1500 forintba kerül, a kedvezményes családi ár 3500 forint (két felnőtt és legfeljebb 4
gyerek), csoportoknak 15 fő felett fejenként
500 forintot kell fizetni. A 2-3 órás sétától az
egész napos barangolásig igény szerint alakítható az útvonal.
A János vitéz meseút állomásait meseterápiás szempontok szerint dolgozta fel Tátrai
Vanda metamorphoses alkotó-feljesztő meseterapeuta, a Meseút megálmodója, azzal a
céllal, hogy családépítő program, önismereti
kaland is lehessen, amit egy csipetnyi ökológiával fűszerezett azáltal, hogy csodálatos
természeti környezetben is barangolhat a
turista. A 12 gyönyörű, kézzel festett házikót,
amelyeket tematikusan rendeztek be, Balázs
Péter szobrász-tanár, a Farkaskő Noszvaji
Barlang Művésztelep Egyesület vezetője helyezte el az állomásokon.
A „főpróba” meg is történt, amikor május
14-én, szombaton Vereckei Zoltán polgármester a Patay László Városi Képtár előtt
megnyitotta a meseutat. A polgármester
Tamássy Andor egykori ráckevei jegyző verséből idézett, aki elsőként gyűjtötte és dolgozta fel Horváth Nepomuki János életét és
indította el tanulmányában Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményének mesealakja és az egykori valóban hősi tetteket
végrehajtó huszárkapitány közötti párhuzamot. Vereckei Zoltán hangsúlyozta, hogy
a teljes tudományos igényességű Tamássy
hagyaték még feldolgozásra vár, ezzel adós
még Ráckeve városának történetírása.
Ezután a számos érdeklődő kíséretében –
akik között szerencsére jó néhány lelkes kis-

FOTÓ: JÁKI RÉKA

gyermek is volt – Tátrai Vanda elindította
a meseutat. Kedves, játékos személyisége,
mesemondó varázsa magával ragadta a kicsiket, de nagyokat is, így együtt járták végig
az út első 5 állomását nagy kedvet adva a további felfedezésekhez.
Színesítette a délelőttöt Majerik András
Nimród, aki magát vándorkoldusnak nevezi és követi az országban a meseterapeuta programjait, rendezvényeit úgy, hogy
közben ő maga is aktívan részt vesz a játékban.
Igazán sikeres kezdetét vette ez az új turisztikai és fejlesztőprogram már az első alkalommal is, bizonyítva azt, hogy mekkora
igény van még mindig a közvetlen, élő mesemondásra, az interaktív játékokra a gyermekek számára, a kalandokra a valóságban
a személyes találkozásokkal és részvétellel,
és nem a virtuális térben a digitális eszközök
közvetítésével.
Az alkotók remélik, hogy Petőfi gyönyörű történetét valóban örömmel, kalanddal, játékkal
hozhatják közel a gyerekekhez és a felnőttekhez. Magyarország első János vitéz Meseút
tanösvénye május közepétől offline kalandra várja a családokat, osztályokat Ráckevén!
Kellemes időtöltést és kikapcsolódást kívánunk minden meseutat bejárónak!
www.meseutazok.hu
Az eseményről készült filmet a KÖR Televízió
(Ráckeve Tv) Youtube oldalán tekinthetik meg.
Készítette: Cserna Gábor.
Tátrai Vanda, Jáki Réka
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Patay 90
Magángyűjteményekben őrzött festményekből nyílt kiállítás a képtárban
Patay László Munkácsy-díjas festőművész,
Ráckeve Város Díszpolgára születésének
90. és halálának 20. évfordulója alkalmából
magántulajdonban lévő festményeiből álló
kiállítás nyílt meg május 2-án este a Patay
László Városi Képtárban.
Szűknek bizonyultak a képtár termei a hatalmas számú érdeklődő miatt. A vendégek

nész azon túl, hogy nagy tisztelője Patay
László művészetének, őszinte barátságot is ápolt vele, sőt az akkor még Városi
Képtár állandó kiállításának megrendezéséhez is segítséget nyújtott. Személyes
kötődése és szeretete ezért átsugárzott
a festőművész iránti tisztelete mellett.
Fertőszögi Péter ezen az estén nem csak

Fertőszögi Péter művészettörténész nyitotta meg a tárlatot
között voltak családtagok, rokonok, barátok, a festmények tulajdonosai, festőtársak,
ismerősök, akik mind le szerették volna róni
a Mester személye és művészete előtt tiszteletüket, kifejezni soha el nem múló szeretetüket.
A kiállításon Patay László festményeinek
olyan válogatását láthatták az érdeklődők – és június 26-ig még megtekinthetik
–, amelyeket kedves ráckevei, szigetbecsei
barátainak ismerőseinek köszönetképpen,
vagy emlékül egy-egy jeles napra ajándékozott, esetleg tiszteletük jeléül megvásároltak Tőle, valamint a család tulajdonában lévő alkotásokból. Így együtt ezek a
festmények még soha nem voltak kiállítva
és valószínűleg egy ideig nem is lesznek.
Sok-sok alkotás még ki sem kerülhetett a
falainkra, hiszen ennél többet is el tudtunk
volna hozni, de már megteltek a kiállítótereink.
A vendégeket először Jáki Réka múzeumigazgató köszöntötte, majd Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV művészeti igazgatója mondta el megnyitó
ünnepi beszédét, akinek előadása lenyűgözte a hallgatóságot. A művészettörté-

FOTÓ: C. TÓTH NORBERT

bemutatta Patay László alkotókorszakait, murális művészetét, táblafestményeit,
hanem megtette azt, amire eddig senki

és alkotó művészt, a Mestert. A művészettörténész lélekemelő előadását hatalmas
tapssal hálálta meg a hallgatóság. Köszönjük Fertőszögi Péternek, hogy ebben
a csodálatos élményben részesített minket, ezzel is emelve Patay László iránti elköteleződésünket és szeretetünket!
Köszönetet szeretnénk minden kedves
együttműködő festménytulajdonosnak mondani, hogy erre a hat hétre megváltak otthonuk ékeitől.
Hálás köszönet Fegyó Béla festőművésznek, aki nélkül ez a kiállítás nem jöhetett
volna létre, hiszen szinte zarándoklatszerűen látogatott el ezekbe az otthonokba
és válogatta össze a számtalan festményből ezt a tárlatot és rendezte meg a kiállítást.
Köszönet Siklósiné Patay Editnek és Patay Dórának a támogató segítségükért és
az együttműködésükért.
Köszönöm kedves és lelkes kollegáimnak
hetek óta tartó munkájukat, segítségüket és
hálás vagyok, hogy ezt a nagy munkát közösen együtt elvégezhettük.
Tekintsék meg minél többen ezt a páratlan
válogatást szeretettel és tisztelettel emlékezve Patay László festőművészünkre!
Jáki Réka múzeumigazgató

Nagyszámú érdeklődő közönség gyűlt össze a képtárban
sem vállalkozott, Patay László életművével foglalkozott: a 20. század festőművészetében végre méltó helyére emelte
Patay Lászlót, a reneszánsz elveket valló

FOTÓ: C. TÓTH NORBERT

Az eseményről készült filmet a KÖR Televízió (Ráckeve Tv) Youtube oldalán tekinthetik meg.
Készítette: Cserna Gábor.
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Ráckeve történetéről
A Csepel-szigeti Kevére vonatkozó források (7. rész)
Az al-dunai Keve városra történetével kapcsolatos oklevelek felidézése után ideje
áttérnünk a ma Ráckeve néven ismert településre vonatkozó források részletes bemutatására. Amint arról korábban már volt
szó, az 1455 és 1511 közötti hat évtizedből
hét olyan hiteles oklevél maradt korunkra,
amelynek kedvezményezettje a település
vagy lakosai voltak. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy nincsen egyéb adataink a
forrásokban Szentábrahámtelke más néven Kiskevi, majd Kiskevi, illetve Kevi, végül
pedig Ráckevi néven említett helységre. A
következő hónapokban az immáron megszokott módon fogom az egyes okleveleket
időrendi sorrendjükben ismertetni. Lássunk is hozzá!
A Csepel-szigeten letelepedő rácok lakhelyük forrásokban feltűnő elnevezése (Szentábrahámtelke más néven Kiskevi) alapján
bizonyos, hogy nem „légüres” térbe érkeztek. Egyfelől a királyi tulajdonban lévő szigeten több kisebb-nagyobb lakott helység
is volt, másfelől letelepedésük helyszínén
is létezett egy falu – valamikor. A megfogalmazás nem véletlenül hagyja az olvasót
kétségek között: mivel célirányos régészeti
kutatás a mai napig sem zajlott a területen,
az okleveles források pedig a 14. század elejétől százötven éven keresztül hallgatnak
– legalábbis eddig nem akadt senki kezébe
sem ilyen oklevél – Szentábrahámtelkéről, így egyelőre felelősséggel semmit sem
mondhatunk arról, hogy pontosan hová is
érkeztek meg a rácok az 1440-es években.
Egy azonban tény, I. Ulászló magyar (1440–
1444) és lengyel (1434–1444) király 1444ben a Csepel-szigeti Kovin másképp Rác
mezővárosban, Hunyadi János besztercei
gróf, országos főkapitány (1453–1456) pedig 1453-ban szintén a szigeti Kevi faluban/
mezővárosban bocsátott ki oklevelet. Az
első, a település lakosai érdekében kiadott
oklevelet szintén a 15. század közepéről, alig
két évvel a Hunyadi által kiadott után ismerjük. Ez a keveiekről szóló rendkívül becses és első hiteles forrás jelenleg a ráckevei
Árpád Múzeum gyűjteményében található.
1455. július 1-jén az ekkor Bécsben tartózkodó V. László magyar és cseh király
(1453–1457) levelet intézett Garai László nádorhoz, egyúttal csepeli ispánhoz
(1447–1458), illetve alispánjához. Az uralkodó parancsának szövege szerint – és

most adjuk át a szót a királyi kancellária
jegyzőjének – „a Csepel-szigetünkön fekvő
Szentábrahámtelke más néven Kiskevi falunkban élő rác polgáraink kérésére a jelen
oklevelünkkel megengedjük, hogy ezek a rác
polgárok, amíg a Magyar Királyság alsó részein, az ország határán fekvő Keve városunkba, ahonnan a töröktől való félelmük okán az
elmúlt háborús időkben a mondott Csepel-szigetünkre jöttek, de a töröktől való félelmük
elmúltával visszatérnének, addig az említett Kiskevi falvunkban békében élhessenek.”
Mindezek okán az uralkodó meghagyta a
nádornak, egyúttal csepeli ispánjának és
az ő helyettesének, hogy a Kiskevi faluban
élő rác polgárait, amíg ott élnek, illetve az
általuk bírt földek, mezők és dunai rév, valamint az előbbiek haszonvételeinek birtokában, továbbá eddigi szabadságaikban
és kiváltságaikban tartsák meg, és egyúttal
védjék meg az őket zaklatókkal szemben.
Ugyanakkor megparancsolta a fentiek
sértetlen betartatását jövendőbeli csepeli ispánjainak és azok helyetteseinek is. A
legnagyobb sajnálatunkra a királyi kancellária nem tartotta szükségesnek a szabadságok és kiváltságok részletezését az
oklevélben, ők ugyanis pontosan tudták,
miben is állnak ezek.
Fontos megjegyezni, hogy parancslevelet a
keveiek a későbbi évszázadokban is felhasználták, 1688-ban ugyanis Pozsonyban készíttettek egy olyan másolatot, amely szerint Mátyás király 1458. március 16-án átírta
elődjének, V. László királynak az előbb idézett parancslevelét, majd megerősítette azt.
Mondanunk sem kell, a másolatba foglalt
Mátyás király-féle oklevél sohasem létezett,
egyértelműen 17. századi hamisítvány: az
ilyen parancsleveleket egyetlen uralkodó
sem írta át és erősítette meg, hanem, ha
szükséges volt, akkor maga állított ki egyet
az azt kérelmező számára. (E hamis Mátyás
király oklevél aztán természetesen bekerült
a ráckevei tanács által összeállított iratok
közé is a 18. század végén.)
Noha parancslevelünk csak általánosságban nyilatkozott a minket érdeklő témákról, azért néhány következtetés levonható
település helyzetére és lakosaira vonatkozóan. Az első és legfontosabb, ami Ráckeve jövőjére is nagy hatással volt, hogy az
al-dunai Keve királyi város polgárai elmenekülésük után ugyan szintén királyi bir-

tokon telepedhettek le – minden bizonnyal
– királyi engedéllyel, de a megtelepülésük
nem egy városban, hanem a király saját,
azaz magán tulajdonában álló területen
történt. (Ezen az sem változtatott, amikor a királynék birtokába került a sziget,
mivel minden királynéi tulajdon egyúttal
királyi is volt.) Ebből pedig az következik,
hogy ugyan egyénenként – egyelőre még
– királyi polgárok voltak és személyükben
élvezhették a megszerzett jogokat, de mint
közösség, azaz korábban Keve királyi városi polgárokként élvezett kiváltságaikat
elvesztették. Nem véletlen, hogy az uralkodó a csepeli ispánhoz címezte parancsát: a Szentábrahámtelkén letelepedett
rácok „felettese” immár a terület ispánja (a
királynéi birtoklás alatt pedig a tiszttartó)
lett, mivel a felköltözéssel a királytól való
közvetlen függésük megszűnt. (Szigorúan
jogilag nézve királyi jobbágyok lettek.)

Innen (is) érthető, hogy miért
gyártották a ráckeviek a 17.
és 18. században tucatszámra
a hamis okleveleket: szerettek
volna a királyi földesúri függésből a királyi kiváltságolt települések közé kerülni. Törekvésük
viszont azért nem járhatott
sikerrel, mert – szó szerint –
mindenki tudta, hogy a Csepel-sziget a királyok tulajdona
volt az ősidőktől kezdve.
Nem véletlenül tüntették fel Lazius 1557.
évi térképén „Úrsziget” néven, az „úr” szó
egykoron csak a királynak és családtagjainak „járt ki”. A másik adódó következtetés, hogy a rácok már berendezkedtek új
lakóhelyükön, és élték tovább megszokott
életüket, a beilleszkedésük azonban a sziget és a környező vidék társadalmába még
– mondhatni – folyamatban volt.
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Duna-part Feszt – július 28-30.
Fontos információk a ráckevei lakosok számára
hétköznapi élet programjaiba, a barátokkal,
családdal töltött szabadidős elfoglaltságok
tekintetében meglehetősen csekély. Ezen
belül a Ráckevei-Duna és térségének lehetőségei még ehhez képest is korlátozottak.
Ezen próbál változtatni a szervezők kezdeményezése a Duna-part Feszt. Kiemelt céljuk az is, hogy a Duna fontosságát, természeti értékét, a jövő nemzedékek számára
betöltött kulcs- és létfontosságú szerepét
hangsúlyozzák és felhívják a fiatalok, a felnövő generáció figyelmét a folyó megóvására, védelmére és önmagában a víz, a tiszta
víz, a természetes vizek és a természet-,
környezetvédelem fontosságára.
Mint arról már az újság előző számában is
beszámoltunk, idén első alkalommal megrendezik a Duna-part Fesztet, itt nálunk
Ráckevén, július 28-tól július 30-ig, a Savoyai-kastély parkjában. Összegyűjtöttük,
hogy mivel jár ez a fesztivál a település
lakóira nézve. Mint mindennek, ennek is
lesznek jó, és kevésbé jó következményei,
vegyük ezeket sorra.
A középpontban Ráckeve
Mi, akik itt élünk pontosan tudjuk, hogy
mennyire fantasztikus hely Ráckeve, ideje
ezt megmutatni másoknak is. A szervezők célként tűzték ki, hogy a kis ékszerdobozunk legszebb arcát mutassák meg az
idelátogatóknak, népszerűsítsék településünket minél szélesebb körben. Ráckeve a
vizek városa, a várost körülölelő természeti szépségek, a vizek közelsége, történelmi múltja és emlékei miatt méltán a régió
egyik legkiemelkedőbb települése. Legimpozánsabb épületünk a Savoyai-kastély és
park az első magyarországi világi barokk
kastély. A kastély Duna felőli parkjában
kerül megrendezésre a fesztivál, ezzel több
ezer embernek tudjuk megmutatni természeti és épített szépségeinket is.
Legnagyobb kincsünk, a Duna
A Ráckevei-Duna a folyó egyik jelentős mellékága. A Duna Magyarország egyik jelképe,
a folyó és vidéke az egyik legfontosabb természeti kincsünk és leggyakrabban felkeresett szabadidős helyszínünk, ezer szállal
kapcsolódnak hozzá a magyar történelem
jelentős eseményei és a hétköznapok világa
is. Ennek ellenére a Duna bekapcsolása a

Kultúra és szórakozás
A Ráckevén és a térségben élők számára eddig kevés lehetőség volt itt helyben
szórakozni, kikapcsolódni, és színvonalas
zenei élményekben részt venni. Ez most
megváltozik, a buli jön ide hozzánk, nem
nekünk kell odautazni, időt és pénzt nem
kímélve. Az ideérkező fesztiválozók természetesen komoly többletforgalmat gene-

Kowalsky meg a Vega
egymásnak a színpadot. A fesztiválon fellép
többek között Ákos, a Wellhello, Kowalsky
meg a Vega, a Kaukázus, Dzsudló, az Anna
and the Barbies, a New Level Empire, a Kelemen Kabátban és a Hősök. Természetesen
ahogy más fesztiválokon, így itt is hangos
zenére buliznak majd a kilátogatók, ezt a
közelben élők is jól hallják majd. A szervezők ezzel kapcsolatban a lakosság türelmét
és megértését kérik a csütörtöktől vasárnapig tartó időszakra. Az Önkormányzat döntésével összhangban a koncertek végeztével csökkentett és szabályozott hangerővel
folytatódik a buli hajnal 2-ig a Duna-part
Feszten.
Hazánk első környezettudatos zenei
fesztiválja

Anna and the Barbies
rálnak majd a városnak az esemény ideje
alatt, de a szervezők mindent megtesznek
azért, hogy a helyi közlekedés a lehetőségekhez mérten gördülékenyen haladjon.
Igyekeznek a közösségi közlekedés felé terelni az idelátogatókat, több intézkedéssel
is. Azok a vendégek, akik HÉV-vel, busszal,
vagy vonattal érkeznek, kupont kapnak,
amit a rendezvényen tudnak elkölteni.
Éjszakára pedig plusz HÉV járat indítását
szervezték meg.
Nagyon hangos lesz
Három napon keresztül a magyar könynyűzenei élet legnépszerűbb előadói adják

A szervezők a környezettudatossághoz
kapcsolódóan egy 12 pontos vállalási listát állítottak össze. Ezek között szerepel
például, hogy minden 100 napijegy eladás után 1 darab fát ültetnek a Ráckevei
Önkormányzat által megjelölt helyszínen.
A fesztiválra kiépül majd egy napelemes
rendszer, amely a tervek szerint biztosítja
majd a backstage áramfogyasztását a teljes fesztivál alatt, valamint napelemes telefontöltő is működik majd. Az eseményen
új műanyag szemetet nem képeznek, kizárólag újrahasznosítható eszközök használatát támogatják, „re-pohár” rendszer lesz
a helyszínen. Az étkezés is csak papírtálca
és fa evőeszköz felhasználásával történik
majd, ami nem csak a vendégekre, hanem
a teljes stábra, a fellépőkre is vonatkozik
majd. Sok más mellett természetesen csak
szelektíven gyűjtik a szemetet.
Dobos Juci

Olvasói oldal

2022. június

17

Nyílt levél
Köszönet az óvodáért!
Tisztelt Bozóki Zoltánné tagintézményvezető!
Nagy örömmel és némi büszkeséggel olvastam a Ráckevei Újság májusi számában
megjelent írását.
Engedje meg nekem, hogy egy kis megemlékezéssel én is hozzájáruljak az írásához.
A Dömsödi úti óvoda megmaradása az
1990-es évek elejére vezethető vissza. Abban az időben (1991-1992) az akkori városvezetés tervbe vette, hogy ezt az óvodát be kell zárni, mivel kevés gyerek jár
oda, így nincs kellőképpen kihasználva
(csak jelzem, hogy 3 csoportban kb. 50-55
gyerek járt ide).

Mi, az akkori kisgyermekes szülők, Gózonyné Szekeres Ildikó kezdeményezésére aláírásgyűjtésbe fogtunk, hogy megvédjük az újtelepi óvodát.
Szinte az összes kisgyermekes szülő részt
vett az akcióban, ennek eredményeképpen megmaradt.
Abban az időben, mi szülők ugyanúgy,
mint a mostani apukák részt vettünk az
óvoda szebbé tételében, vitettünk ingyen homokot, lefestettük az udvari játszó eszközöket, virágokat ültettünk és
próbáltuk szebbé varázsolni a környezetet.
Nagy segítségünkre volt az akkori vezető óvónő, Lovassyné Tilda és a dadusok:
Tóthné Jutka, Szabóné Évike és Simsikné

Lidike. A mai napig sok-sok köszönet és
hála nekik ezért!
A mi gyerekeink már felnőttek, nekik is vannak gyerekeik, akik közül jópáran szintén a
Dömsödi úti óvodába járnak.
Ezért is gondoltam, hogy megosztom Önnel így az újság hasábjain keresztül, és az
olvasókkal ezt a történetet, mert nagy örömünkre szolgál, hogy a régi „ovi” kibővítve,
megszépítve várja kis lakóit.
További jó munkát és hatékony nevelést kívánok önnek és munkatársainak!
Tisztelettel:
Mészáros Sándorné, Gyöngyi

„Jutalmam, hogy tehetem”

Köszönet a segítségért

Adománygyűjtés beregsomi testvéreinknek

A Ráckevei Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretne köszönetet
mondani mindenkinek, aki segített
abban, hogy a 2022. április 17-én,
húsvét vasárnapján megtartott sváb
hagyományőrző rendezvény olyan jól
sikerüljön.

„A fegyverekre kenyérrel válaszolunk.” Így
foglalta össze a háború menekültjeiért
végzett szolgálatukat Jakab Attila nagytiszteletű úr, a Beregsomi Református
Egyházközség lelkipásztora, amikor arról
beszéltünk, hogy mivel és milyen módon tudnánk segíteni nekik. „Nem tudom,
meddig fog ez tartani, de mi a ti, az anyaországiak segítségével is kitartunk, bizakodó
vagyok…” – hangzott megrendítő és példát adó bizonyságtétele.
Istennek legyen hála, megmozdult a ráckevei református közösség: már a február
27-ei istentiszteleten kitettünk egy plusz
perselyt, amibe a beregsomi gyülekezetnek gyűjtöttük az adományokat. Néhány
hét alatt a bankszámlánkra utalt összegekkel együtt közel 1.1 millió forint gyűlt
össze, amit a beregsomi lelkipásztorral
egyeztetve részben tartós élelmiszerek
(liszt, cukor, olaj, tészták, rizs, konzervek stb.), valamint vitaminok, láz- és
fájdalomcsillapítók, részben pedig szabadon felhasználható pénzadomány formájában (kenyérre, üzemanyagra) juttattunk ki.
Illesse köszönet a jó szívvel adakozókon
túl Erdős Bálint főgondnok urat, Erdős Bálintné Esztikét, Pusztainé Bédai Évát – a
segélyszállítmány összeállításában, meg-

rendelésében nyújtottak segítséget, Mágori Tibor presbiterünket, ő a kiszállítást
vállalta – akik, áldozatkészen, felelős hozzáértéssel és igaz szeretettel álltak e nemes
ügy mellé.
Istennek adunk hálát teremtő szeretetéért,
akaratáért, hogy magyarnak teremtett minket, és egy vérből valók vagyunk. Összetartozunk, egymásért felelősséget vállalhatunk és egymást támogathatjuk.
Istent dicsőítjük, hogy Jézus Krisztus megváltó szeretete által egy egyházba, egy közösségbe, a keresztyén egyházba tartozunk,
a beregsomi és a ráckevei reformátusok
éppúgy, mint minden Krisztusban Megváltóját szerető keresztyén testvérünk, legyen
bármelyik nemzet fia.
Istennek legyen hála, hogy gondviselő szeretete által volt és van miből adnunk a felebaráti szeretet parancsa szerint, ahogy
a beregsomi testvéreink is adják tovább a
segítséget, az ételt, az irgalom cselekedeteit
minden rászoruló, menekülő embertársuknak.
Istennek legyen dicsőség, hogy megélhettük a református diakonisszák jelmondatának „Jutalmam, hogy tehetem.” szívet gazdagító igazságát!
Kálmán Béla református lelkipásztor

Külön köszönet Cserna Gábornak és
Csernáné Rózsa Máriának a szervezésért, a Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesület – Harmonika
szakkörének az előadásukért, Szladik
Tibornak aki sváb zenét szolgáltatott, Rusznyák Editnek aki Ringató
foglalkozást nyújtott a gyerekeknek,
Laki-Cserna Virágnak, hogy tartott a
gyerekeknek kézműves foglalkozást,
a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola 3.A osztályos tanulóinak
a sváb táncért és a német énekért,
felkészítő és kísérő tanáraiknak, az
Őszidő Nyugdíjas Klub énekeseinek
az előadásért, Horváthné Erdélyi
Zsuzsannának a segítségét a tojásfestésnél, Szabó Jánosnak és Jeszenszki
Attilának, hogy az állatokat az állatsimogatáshoz biztosították, és természetesen a sok-sok embernek, akik
jó kedvvel eljöttek.
Kapocsi Karin
elnök
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„Változatos életutat jártam be”
Interjú Szentirmai Lászlóval

Szentirmai Lászlót barátai udvarias, barátságos embernek ismerik, aki szándékosan még soha senkit nem bántott meg. Élete során – és ez a sors megkülönböztetett
ajándéka – legtöbb konfliktusát kulturáltan
sikerült megoldania. Pedig különösen az
1950-es, 60-as évtizedek sokszor „megpróbálták” hitét, újrakezdő képességét, jövőbe
vetett bizalmát. Így emlékezik gyermekkorára, változatos felnőtt éveire:
1938-ban születtem Ópusztaszeren,
amely kis települést akkor még Sövényházának hívták. Apám Szeltner György
ráckevei származású, itt nőtt fel nagy
családban. (Tízen voltak testvérek, hatan
élték meg a felnőttkort.) A gyerekek közül
egyedül ő tanult tovább és mint állami
hivatalnok, Sövényházára került. Édesanyám lánykorában Pesten egy bankban
dolgozott, elképzelhető, hogy számára
Sövényháza, a falusi élet, a gazdálkodás
milyen kihívást jelentett. De hát a szerelem… Apám intézte az adóügyektől
az anyakönyvezésig a hivatali ügyeket,
mint „horthysta” hivatalnok. No, ennek
a „felszabadulást” követő években meglett a böjtje, kipenderítették az állásából,
„osztályidegen” lett családostól. 1944-ben
kezdtem az első osztályt, és pár évvel
később megkísértett a halál, de hála Istennek 84 évesen még jó egészségben itt
vagyok. Az történt, hogy 10 évesen egy

helyi lakodalomban, ahova szüleimmel
hivatalosak voltunk, az egyik vendég legény véletlenül, szándékán kívül egy II.
világháborúból visszamaradt pisztollyal
hasba lőtt. A helyi orvos szerint menthetetlen voltam, „még a reggelt sem éri meg
a gyerek” – mondta, de Édesanyám nem
nyugodott ebbe bele, lovaskocsit fogadott, amivel bevittek Szegedre a Rókus
kórházba. Egy öreg sebész doktor megoperált, összefoltozott, kívül-belül, de
a golyót nem tudta kivenni, az azóta is
a medencecsontomban van betokozódva. Nem jósolt ő sem számomra csak pár
órát, de igazi orvos volt, adott egy esélyt
a kisfiúnak azzal, hogy megműtött. Én
másnap ébredtem fel, arra emlékszem,
hogy nagyon szomjas voltam, 24 órája
nem ettem, nem ittam semmit. Odavánszorogtam a csaphoz, hogy igyak és egy
apáca nővér mentett meg azzal, hogy
nem engedett innom, ami a halálomat jelentette volna, hanem teába áztatott gézzel törölgette a kiszáradt számat. Az öreg
sebész három nap múlva látott újra. – Te
még élsz? – mondta meglepetten. Csodagyerek vagy! Lassan felépültem, de az a
golyó későbbi életemben is „jelentkezett”
időnként…
Ahogy említettem, apámat eltávolították
hivatalából, így Majosházára költöztünk.
Ezekben az években ez a falu jónevű, felkapott nyári üdülőhely volt a Kis-Duna
partján. Anyám szülei itt bérelték a közkedvelt Csöpögő Csárdát. Ezt 1948-ban
államosították, nagyszüleim még a kaszszában lévő aznapi bevételt sem vehették
ki. Szomorú évek következtek a család
számára, szegénységben éltünk. Apámat
1970-ig sehova sem vették föl, napszámba járt kapálni, alkalmi munkákat vállalt, ha hagyták. Majosházán végeztem
a nyolcadik osztályt, Ráckevére, az Ady
Gimnáziumba jelentkeztem, ahova csak
nehezen vettek fel, a származásom miatt.
3 hét késéssel kezdtem a tanévet, de csak
bejutottam és a kollégiumban kaptam egy
ágyat, ellátással. Majosházán nem tanultunk orosz nyelvet, itt, a gimnáziumban
Mária néninél év végére összegyűjtöttem
az oroszórákon 32 egyest, de aranyos volt:
kettessel átengedett második osztályba.
1956. március 8., jeges árvíz vonult le a
Dunán. Tasnál megsérült az erőmű és
a víz, jégtáblákat sodorva, fölfelé jött a

Kis-Dunán. Estére az Angyali szigeten is
1 méter magasan állt az áradat. Mi, gimnazista diákok is segítettünk a kivezényelt katonáknak menteni a bajba jutottak ingóságait. Majosházát is elöntötte
az árvíz. Szüleim vályogból épült háza is
összeomlott, ezért Ráckevére költöztünk,
így lettem ’56 decemberétől ráckevei lakos. A forradalom másnapján fölmentem
Pestre. A Corvin köz környékén segítettem
sebesültek, felszerelések szállításában.
Nem lőttem senkire, de a stigma – részvételem az ellenforradalmi eseményekben
– rajtam maradt még hosszú évekig. November elején jöttem haza, jórészt gyalog.
A hídnál orosz tankok voltak, ezért egy
ismerősöm csónakkal hozott át a Dunán.
Januárban így is begyűjtöttek, vallattak:
mit csináltam Pesten a forradalom napjaiban? Másfél hónap múlva engedtek el.
Nem érettségizhettem, csak hosszas huzavona után, de tudtomra hozták, hogy ne is
jelentkezzek sehova, úgysem vesznek fel.
A Csepel Autógyárban próbálkoztam segédmunkásnak, sikertelenül. Knapik Jenő
bácsi (apám jó ismerőse) művezető volt
az egyik üzemben, az ő segítségével mégis
segédmunkás lehettem a nagyhírű gyárban. Pár hónap múlva az egyik vezető,
megtudva, hogy érettségiztem, áttetetett
a MEO-ba. 1957 őszén sorköteleseknek
hivatásos sofőr tanfolyamot hirdettek.
Én is jelentkeztem. Czifra Lajos bácsi volt
a KRESZ oktató. Voltunk vagy 300-an
egy-egy oktatáson, majd a vizsgán, ami
szóban, szúrópróba-szerűen történt, de
levizsgáztunk. 1958. januárban bevonultam Várpalotára, a seregbe. Két hét után
mentősofőr lettem, ami meglehetős kényelmet jelentett, el tudtam viselni…
1959. januárban egy fiatal orvos, Dr. Csepella Tamás javaslatára – akivel jó barátságba kerültem, mint mentősofőr – felcser tanfolyamra küldtek. Három hónapig
a Honvéd Kórházban oktattak minket,
élesben. Nem volt könnyű megszokni a
sok vért, de tanulságos volt életem ezen
fordulata is. Három hónap után nem kellett felcserkednem, mert ez az orvos barátom elintézte, hogy létszám feletti legyek,
így leszereltek. Nem tiltakoztam…
Visszamentem dolgozni a Csepel Autógyárba, a MEO osztályra. Itt rendszeresen
továbbképző tanfolyamokon kellett részt
venni, hisz a technika állandóan fejlő-
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Kínai emlék
dött. Én is beástam magam a különböző
gépkocsik műszaki világába.
El kell mondanom, hogy bennem két
„én” lakozik. Az egyik bohém művészlélek, amelyik rajong a versekért, a zenéért,
az irodalom a Bibliája, nagy szerelme a
színjátszás, a színpad. 17 éves koromban
kaptam szüleimtől egy tangóharmonikát.
Intenzív zenei tanulmányok következtek,
Borbula Jánosné zeneiskolájába jártam a
Nagymező utcába. Muzsikálni, zenekarban játszani a későbbi években is életem
ünnepnapjait jelentették. Ez az énem vitt
Rózsahegyi Kálmán Színiiskolájába, ahol
színészetet tanultam többek között Hofi
Gézával, meg Ronyecz Máriával. Háromszor jelentkeztem a Színművészeti Főiskolára. Mindháromszor eljutottam a harmadik rostavizsgáig, de mégsem vettek
fel. (Egyik idős tanárnő elárulta: a származásom miatt.) Ennyi csalódás után
a másik énemre hallgatva tengerésznek
jelentkeztem. Föl is vettek fedélzeti mindenes matróznak, 22-23 éves koromban a
Hazám nevű Duna-tengerjáró hajón szolgálva elkezdtem fölfedezni a nagyvilágot.
A disszidálás gondolata is megkörnyékezett, de édesanyám lebeszélt róla. Másfél
év múlva otthagytam a tengert.
1962 telén az Emke presszó ötórai teáján
ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel.
Két barátnő közül először nem is az „igazival” randevúztam, de hamar eligazított a
szívem. Hívás nélkül fölkerestem szülei lakásán, ahol apró csellel beloptam magam
a papa, mama szívébe, majd mindent egy
lapra föltéve otthagytam nála a munkahelyi telefonszámom. Három nap múlva fölhí-

FOTÓ: SZENTIRMAI LÁSZLÓ
vott. Találkozások következtek, júniusban
feleségül vettem. 36 évet éltünk együtt.
Lányom ’64-ben, fiam ’69-ben született.
Lányom, Anikó felnőve két lány és egy fiú
unokával ajándékozott meg. Fiam, László
házasságából két fiúgyermek született. Jelenleg nálam laknak, amíg Ráckevén vásárolt házukat felújítják, bővítik.
A színészi próbálkozásokat abbahagyva elkezdtem a személyautókkal, azok
javításával foglalkozni. Kapitány Andor
bácsinál ingyen inaskodtam, csakhogy
ellessem a javítás, a karbantartás ezer
fogását. Itthon, Ráckevén a Csepel Autós
főállásom mellett „feketén” személyautókat javítottam. Persze egy idő után valamelyik jóakaróm feljelentett. Jött a bizottság ellenőrzésre. – Én, kérem, barátságból
segítek autós ismerőseimnek. Az, ugye,
nem tilos? Pár nap múlva az egyik bizottsági tag (egy hölgy) kényszerült be a műhelyembe, nem indult a Zsigulija. Azt is
megjavítottam. Ilyen az élet…
A Csepel Autóban is tudták, hogy javítok.
Az egyik főosztályvezető új Zsigáját is én
hoztam rendbe. Az ő hívására kerültem
a Külföldi Vevőszolgálati Osztályra, ahol
aztán megnyílt számomra világ. Az évek
során számos országban jártam a gyár
képviseletében. Ezek szolgálati utak voltak, de akkoriban világot látni csak így lehetett olyan egyszerű embernek, mint én.
Mindez annak ellenére történt, hogy sem
a szakszervezetnek, sem a pártnak nem
voltam tagja, csak értettem egy kicsit a
szakmámat…
Az útjaim állomásai? Izrael, Kuba, Mexikó,
Svédország, Norvégia, 3 év Kína, Szovjet-
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unió, Németország (Hamburgban 14-szer
voltam) stb. Ehhez a munkához nyelvtudás kellett, meg is szereztem. Hat hónapos
kemény nyelvtanfolyamon vettem részt,
amit a gyár fizetett, ahol a társalgás mellett a műszaki nyelvet is elsajátítottam. Az
utolsó 10 évben MEO üzemfőnök voltam,
de akkor is utaztam.
Egy példa: Hamburgban 20 darab busz alvázat nem akartak átvenni, kisebb hibák,
szállítási javítások miatt. 40 000 márkával az ingem alá rejtett zacskóban Hamburgba utaztam. A kikötőben találtam egy
javító műhelyt. A főnöke – egy rendes német fickó – mikor kértem: – Tudnál nekem
segíteni?, adott mellém két munkást (egy
görög lakatost és egy jugoszláv hegesztőt),
akiket zsebből fizettem. Két délután kijavítottuk a szállítási hibákat, mehettek a
megrendelőhöz az alvázak. Az évek során
megtanultam: mindenütt, ahol segítségre szorulsz, meg kell keresni a megfelelő
embert és vele megfelelő hangnemben
kell beszélni. Ez a legtöbbször bevált, hisz
mindenütt vannak rendes emberek. Az
1980-as, 90-es években a Csepel Autógyár
fontos tényezője volt a magyar gazdasági életnek. Túl a KGST kötelezettségeken
számos tőkés országba szállítottunk alvázakat, alkatrészeket stb., sőt, a Harmadik Világ is jelentős felvevőpiac volt a
számunkra Ennek a pezsgő, devizát eredményező tevékenységnek én is aktív tagja
lehettem, amire büszke vagyok. 1998-ban
mentem nyugdíjba.
A gépkocsi továbbra is része maradt az
életemnek. Majosházán, a szervizben
hibafelvevő, majd Szigetbecsén, mint
szerelő dolgoztam levezetésként, de itthon még másfél évtizedig megtaláltak a
szakértelmemre szoruló autók. 76 éves
koromig fitt voltam. Ekkor csecsemőmirigy daganatot diagnosztizáltak nálam.
Törökbálintra, a Tüdőkórházba kerültem.
Míg élek, hálás leszek Dr. Agócs László
tüdősebész professzornak, aki úgy műtött meg, hogy három nap vizsgálat és
előkészítés után szerdán operált, pénteken hazajöhetettem. Három lyuk a mellkasomon, ennyi nyomot hagyott a korszerű műtét.
Visszatekintve változatos életutat mondhatok magaménak. Utazásaim során sokféle emberrel kerültem barátságba. Abszolút
humanista vagyok. Mindenütt többségben
vannak a rendes emberek, akikkel lehet és
érdemes kapcsolatot teremteni. Ez életem
egyik tanulsága, amit követésre ajánlok az
utánam következőknek.
Lejegyezte: Fegyó Béla
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Inspirálódás a természetből...
...avagy a varázslatos fűszernövények
Varga Viktória: – Mit is csináltok valójában?
Nagy Zsófia: – Nagy Zsófia vagyok, a Fűszeres Lány, gyógynövény szakirányos kertészmérnök és fűszernövényeket termesztek.
Ezekből, valamint hazai termelőktől is vásárolt fűszerekből készítünk adalékanyagmentes fűszerkeverékeket és pestókat. Isaszegen
van egy szántóföldem, ahol 2 hektáron csak
francia tárkonyt termesztek, ezt nagyobb
hazai cégeknek adom el szárított formában,
a ráckevei kertben pedig közel 30 féle fűszernövényt gondozunk, valamint a nyaralóban
kialakított manufaktúrában állítjuk össze a
termékeket. A fűszereim egy részéből kerül
a fűszerkeverékekbe és a pestókba, amelyeket vásárokon, saját webáruházban (www.
afuszereslany.hu) és viszonteladóknak értékesítek. Másik része pedig alapanyagként
szolgál a nyáron megrendezett fűszeres tanfolyamaimra, azaz a FűszerShow-ra.
A kert maga a Somlyó-szigeten található, a
holtág közvetlen szomszédságában. Május
végétől folyamatosan látogatható egy 5 órás
családias workshop keretein belül, ahol pestót készítünk, teát keverünk és megismertetjük az ide látogatókkal a fűszerek varázslatos
világát. Én a fűszerekről, azok tartósításáról, termesztéséről, felhasználásáról tartok
bemutatót, a kollegám Tihanyi Kira természetgyógyász pedig megmutatja, hogyan készítsünk otthon saját teát, melyik fűszernek,
gyógynövénynek milyen hatása van, betekintést ad az aromaterápiába és az illóolajok
szervezetünkre gyakorolt hatásaiba. Hozzá
lehet majd fordulni a növények gyógyhatásaival kapcsolatban. A FűszerShowra még
van pár szabad hely, amire a webáruházamban lehet jegyet vásárolni.
– Miért pont Somlyó? Mi a helyi múltad?
– Ez egy családi nyaraló volt, ahova egészen
kisgyerekkorom óta lejártunk. Imádtam itt
lenni és kiszakadni Budapestről, távcsővel
figyelni a madarakat, gyíkokat, békákat fogni. Az elmúlt tíz évben azonban egyre kevesebbet sikerült lejutni. Meghalt az édesapám
és sok adósságot hagyott a családra, így egy
ideig úgy volt, hogy el is kell majd adnunk,
de szerencsére ez nem sikerült. Két éve pedig
tulajdonképpen úgy hozta az élet, hogy ide
kellett helyeznem a székhelyem, és úgy döntöttünk a családommal, hogy én ezt a kertet
szeretném örökségként. Így nemrég az én tulajdonomba került a birtok és el is kezdtem
szép lassan felújítani.

Nagy Zsófia fűszernövényei között
– Mióta kezdted itt ezt a tevékenységet?
– Fűszernövény termesztéssel 2015-ben
kezdtem el foglalkozni, amikor elnyertem
egy fiatal gazda pályázatot és megvettem a
szántóföldemet Isaszegen.
2018-ban kezdtem bele saját termékek forgalmazásába, ekkor még Isaszegen albérletben éltem és műveltem az ottani kertet.
Sajnos a főbérlő hazajött külföldről, ezért
úgy döntöttem Ráckevére a régi nyaralóba
teszem át a székhelyem. 2 éve kezdtem el
újra lejárni és rendbe tenni az évek óta elhanyagolt nyaralót és kertet.
– Hogyan alakult ki ez a hobbi és hogyan jutottál
erre a szintre, ahol most tartasz?
– Mindig is természetbarát voltam. Sokat kirándultam gyerekkoromban is. Nem
tudtam igazán, hogy mivel akarok majd
foglalkozni, de azt igen, hogy a saját utamat fogom járni. Gimnázium alatt már
elég sokat rajzoltam, grafikus szerettem
volna lenni, de rá kellett jönnöm, hogy
nem bírok ennyit egy helyben ülni, ennél
én tevékenyebb lélek vagyok. Kitaláltam,
hogy kertépítő mérnök leszek és ötvözöm
a kreativitást a természet szeretetével, de
véletlenül rossz szakot jelöltem az egyetemi felvételi lapon, így lettem kertészmérnök. Aztán megszerettem a gyógynövény
szakirányt és maradtam. Az egyetem után
pedig a pályázatból vettem szántóföldet és
indultam el az úton. Kezdetben csak francia tárkonyt termesztettem, de hamar rájöttem, hogy csak egy növénnyel nem kifizetődő foglalkozni, ezért kis mértékben,
de nekikezdtem több más fűszernövényt

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA
is telepíteni kiskerti körülmények között,
majd fűszerkeverékeket készítettem belőlük, szerkesztettem címkéket az üvegeimre, és kimentem velük piacokra. Két évig
csak termeltem és piacra jártam. Gyűjtöttem a kapcsolatokat és rengeteget beszélgettem a vásárlóimmal, felmértem az igényeket és fejlesztettem a termékeim. 2 éve
elindítottam a webáruházam, ezzel is több
lábat fejlesztve a vállalkozásomnak, hogy
minél kevésbé legyek kiszolgáltatva.
– Mi még az álmod? Mit lehet tudni az életedről?
– A legnagyobb álmom befejezni a kertet és
egy olyan autentikus helyszínt biztosítani
a Ráckevére látogatóknak, ahol minden
hazánkban megtermeszthető fűszernövény helyet kap majd. Akár olyan különlegességek is mint a citromnád, a kurkuma,
a sáfrány és a gyömbér. Magyarország egy
gyógynövény nagyhatalom. Olyan adottságokkal és klímával rendelkezik, ami ideális a legtöbb gyógy- és fűszernövények
számára. Egy olyan kertet szeretnék létrehozni, ahol az emberek inspirálódhatnak
és megtapasztalhatják, hogy fűszereket
termeszteni nem is olyan nehéz és egyszerű olcsó, újrahasznosított anyagokból
is lehet meseszép, mégis funkcionális kertünk. A másik terv, hogy le is költözzünk
ide Budapestről a párommal, de a ház még
sajnos nincsen olyan állapotban, felújításra szorul. De, szépen lassan, és biztosan
minden a helyére kerül majd. A növényeim
és én is :)
Varga Viktória

Sütő-főző sarok
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Új és hagyományos ételek
Mángold, puliszka
A mángold vitaminokban gazdag, antioxidáns tartalma is magas. Még nem tartozik a
népszerű ételek sorába, pedig sokféleképpen
lehet feldolgozni. Levele spenóthoz hasonlóan készíthető, szára pedig úgy, mint a spárga.
Aki a spenótot szereti, a mángoldot is megeszi. Készíthető: mángoldos pogácsa, hústöltelékbe-sajttal, főzeléknek (ez megosztó)
galuskának, sajtkrém ízesítőnek. Fagyasztható.

Mángoldos gnocchi
Hozzávalók: 2-3db mángold levél, 3 gerezd
fokhagyma, fél vaj, só, bors, pici szerecsendió, 1 db főzőtejszín, 10 dkg reszelt sajt, 1
zacskó gnocchi (500g).
A leveleket tisztítom, forró vízben 2 percet
főzöm, szűröm, apróra vágom. Vajon megpirítom a fokhagymát, rádobom a mángold
levelet és párolom. Közben sós vízben megfőzöm a gnocchit, leszűröm és a vajas mángolddal összekeverem, ízesítem, tejszínnel
beforralom, sajttal megszórom. Ugyanígy
készül a spenótos gnocchim is.

szerecsendió, só, bors), 1 zacskó ementáli
lapkasajt.
A mángoldot addig főzöm sós vízben, amíg
összeesik, majd leszűröm, kinyomkodom.
Vajon a reszelt fokhagymát megfuttatom,
hozzáadom az összevagdalt mángoldot,
picit párolom, majd a besamellel keverem,
hagyom kicsit hűlni. Majd tojás, túró, reszelt sajt, 2-3 lapkasajt tépve, fűszerezem,
összedolgozom. Sütőpapírral kibélelek egy
tortaformát, bele a levelestésztát, majd a
mángoldos cuccot, megrázogatom, sajttal
megszórom. A kinyúló levelestésztát levágom, csíkokat formázok, rácsosan a tetejére
teszem. A rácsok közé a maradék lapkából
gombócokat rakok. Sütőben pirosra sütöm.
Tűpróba! Langyosan a legfinomabb.
Jó étvágyat kívánok!

A halat tisztítom, szeletekre vágom, fűszerezem. Lisztbe forgatom, bő olajban kisütöm, papírtörlőre szedem. Krumplit kockázom, sós vízben megfőzöm, leszűröm,
olajon átpirítom. Mángold levelet tisztítom,
forró vízben 2 percet főzöm, szűröm, összevágom. Vajon megpirítom a fokhagymát,
rádobom a lisztet, egy percet forgatom,
tejjel felöntöm, ízesítem, a mángold levelet
is beforralom. Közepes sűrűségű legyen a
besamelles mártás. A halat krumplival és a
mángoldos mártással leöntve tálalom, tetejére citromkarika kerül.

Mángoldos finomság
Hozzávalók: 1 db levelestészta (nyújtott),
400 gr mángold, 1 db cottage túró, 2 gerezd
fokhagyma, 6-8 dkg reszelt sajt, 1 tojás, kb.
3-4 dl-nyi besamellmártás, (vaj, liszt, tej,

Juhtúrós puliszkatekercs

Fejérdy Győzőné/MARI

A puliszka
…a fenye egye meg a málé szájúját!

Harcsafilé, mángoldos krumplival Sokan csak szüleiktől, nagyszüleiktől halHozzávalók: 500 gr afrikai harcsafilé, hal
fűszerkeverék, liszt, olaj, fél vaj, fél kanál
liszt, 3-4 dl tej, só, bors, szerecsendió, 2 gerezd fokhagyma, 3 mángold levél, 4 szem
krumpli.

kell főzni. Amikor már kipufogta magát – vigyázat égésveszély, ha a kézre puffan – vizes
kanállal elválasszuk a fazék oldalától, és kiborítjuk egy „lapítóra”, deszkára. A jól megfőzött puliszka, egyben kiesik az edényből.
Vastag cérnával szeleteljük.
Ez az alap puliszka, amit köretként használunk. Nagyon finom kísérője a pörköltnek,
paprikás csirkének, tokányoknak, savanyú
káposztából készült ételeknek, sült halaknak, amit fokhagymából készült „muzsdéjjal” locsolgatunk, és még sorolhatnám.
Nagyon finom bableves, salátaleves mellé
is. A fokhagymás csirke elképzelhetetlen
puliszka nélkül.
De lehet fogyasztani önálló ételként is. Nagyon szeretem hideg tejjel, reggelire, vacsorára. Lehet fogyasztani aludttejjel, íróval,
joghurttal, kefirrel.

lottak a puliszkáról, esetleg olvasmányaikból ismerős a szó. Pedig nagyon hasznos,
értékes, olcsó élelem, ami sokszor megmentette a magyar családokat az éhezéstől. Székelyország kenyerének is szokták nevezni.
Nem egyszer hallottam olyan kijelentést idősebb embertől, hogy „gyermekkoromban ettem
eleget, most van kenyér, a puliszkát látni sem
akarom”. Kérem, ne befolyásolja az ilyen a fiatal háziasszonyt, próbálja ki. Nem a kenyeret
helyettesíti manapság, hála Istennek.
Tanulja meg, nem fogja megbánni, hiszen
„úri” ételekkel is kiválóan párosítható.
Most pedig leírom a legegyszerűbb puliszka
receptjét, az ún. alapreceptet.
Egy „üstbe” vagy fazékba kb. 1 liter vizet
felteszünk főni. Beledobunk 1 kanál sót és
felfőzzük. Amikor a víz lobogni kezd, folyamatosan kevergetve, bal markunkból belecsurgatunk kb. 30 dkg puliszkalisztet, azaz
kukoricadarát. A folyamatos keverésről ne
feledkezzünk meg, mert ellenkező esetben
csomós azaz „molnárlegényes” lesz a puliszkánk. Erre a célra használatos egy seprűnyélhez hasonló fadarab, a puliszkakeverő. Ha ez
nincs, megteszi a habverő vagy fakanál is.
Főzése a tejbegrízhez hasonló, csak sűrűbbre

Egy tiszta konyharuhára, esetleg alufóliára,
amit megkenek kevés vajjal v. olajjal, kiborítom a puliszkát, vizes kanállal szétlapogatom jó vékonyra, megszórom jó erdélyi
juhtúróval, és szorosan feltekerem. Betakarom még konyharuhával, és hagyom kb. 15
percet, hogy a túró elolvadhasson. Ezután
kibontom, és szeletelem, mint a piskótatekercset. Nagyon mutatós, paradicsomsalátával igazi ínyencség. Nagyszüleink így vitték a mezőre, ahol reggelire fogyasztották,
zöldhagymával.
És nem szeretnék megfeledkezni az édes
változatokról sem.

Mákos puliszka
Egy kivajazott edénybe rétegelem le a puliszkát darált mákkal, amit porcukorral
vegyítettem össze. Tetejére mák kerüljön.
Közben locsolgatom olvasztott vajjal. Kis
időre beteszem a sütőbe esetleg mikroba.
Ugyanezt el lehet követni szilvalekvárral is.
Még nagyon sokféleképpen fogyaszthatjuk
a puliszkát, persze mi is találhatunk ki receptet. Mindenki saját ízlése szerint készítheti, párosíthatja.
Jó étvágyat kívánok!
Szász Veronika
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL.
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RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A RÁVÜSZ KFT.

MEGHIRDETI A RÉGI VÁROSHÁZA HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSÁT

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: JÚNIUS 14., 28.; JÚLIUS 12., 26.
ÜDÜLŐTERÜLET: JÚNIUS 6., 20.; JÚLIUS 4., 18.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: JÚNIUS 21.; JÚLIUS 19.
ÜDÜLŐTERÜLET: JÚNIUS 6.; JÚLIUS 4.

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

RÁCKEVE VÁROS SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA
TISZTELT LAKOSSÁG!
INTÉZETÜNKBEN A REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉST SZAKORVOS HIÁNY MIATT
ÁTMENETILEG SZÜNETELTETNI KÉNYSZERÜLÜNK.
A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIJELÖLŐ HATÁROZATA ALAPJÁN AZ
INTÉZET ELLÁTÁSI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ BETEGEKET
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁS ALAPJÁN A KÖVETKEZŐ INTÉZETBEN LÁTJÁK EL:
SZENT RÓKUS KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZETE BUDAPEST, STÁHLY U. 7-9.

TELEFONSZÁM:
+36-1/235-6575, +36-1/235-9868
A REUMATOLÓGIA BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉS, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY
IDŐPONTOT CSAK ÉRVÉNYES BEUTALÓ ESETÉN KÉRJENEK.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.
DR. VÉGH LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ

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

KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL
TELEFONSZÁM : +36-30-964-0485
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A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért
felelősséget nem vállalunk!
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nem minden esetben tükrözi a kiadó és a szerkesztőség véleményét,
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