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

Színes programokkal érkezett az ősz városunkba
Ászok Fesztivál 2022 09. 17-18.
Szabó Gertrúd igazgató asszony Szilágyi
Domokos Őszirózsák című versével köszöntötte az Őszi Ászok Fesztivál nyitó eseményére érkező vendégeket.
Tegnap még szégyenlős növendéklányként
szemérmesen mosolyogtak az alig-hamvas
szilvák, barackok, riadt-kicsi almák,
hajladozó búzatáblák alig sejtették
szőkeségük élet-adó hatalmát,
a napok tüzes-arany csöndjébe
bele-belecsattant egy zápor,
a mezőn lesunyt füllel ázott a jószág,
és látod, kedves:

ma, a kert egyik zugában,
orgonabokrok szoknyája alatt
fölfedeztem néhány lapuló őszirózsát.
Remegtek, mikor tetten értem őket,
hogy szirmaikon cipelik már az őszt,
hisz jóformán még nyár se volt - hát mit akarnak,
de csak hallgattak makacsul,
és benne volt e hallgatásban,
hogy maholnap a faleveleken
dérré kegyetlenedik a harmat,
hogy a sarkon hancúrozó kölykök kezében
labda helyett ott-szomorkodik a szamárfüles irka,
az utcák megtelnek lebarnult emberekkel,
s a siető, álmos arcokat

piros-vidámra csipkedi a reggel;
a sétatéren fiók-festő-gigászok
lesik el a fáktól a pazar színkeverést,
s szerelmes kamaszok verses vallomásra ihletődnek;
lomhán csurognak a méz sugarak
s érett-gyümölcs-illata lesz az anyaföldnek,
és szemed parazsában
föllobban újra a szerelem, a gyöngédség, a jóság.
Szerettem volna neked adni a virágokat.
De aztán csak ez a vers maradt.
Mert mire hozzád érnek:
elhervadnak a remegő őszirózsák.
A beszámolót a 10-11. oldalon olvashatják
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Közelítő tél
szen már elindítottuk a szükséges villamosenergia-mennyiség beszerzését célzó
csoportos közbeszerzést.
Eközben, mint arról már korábban is írtam, az idei évre becsült összes adóbevételünk 402 millió forint, amivel nagyjából megegyező összeget kell 2022-ben a
kötelező feladatellátásba beletennünk az
állami támogatáson felül, hogy intézményeink működését biztosítani tudjuk.

Amikor már-már feledhető távolságban,
lényegében a választási ciklus elején rögtön ránk tört és gazdaságilag is megrogyasztotta a várost a rettegett betegség,
a Covid, képviselőként azt gondoltuk, ennél rosszabb nem jöhet. Tévedtünk. Azóta
szinte napra pontosan három esztendő
telt el, és most sokkal rosszabb helyzettel
állunk szemben. A szomszédunkban dúló
háború, az ennek következtében fellépő
energiaválság, a villamos- és gázárak szédületes növekedése óriási kihívást jelent
nemcsak a magánembereknek, hanem
az önkormányzatoknak is, különösen a
szegényebbeknek, az alacsony önálló bevételekkel rendelkezőknek, amelyek közé
Ráckeve is tartozik.
Ezért a legutóbbi testületi ülés kiemelt
pontja volt a város jövő évi költségvetésének már mostani előkészítése, amely
egyelőre a főirányokat határozta meg
további átgondolásra, számításokra, és
a lehetséges energiamegtakarítási intézkedések tervezésére felállított munkacsoport létrehozása, amely pár nap múlva
meg is kezdte tevékenységét. Sajnos az
elmúlt évtizedek – pályázati forrás híján
– elmaradt energetikai fejlesztései most
bosszulják meg magukat.
A részletekről később számolunk be, de
már most jól látszik, hogy az intézkedésnek több lábon kell állnia: a pénzügyi iroda becslései szerint (ami a napi szinten
mozgó árak miatt jelentősen változhat)
csak az energiaárak növekedése miatt
legkevesebb 500 millió forint többletkiadással kalkulálhatunk jövőre. Pontosabb
árakat részben hamarosan kapunk, hi-

Mindebből következik, hogy
uniós és/vagy állami beavatkozás nélkül a leggondosabb
és legtakarékosabb helyi intézkedéscsomaggal sem lehet
majd kezelni a helyzetet
Ráckevén sem.
Az energiaválságból fakadó
újabb kihívás a nem állami
tulajdonú vízművek üzemeltetése. A 2012-ben bevezetett
rezsicsökkentést amennyire
jónak érezte a lakosság, anynyira szűkítette a tulajdonos
önkormányzatok és cégeik
mozgásterét.
A bérek, alkatrészek, energiaköltségek
folyamatos növekedése miatt egyre
kevesebb jutott fejlesztésekre (a forráshiány csökkentése érdekében alkotott rendeletet az önkormányzat az
utólagos rácsatlakozási díjról a közelmúltban), bővítésekre, a rendszer
megbízható üzemeltetésére, amihez
most az energiaár-robbanás adta az
utolsó csapást.
A Daköv Kft. esetében pl. a következő
esztendei becsült energiaszámla nettó
6 milliárd forint között várható, ami
megegyezik a cég egész éves forgalmával, s több mint ötmilliárd forinttal
nagyobb az ideinél! Ebből a Ráckevére
2023-ra prognosztizálható többletköltség kb. 300 millió forintra rúgna, amit
a csekély saját bevételekkel rendelkező
város nem tud kigazdálkodni.

Augusztus elején az önkormányzati vízművek vezetőit a Nemzeti Közművek
Zrt. arról tájékoztatta, hogy csak abban az esetben adnak támogatást az
energiaproblémák megoldására, ha a
tulajdonos önkormányzatok az önkormányzati víziközmű-vagyon egészét,
valamint az üzemeltető cég legalább
öt százalékát záros határidőn belül az
államnak adják ingyenesen. Ez Ráckeve
esetében mintegy 8 milliárd forint (igaz,
nem forgalomképes) értékű vagyon kényszerű átadását jelenti. Az ún. integrációs
folyamathoz csatlakozásról szeptember
15-ig kellett meghozni a döntést, amit a
képviselők rendkívüli ülésen tárgyaltak.
(Részletek a 3. oldalon.)
Ezzel összefüggésben a testület visszavonta
az utólagos rácsatlakozási díjról szóló rendeletét is, hiszen átadás esetén nem lesz érdemi ráhatása a további fejlesztésekre.
De hogy ne csak a rosszról szóljon írásom:
sikeresen lezajlott az Őszi Ászok Fesztivál, amelyre testvértelepüléseink küldötteit is meghívtuk, akik – a földrajzilag
legmesszebb található Calden kivételével
– valamennyien ellátogattak hozzánk.
Külön öröm volt, hogy a kárpátaljai Beregsom képviselőit is újra üdvözölhettük
városunkban, s bár az időjárás nem kedvezett nekünk azon a hétvégén, így is sokan jöttek ki a rendezvényre, amely szép
és fontos közösségépítő esemény.
(Részletek a 10-11. oldalon)
Ugyancsak szép és fontos közösségépítő
eseménynek mondhatjuk a Versek hídja átadását is, amelyre már sokan régóta
vágytak. Bízom benne, hogy a kreatív és
kis pénzügyi befektetést igénylő látványosságnak értékközvetítő és turisztikai
hatása is lesz.
(Részletek az 5. oldalon)
Nehéz tél előtt állunk, már nem először
2020 óta: az otthonokban, az önkormányzatokban, az országban, sőt Európában is sok mindent újra kell gondolnunk, régóta nem látott intézkedéseket
hoznunk.
Talán könnyebben átvészelhetjük mindezt, ha közben meglévő értékeinkbe kapaszkodunk, és támogatjuk egymást
széthúzás helyett.
Vereckei Zoltán
polgármester
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Rendkívüli testületi beszámoló
Savoyai kastély – Ingatlan eladások – Felújítások
2022. szeptember 1-jén Ráckeve Város Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülést tartott, amelynek első napirendjében a „Savoyai
kastély – Tervezési feladatok” tárgyú, a Kbt.
81. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánította a testület.
A nyertes ajánlattevőnek - a bíráló bizottság
javaslata alapján - a közbeszerzési eljárás
során ajánlatot benyújtott 5 gazdasági társaság közül - a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
alkalmazva - a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, az alapmennyiségre nettó 161.350.000
Ft és az opcionális mennyiségre nettó
61.400.000 Ft ajánlatot adó, összesen nettó
222.750.000,- Ft értékű érvényes ajánlatot
tevő ”3h építésziroda” Építészeti, Kutató,
Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű
Társaságot nyilvánították. Az összeg forrását a testület 218.882.362, -Ft+ áfa értékben a Barokk fények Ráckevén, Savoyai kastély
híddal a belvárosba projekt támogatásából,
valamint bruttó 4.911.900, -Ft értékben az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a nyertes
ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.
A képviselő-testület úgy döntött, az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve, Kagyló
utca 6351/1 hrsz. alatti, beépítetlen 1277 m2
területű ingatlant a továbbiakban is értékesíteni kívánja, az eladási árát 13.000.000 Ft öszszegben határozta meg, valamint a Ráckeve,
Kagyló utca 6351/2 hrsz. alatti 1277 m2 területű ingatlant is, annak eladási árát 13.000.000
Ft összegben határozták meg. A képviselők
felhatalmazták a polgármestert arra, hogy az
ingatlanok meghirdetése érdekében az Ingatlan-Sziget Irodával 2 %, de legfeljebb bruttó
500.000 Ft közvetítői díj ellenében, valamint
a Prána Ingatlanirodával közvetítői díj megfizetése nélkül megbízási szerződést írjon
alá 2022.10.15-ig, továbbá felkérték a jegyzőt, hogy gondoskodjon a hirdetmény városi
honlapon, facebook oldalon, Ráckevei Újságban, valamint az ingatlan.com oldalon történő megjelenítéséről. Sikertelen értékesítés
esetén kérte a képviselő-testület a következő
rendes ülésre ismét beterjeszteni.
Módosították a képviselők a 71/2022.(II.17.)
számú határozatának 1. pontját úgy, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló 374/B helyrajzi számon nyilvántartott Sas köz 3. alatt
található ingatlan, mindösszesen 103,29 m²
alapterületű pinceszinti helyiségeit bérbe
adják a Magyar Halászati Kultúráért Alapít-

vány részére halászati-horgászati bemutatóhely és kiállítótér létesítése és folyamatos
üzemeltetése céljára 2022. szeptember 1-től
2037. augusztus 31-ig havonta 1.000 Ft +ÁFA
összegű bérleti díj és 100.000 Ft összegű
óvadék ellenében a bérleti szerződésben
rögzített és elfogadott, módosításokkal a fejlesztésre irányuló értékhatár meghatározása
nélkül. A testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
A képviselők egyhangúan elfogadták a Ráckeve Páskom utca és Páskom köz felújítása kapcsán az Aszfalt és Bontás Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását az alábbiak
szerint: a szerződés időtartama: 2022.10.20.
és a vállalkozási díj összege bruttó 95.231.239,
-Ft. A testület úgy döntött, hogy a kivitelezési
költségek többletfinanszírozásához szükséges bruttó 6.029.848, -Ft önerőt a város 2022.
évi költségvetésében a Vörösmarty úti óvoda
nem nyertes pályázatához a céltartalék soron
elhelyezett önerőből biztosítja.
Úgy határoztak a képviselők, hogy az Ács
Károly Művelődési Központ vizesblokk és
raktár feletti tetőrész (északi oldal), valamint a színházterem feletti rész felújítását
el kívánják végeztetni. A felújítási munkát a
benyújtott árajánlatok alapján Virág Gábor
egyéni vállalkozótól rendelték meg bruttó
8.509.226 Ft összegben, melynek forrása az
önkormányzat fejlesztési hitelkerete.
A testület nem adta tulajdonosi hozzájárulását a 3majom formáció „Mutasd meg magad”
c. zenés rendezvény 2022. augusztus 27-én
hajnal 1 óráig tervezett megtartására és a
jövőre nézve javasolta a kérelmező részére,
hogy a rendezvényt olyan időpontra szervezze, amely időpont nem ütközik a városban
zajló más rendezvényekkel, valamint vegye
figyelembe, hogy a zajkibocsátás tekintetében a program megtartását 23 óránál tovább
nem fogja engedélyezni.
Szintén nem adta tulajdonosi hozzájárulását a képviselő-testület ahhoz a kérelemhez, mely szerint a ráckevei „Városháza Udvar” elnevezésű ingatlan udvarán
2022. augusztus 27-én diszkó rendezvény
megtartására került volna sor. A további
bérleti ügyletekkel kapcsolatosan a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetője részére javasolták
a képviselők, hogy a „Városháza Udvar”
ingatlanban olyan egyedi rendezvényre,
melyen az alábbi feltételeket nem lehet
biztosítani ne kössön bérleti szerződést:
- 100 fő létszámot meghaladó erős

hanghatással járó rendezvény esetén.
- Nem egyeztethető össze a „Városháza Udvar” már bent lévő bérlőinek érdekeivel.
- Nem biztosítható az épületben lévő illemhelyek használata és tisztántartása.
- Nem biztosítható az épületben az állandó
bérlőktől való hatékony szeparáltság.
- Nem biztosított a Városháza környezetének tisztántartása, rendezettsége.
A testület úgy határozott, hogy az Ács Károly Művelődési Központ szervezésében
megrendezésre kerülő Őszi Ászok Fesztivál megtartásához az önkormányzat
tulajdonában lévő Ráckeve, Szegedi Kis
István sétány teljes szakaszát, 2022. szeptember 18-ra díjmentesen, kizárólagos
használatba adja.
A képviselő-testület elfogadta a víziközmű
vagyon integrációjával kapcsolatos tájékoztatást, a végső döntést a szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésen hozzák meg.
A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumok között, a képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka

Gyermekorvosi pályázat
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.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06-70-375-9641-es
telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város honlapján, az AEEK oldalon megtekinthető.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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Szeptemberi testületi beszámoló
Víziközmű – Rezsicsökkentés – Civil rendezvények
2022. szeptember 15-én Ráckeve Város Képviselő-testülete nyilvános testületi ülést tartott.
A képviselők egyhangúan elfogadták az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről szóló polgármesteri beszámolót, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást és a város
pénzügyi helyzetéről készült augusztus havi
jelentést is.
A képviselő-testület szintén elfogadta Ráckeve
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 1-7. havi teljesítéséről szóló tájékoztatását
és felkérte a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást
a 2022. októberi ülésen az önkormányzat és
az alá tartozó intézmények kintlévőségeinek
listájáról, és annak behajtási cselekményeiről a
2022.09.30 állapotnak megfelelően.
A Ráckeve, Dömsöd, Szigetbecse, Makád, Lórév, Apaj közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-rendszer, a Ráckeve közműves
szennyvízelvezetés víziközmű-rendszer és
a Ráckeve közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer 2023-2037 időtávra szóló gördülő fejlesztési terveit (beruházási, felújítási és
pótlási tervrészeit) is jóváhagyták a képviselők.
A testület elfogadta a Ráckevei Települési Értéktár Bizottság 2022. első félévi munkájáról
szóló beszámolót.
A testület jóváhagyta az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot 2022. október 1. hatállyal és felhatalmazta a polgármestert a szabályzat aláírására.
A képviselők egyetértettek a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítésével, és támogatták, hogy – a további kamerarongálások
megakadályozása céljából - 1 darab közterületi térfigyelő kamera kerüljön kihelyezésre az
Iskola utcai óvoda épületére, és egyúttal kezdeményezték az érintett helyi joganyagok
módosítását, amennyiben a határozat szerint
megtörténik a kamerarendszer bővítése. A kamera kihelyezésével megbízták a Hiteles Kft-t
250.000 Ft + áfa megbízási díj ellenében, melynek forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka és felkérték a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg egy
vandálbiztos rács felhelyezésének lehetőségét
és anyagi vonzatát.
Úgy határozott a testület, hogy a városi adventi díszkivilágítást csak a Szent István tér és az
Árpád híd közötti belvárosi területen helyez
ki átkötések nélkül 2022. november 29.-2023.
január 7. között 18.00 órától 22.00 óráig. Megrendezésre kerül a 2022. november 23-25.
közötti időszakra tervezett Megszentelt Idő

rendezvénysorozat (Mézes Ráckeve kiállítás,
Adventi Fények és Ünnepre hangolva), a december 11-re tervezett Nyugdíjas Karácsonyi
Ünnepség és a december 18-ra tervezett Városi
Karácsonyi Ünnepség is azzal, hogy az adventi
ünnepségre a kisvonatot idén az önkormányzat nem rendeli meg és az idei évben is adományozzon városi kitüntetéseket.
A testület továbbra is a Ráckeve belterület 6436
hrsz-ú ingatlan 15/480-15/480-ad tulajdonrészeit 350.000-350.000 forint vételár ellenében
kívánja megvásárolni, s egyben a polgármester
részére felhatalmazást adott a vétellel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
A testület a MEGÉRTI Kft. által készített Ráckeve
Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
(SECAP) dokumentum tartalmát megismerte és
azt elfogadta. A képviselők úgy döntöttek, hogy
csatlakoznak a Polgármesterek Európai Klímaés Energiaügyi Szövetségéhez, egyben megbízták a polgármestert, a szövetségi kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására és felkérték, hogy
intézkedjen a dokumentum a Polgármesterek
Szövetségének honlapjára történő feltöltéséről.
Határozat született arról, hogy a Caffé Csónakos Kft. részére hozzájárulását adja a testület
a tulajdonában lévő 395/2 helyrajzi számú,
természetben kivett közterület megnevezésű
2300 Kossuth Lajos utca 3. sz. előtti kutyaürülék hulladékgyűjtő kihelyezéséhez az alábbi
feltételekkel: - a hulladékgyűjtő kivitelezési
munkáinak, folyamatos kiürítésének, karbantartásának és tisztántartásának költségeit kérelmező viseli, ennek feltételeit megállapodásban szükséges rögzíteni.
A képviselő-testület egyhangúan jóváhagyta,
hogy a 2021. évben megkötött 101.500.000 Ft
összegű többcélú hitelkeret céljainak módosítását az alábbi módon kéri az OTP felé beterjeszteni a megmaradó hitelkeret terhére, a már
lehívással, megvalósítással érintett célokat is
figyelembevéve:
1. Óvoda építés, bővítés 8.125.550 Ft
2. Szociális ellátást szolgáló épület felújítása
4.408.810 Ft
3. Közutak építése 65.000.000 Ft
4. Kulturális intézmény (művelődési központ)
felújítása 15.509.226 Ft
A képviselők úgy határoztak, hogy a víziközmű vagyon átadásáról név szerinti szavazással
döntenek és az annak átadásáról szóló határozatot a képviselő-testület tárggyal kapcsolatos
észrevételeivel kiegészítve hozzák meg.
A testület visszavonta az 51/2022.(II.17.) számú határozatát és elfogadta a tájékoztatást a

VEKOP 6.2.2-15-2016-00004 pályázat lezárásának problémáiról, valamint felhatalmazta a
polgármestert, hogy egyedi kormányengedély
kérelmet adjon be a lakásvásárlásra fordítható belső korlát megemelése érdekében, hogy a
rendelkezésre álló források átcsoportosíthatóak legyenek e célra. A képviselők felkérték a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy meglévő ingatlan felújításra
átcsoportosítható-e a rendelkezésre álló forrás,
valamint hozzájárultak ahhoz, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor a Kossuth Lajos u. 78.
szám alatti ingatlan egy lakása a pályázati célra
felhasználható legyen.
A testület a Patay László Emlék-(kép) Egyesület kérelméről a 2022. októberi képviselő-testületi ülésen dönt majd.
Elfogadták az Equans Kft. ajánlatát, mely
a Ráckevei Szivárvány Óvoda Ifjúság úti
tagintézmények hőszolgáltatásra és kazánház bérlésére irányul azzal, hogy a szerződés időtartama 3 év legyen. Felkérték a
jegyzőt, hogy a szerződéstervezeteket kérje be, majd azok jogi-pénzügyi szempontú
egyeztetése után felhatalmazzák a polgármestert a szerződések aláírására.
A Képviselő-testület, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetértett a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 21-i
Közgyűlésén hozott Közgyűlési határozattal,
- amely szerint a TAKARÉKBANK Zrt.-től igényelt 1 éves futamidejű folyószámlahitel 2023.
december 31-ig történő meghosszabbításával
kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20 000 000 Ft
összegű hitelfedezeteként az Önkormányzat
lakosságarányosan 2 267 253 Ft készfizető kezességet vállal, amely visszavonásig érvényes.
Döntöttek arról is, hogy 2014-2020 közötti 2023. december 31-ig meghosszabbított
EMVA működési időszakban a TAKARÉKBANK
Zrt. által biztosított 14 821 985 forint összegű
bankgaranciához 1 680 259 Ft készfizető kezességvállalást nyújt. A működési előleg viszszatörlesztésének végső határideje ezzel 2023.
december 31-re módosult.
A testület úgy határozott, hogy a Magyar
Nemzeti Levéltár ellenőrzése kapcsán, kötelezően előírt iratselejtezés kiadásaira
1.192.413 Ft pótelőirányzatot biztosít, melynek forrása a 2022. évi költségvetés általános
tartaléka. Felkérte a jegyzőt, hogy az iratselejtezés végrehajtásához szükséges szerződést
kösse meg a legkedvezőbb ajánlatot adó cég-

2022. október
gel az engedélyezett pótelőirányzat terhére.
A testület pályázatot hirdetett utazó gyógypedagógusi feladatok ellátására és a pályázati eljárás során véleményező bizottságként
a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságot
jelölte meg.
A képviselők hozzájárultak, hogy a Ráckevei
Rendőrkapitányság részére a hagyományos
kapitányságon belüli főzőverseny megtartásához 2022. 09. 23-án 7 órától a Vadkacsa
Szabadstrand – a verseny lebonyolításához
szükséges mértékben - területét díjmentesen
biztosítja, egyben felkérték a RÁVÜSZ Kft.-t,
hogy a Vadkacsa Szabadstrand üzemeltetése
során legyen figyelemmel, és a verseny megtartásához szükséges helyszín biztosításáról
gondoskodjon. Egyben felkérték az Ács Károly
Művelődési Központot, hogy a rendőrség részére a tulajdonában lévő sörpadokból 10 garnitúrát biztosítson.
Támogatták a Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület kérelmét, mely szerint 2022. október 14-

Önkormányzat
én 5.00 órától - 24.00 óráig az önkormányzat
tulajdonában lévő a Dömsödi út 34. sz. alatti
Sipos Ferenc Sportpályán az edzőpálya és a
nagypálya körül lévő futópályát mezei futóverseny megtartása céljából a rendezvény nonprofit jellegére tekintettel az egyesület részére
díjmentesen – kizárólagosan - használatába
bocsátják. Továbbá támogatták az Egyesület
arra irányuló kérelmét is, miszerint a Vásártér
utcai Sportpályát 2022.09.15-től 2022.12.31-ig
minden héten heti egy alkalommal csütörtök
15.00-16.30 óráig gyermek atlétikai foglalkozások megtartása céljából használja. Felkérték az
Egyesület elnökét, hogy e tekintetben folytasson egyeztetéseket a Ráckevei Városi Amatőr
Futballclub-bal.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy
12/2001.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő az októberi ülésre az
alábbi feltételekkel:
- Az avarégetést engedélyezi 2022. október 28. és december 15. között minden
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páros pénteken 08.00-tól 20.00 óráig.
- A rendelet indoklásában szerepeljen, hogy az
avarégetés csak a zöldhulladék szállítás megoldásáig lehetséges.
Módosították a 106/2022 (III.24) számú határozatot a Műfüves pályára vonatkozóan, mely
szerint: „A 10 %-os önerőt, a bruttó 1.925.737
Ft önerőt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének pályázat-előkészítési alapja terhére
biztosítja.”
Végül a képviselők úgy határoztak, hogy 1 db
– gyászjelentéseket tartalmazó - hirdetőtáblát
létesítenek a főépítész javaslatában megjelöltek szerint. Felkérték a Műszaki Irodát - a Főépítészi csoporttal egyeztetve -, hogy a hirdetőtábla kihelyezésével kapcsolatos feladatokról
intézkedjenek.
A határozatok a város honlapján (www.rackeve.
hu), a dokumentumok között, a képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka

Eladó önkormányzati ingatlanok
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: 13.000.000 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 terület, amelyen legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépület helyezhető el, lakás

rendeltetés nem. Az utcában a víz, csatorna és
villany került kiépítésre. Az ingatlanok füves
felületű, szabályos formájú telkek.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődi lehet
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján az
alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06/24-523-345,
344 vagy muszak@rackeve.hu

Elkészült a Versek hídja
Hosszú várakozás után, kisebb ünnepség
keretében hivatalosan is megnyílt a Versek
hídja szeptember 18-án. Mint sokan emlékezhetnek rá, az ehhez köthető játékot még
2020 elején hirdette meg az önkormányzat,
amikor arra kérte az irodalombarátokat,
hogy osszák meg velünk a számukra legkedvesebb, legszebb vagy éppen legnagyobb jelentőséggel bíró versrészleteket, legfeljebb
hármat, amelyekből majd négytagú zsűri választ ki 30-at, s azok fémlapra gravírozva az
Árpád híd korlátjára kerülnek. A nemes versengés le is zajlott, s az irodalomtanárokból,
könyvtárosból álló zsűri, akikhez a részletek
név nélkül kerültek, meghozta döntését. Az
ezt követő kivitelezést azonban elsodorták a
Covid okozta pénzügyi nehézségek, s idén is
csupán azért kerülhetett sor erre, mert még
a jelenlegi válsághelyzet előtt indítottuk el

József Attila: Reménytelenül című verse
a gyártás folyamatát, illetve a korábbinál lényegesen kedvezőbb árajánlatot kaptunk.
Bízunk benne, hogy az ebben a formában országosan egyedülálló, közösség- és értékformáló

FOTÓ: Ráckeve Város facebook oldala
látványosság egyben újabb ráckevei idegenforgalmi kuriózumként is fog szerepelni a jövőben.
vereckei
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Utazó gyógypedagógust keresünk
Pályázati felhívás
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet utazó
gyógypedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40.
Pest megye, 2300 Ráckeve, Ifjúság utca 2.
Pest megye, 2300 Ráckeve, Iskola utca 48.
Pest megye, 2300 Ráckeve, Dömsödi út 67.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
utazó gyógypedagógusi munkakörbe tartozó feladatok levégzése
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, gyógype-

dagógus, gyógypedagógiai tanár, terapeuta (autizmus spektrum pedagógiája szak,
autizmus spektrum pedagógiája szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, pályakezdő is jelentkezhet – 1 év
alatti szakmai tapasztalattal, a pályázó
ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy
korlátozó gondnokság alatt
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év tapasztalat, jó kommunikáció készség, rugalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
pályázó szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rupp-Müller Me-

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
FOGADÓÓRÁI
BÉCSI BALÁZS (6. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK MINDEN SZERDÁN 16 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT,
ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN A 06-70-427-7759 TELEFONSZÁMON VAGY A BECSI.BALAZS@
RACKEVE.HU E-MAIL CÍMEN
GUDRA ZSUZSANNA (5. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 14 ÓRAKOR, ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN. TELEFON 06-70-466-7540, EMAIL: GUDRA.ZSUZSANNA@RACKEVE.HU
KULCSÁR PÉTER (3. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK HÉTFŐN 17 ÓRÁTÓL, TELEFONOS EGYEZTETÉST
KÖVETŐEN. TELEFON 06-70-671-7583
MESTER CSABA (6. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK HÉTFŐN 14 ÓRÁTÓL, ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
ALAPJÁN. TELEFON 06-20-423-9954 VAGY EMAIL: MESTER.CSABA@RACKEVE.HU
DR. NAGY KLÁRA: FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN. EMAIL: NAGY.KLARA@RACKEVE.HU
PAPP LÁSZLÓ: FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN. EMAIL: PAPP.LASZLO@RACKEVE.HU
SCHENK JÓZSEF (7. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉST KÖVETŐEN.
TELEFON 06-20-327-1506 VAGY EMAIL: SCHENK.JOZSEF@RACKEVE.HU
SIMON BALÁZS: FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN. EMAIL: SIMON.BALAZS@RACKEVE.HU
SZANYÓ TIBOR (1. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN PÉNTEKI NAPOKON. TELEFON 06-70-932-7668 VAGY EMAIL: SZANYO.TIBOR@RACKEVE.HU
SZENTE ANNAMÁRIA (2. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK TELEFONOS EGYEZTETÉST KÖVETŐEN A
KEDDI NAPOKON. TELEFON 06-70-670-5875 VAGY EMAIL: SZENTE.ANNAMARIA@RACKEVE.HU
VARGA VIKTÓRIA (8. VÁLASZTÓKERÜLET) FOGADÓÓRÁK ELŐZETES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN. EMAIL:
ALPOLGARMESTER@RACKEVE.HU

linda aljegyző nyújt, a 06-70/375-9641es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Vereckei Zoltán polgármester részére polgarmester@rackeve.hu email címre, tárgyban kérjük megadni : „utazó gyógypedagógusi pályázat”
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatról véleményeztetési eljárás lefolytatása és a pályázók meghallgatása
után Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
Ráckeve Város honlapja
Ráckevei Újság
közigazgatási állásportál
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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Népszámlálás 2022
Feleljünk, egymásért!
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes
lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről,
egészségi állapotáról, iskolázottságáról,
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt
a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei
mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések,
országos, regionális és helyi fejlesztések
alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember
utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld.
Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel.
Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a
népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon
arról, hogy háza falán, a kerítésén látható
legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját.
Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett
egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a
népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás
honlapján (nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni mindenkiről, aki
Magyarországon él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön
tartózkodnak, a külföldi állampolgárokról
is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon
tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén
minden lakás, lakott üdülő és lakott egyéb
lakóegység, közösségi éjszakai elhelyezést
szolgáló intézmény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a
tulajdonunkban álló, de adott esetben nem
lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni,
az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és
annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire
a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitöl-

teni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe
a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű
kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt,
amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000
forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a
KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés
végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot
mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható,
hogy valóban megtörtént az online válasza-

dás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek
az online kitöltés lehetőségével, október 17.
és november 20. között számlálóbiztosok
keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél
jelentkezve tehetnek ennek eleget.
Feleljünk, egymásért!
dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző

»ſşƯƣğśňğĺǖƣǡğƛǇğŪ͓ňŪƯğƛŪğƯğŪñśĠƛėƋŊǏğƯ
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon,
és ŪǖğƛŘğŪ̑̐̐͒̐̐̐HƯͨŵƣñŘòŪėĠśƷƯñşǏòŪǖƯ͗

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb,
ŨňŪėğŪśňƛğśňƯğƛŘğėƋƣƯñƯňƣǡƯňśñňñėñƯĺǖǇŘƯĠƣğ͗
śĠƛėƋŊǏśňƯſşƯĠƣğśſǡſƣĠƛėğśƽŪś͓ĠƣŨňŪėğŪ
sñĺǖñƛŵƛƣǡòĺŵŪĠşƋğŨĎğƛƣǡòŨòƛñśſƯğşğǡƋ͗
Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó
ƘŵƣƯñňşğǏğşğƯ̒̐̒̒͒ƣǡğƘƯğŨĎğƛ̖̒ͨƯŶşñƘŵƣƯñşòėòŘòĎñŪ͗

További információt a
ŪğƘƣǡñŨşñşñƣ̒̐̒̒͒łƷ
oldalon talál.

06 80 080 143

kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
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Önkormányzat

Energetika, reklámok igényes elhelyezése
A településkép-védelmi rendelet aktualitásai
Az elmúlt hónapok energiaárainak emelkedése jelentős hatást gyakorol minden
ráckevei lakos mindennapjaira. Az ingatlanjaink energiaigényének csökkentésére
vagy az energiát biztosító rendszerek korszerűsítésére, cseréjére mindenki lehetőségei szerint keres alternatív módozatokat.
Ezek a jelentős változások természetesen
kihatnak Ráckeve épített környezetének
minőségére is. Elmondható, hogy általános
esetben, Ráckeve családi házas övezeteiben,
ipari, gazdasági területein a homlokzatok
megváltoztatását is eredményező utólagos
hőszigetelések, nyílászárócserék, napelemek, napkollektorok elhelyezése – a településképi szabályok anyaghasználatra, egyéb
paraméterekre vonatkozó betartása mellett
– nem bejelentés- vagy engedélyköteles építési tevékenységek. A településkép-védelmi rendeletünk elsősorban a színezésre (az
élénk, rikító és harsány színek kerülése), az
elektromos-, gépészeti rendszerek elhelyezésére (napelem, napkollektor tetősíkkal
párhuzamos szerelésű legyen) tartalmaz
megkötéseket. A műemlékek és a műemléki környezetbe tervezett beavatkozások
magasabb rendű, örökségvédelemről szóló
kormányrendelet alapján a beavatkozástól
függő mértékben örökségvédelmi engedély
vagy örökségvédelmi bejelentéskötelesek
lehetnek. Ezen eljárást a beavatkozást megelőzően kormányhivatal építési osztályának
elbírálása mellett szükséges lefolytatni. Ha
a közterületről látható homlokzat megváltoztatását érintő korszerűsítés nem érint
műemléket, vagy nem befolyásolja annak
megjelenését, a közvetlen Duna-part és a
városközpont területén található lakóingatlanok tulajdonosainak az önkormányzat felé
szükséges bejelentést tenniük. A településképi rendelet, illetve a bejelentéshez szükséges kérelem az önkormányzat weboldalán a
Dokumentumok / TAK- településképi rendelet
menüpontban elérhető. A településkép-védelmi rendeletünk másik fontos aktualitása,
hogy közel 1 év előkészítés után, júniusban
elfogadott módosításával reklám, molinó,
cégér és hirdetőfelületeinek szabályozása
révén igyekszik elősegíteni városunk közterületeinek méltó megjelenését. Ezúton köszönjük a módosításban résztvevők munkáját, véleményeit. Várhatóan a közeljövőben
szűkülni fog a közterületekre költhető források elérhetősége, mértéke. Azonban jelenleg a műemléki környezetben is kaotikusan

megjelenő reklámfelületek újragondolásával
jelentős esztétikai és így minőségbeli változást tudunk elérni. Ráckeve épített és természeti környezetét megilleti az az igényesség,
hogy annak értékeit állítsuk előtérbe és ne a
sokszor silány minőségű grafikai és anyaghasználatú reklámok legyenek dominánsak. Természetesen igyekszünk különbséget
tenni a reklámok, a közcélú hirdetések és a
szolgáltatásokat megjelenítő cégérek között.
Ráckeve Város Képviselő-testülete által elfogadott szabályozásnak alapján minden szolgáltatás továbbra is jogosult lesz a szolgáltatás helyén cégérét megjeleníteni. Célunk,

Cégér horvátországi kisvárosban
hogy az új cégérek esetén, vagy régiek cseréjekor Ráckevéhez méltó anyaghasználatú
és megjelenésű cégérek, hirdetőfelületek
jelenjenek meg. Reklámok tekintetében ki
akarjuk vezetni és meg kívánjuk szüntetni a
közterületeken, homlokzatokon, kerítéseken
megjelenő reklámokat. Azokat közzétenni
közterületen csak utcabútorokon (például
utasváró meghatározott felületein, információs berendezéseken), illetve annak tartalma
szerint a közcélú hirdetőfelületeken lehetséges. Ezen felül tilos lesz elhelyezni kerítéseken, homlokzatokon molinókat, egyéb
reklámponyva felületeket. Terveink szerint
egységes közterületi hirdető berendezéseken (közcélú hirdetőfelületeken) jelenhetnek meg a továbbiakban az önkormányzat
működés körébe tartozó információk; a te-

lepülés szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; a településen
elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatások;
idegenforgalmi és közlekedési információk;
a helyi társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő információk, útbaigazító, tájékozódást segítő információk.
Fontos megemlíteni, hogy a helyi rendelettől
függetlenül, a reklámtörvény alapján magánterületen jelenleg is tilos óriásplakát, molinó,
ponyva, egyéb reklám vagy reklámhordozó
elhelyezése. A reklámok ilyetén szabályozása
nem egyedi és nem mostani keletű. Ha nyitott szemmel járunk akár itthon, akár külföldön számos példaadó településen – Szeged,
Székesfehérvár, Szentendre, Kőszeg, Tihany,
Szekszárd és sorolhatnánk tovább – a városok, városközpontok területén nem találkozunk reklámokkal, illetve a mostani módosítás szerinti logika mentén engedélyezettek.
Meggyőződésünk, hogy a helyi szabályozás
korszerűsítése nem károsítja a ráckevei szolgáltatások üzleti érdekeit. Egyrészt minőségi
cégérek révén azok továbbra is hirdethetik a
helyi vállalkozásokat, a városkép értékes elemeivé válnak és tovább viszik mind a város,
mind a szolgáltató jó hírét. Az sem mellékes,
hogy napjainkban mérhetően hatékonyabb
reklámot jelenthet a megfelelő digitális felületeken történő megjelenés, mint homlokzatokra, egyéb felületekre ragasztott papír
alapú vagy megjelenésében zavaró hirdetőtáblákra, pvc fóliázott felületekre, kerítésekre, homlokzatokra feszített reklámok erdeje.
A szabályozás természetesen akkor érheti el
kitűzött céljait, ha azt mindenki magáénak
érzi és betarthatóvá válik. A megkötött és
lejáró szerződéseket következő évben egyenként felülvizsgáljuk és konzultálunk azoknak
kiválthatóságáról. Az engedély nélkül kihelyezett reklámok tulajdonosait fél év türelmi
idő elteltével, 2023 márciusától felszólítjuk a
reklámok eltávolítására.
Célunk, hogy ne csak az idelátogatók, hanem a ráckeveiek megelégedésére is szolgáló
igényes településkép jöjjön létre, és vigye tovább Ráckeve jó hírét.
A szükséges dokumentumok a város weboldalán a Dokumentumok/TAK- településképi
rendelet menüpontban elérhetőek, illetve cégérek bejelentésekor természetesen szakmai
konzultációt biztosítunk.
Karaba Tamás főépítész
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Új ügyvezető a Rávüsz Kft. élén
Interjú Lehoczky Gáborral
ni, ha a feladatok, határidők egyértelműek. Ahogy mi magunk, úgy a vállalkozás
is a megszokás rabjává válhat. Ezt ki kell
küszöbölni.

Lehoczky Gábor
JÁKI RÉKA: -Idén nyártól júliustól már Te
töltöd be a Rávüsz Kft. ügyvezető igazgatói pozíciót, amely kimondhatjuk elég
nagy kihívásnak tűnik, hiszen az elmúlt
években többször cserélt gazdát a várost
és intézmények működését, karbantartását végző kft. Miért döntöttél úgy, hogy
megpályázod ezt az állást?
LEHOCZKY GÁBOR: -Valóban, július 1-től látom el az ügyvezetői teendőket. Szeretem a
komplex feladatokat. Már a pályázat idején
körvonalazódott, hogy egy szűkülő gazdasági környezetben, humánerőforrás hiányos
időszakban kell majd ellátni a kötelező, és a
vállalt munkáinkat. Kihívást, fantáziát láttam, és látok benne azóta is. A várostól kapott bizalmat a jó gazda gondosságával kell
tudnom megszolgálni, remélem hosszú időn
keresztül lesz erre lehetőségem.
-Mivel foglalkoztál eddig, ismertetnéd az
újság olvasóival a szakmai életutad?
-Műszaki, üzemeltetési, és szervezési területen szerezett tapasztalataim vannak. A
versenyszférából érkeztem, ahol egy országos hálózattal rendelkező vállalat gépjárműparkját kellett menedzselni. De korábban „építettem” saját vállalkozást, és életem
meghatározó szakasza volt a tűzoltóságnál
eltöltött 15 év is.
-Melyek voltak az első lépések, amelyeket
a legfontosabbnak éreztél megtenni a kft.
gördülékeny működése érdekében?
-Mélységében megismerni a kft. működését, feltárni a kihasználatlan erőforrásokat, és optimalizálni a tevékenységet. Egy
szervezet akkor tud hatékonyan működ-

-Mi volt a legnehezebb, amivel szembe kellett nézni, esetleg a jó mesterek és
szakember hiány?
-Az utánpótlás több szempontból is kihívás,
hiszen nem egy klasszikus munkahely vagyunk, ahol csak egy folyamatot kell ellátni. Nálunk a kőműves is beáll ágat aprítani,
ahogy a strandgondnok is kertészkedik, vagy
sepri az utcákat. Ezen felül az elszabadult
költségek jelentenek komoly feladatot. A forrásaink végesek, ebből kell kigazdálkodni a
működésünket.

-Nyitott, őszinte személyiség vagyok, azt
hiszem ez is segített a kapcsolatok megalapozásában. A munkatárs helyett pedig a csapattag kifejezést szeretem használni. Ebben
a csapatban mindenkinek meg van a helye, a
feladata, az enyém, hogy vezessem.
-Emellett a sok feladat mellett tudsz pihenni, jut idő valamiféle szabadidős tevékenységre? Hogyan lazulsz?
-A szabadidőmet a családom körében szeretem eltölteni: sokat sétálunk, kerékpározunk, jó időben pedig a napi csobbanás a Dunában szinte kötelező. De a
futás, barkácsolás, olvasás is kikapcsol.

-Pályázatodban biztosan megjelöltél egy
irányt, egy utat, fő célkitűzést, amelyet
meg szeretnél valósítani vezetésed alatt,
ismertetnéd ezt itt az újság hasábjain is?
-A fenntartható, átlátható, stabil működést,
minőségi és aktív kapcsolatot a várossal.
Szándékom a Rávüsz megítélésének javítása
is.
-Nagy felelősség ez a munka számodra,
hiszen minden a kft. működésén múlik,
hogy tiszták legyenek az utcák, locsolva a
virágok, az intézmények karbantartása…
Hogyan tudod ezt a sokfelé ágazó munkát
a mondjuk ki, kevés létszámú munkatárssal végrehajtani?
-Ahogy már említettem, a tervezés, a munkaszervezés kulcsfontosságú. Tudjuk -legalábbis reméljük-, hogy jövőre is meg fog
nőni a fű, ezért már most terveznünk kell
ezzel a munkával. Persze lesznek váratlan
feladatok, de erre tartalék erőforrásokat kell
képeznünk.
-Mióta irányításod alatt áll a kft. már rengeteg feladatot hajtottatok végre, felsorolnád ezeket?
-Nem szeretnék kiemelni semmit. A Rávüsz
működését egy búvópatakhoz hasonlítanám: mindenki tudja, hogy ott van, de senki
nem foglalja énekbe. Akkor végezzük jól a
munkánkat, ha mindenki elégedett.
-Eltelt már pár hónap, talán megkérdezhetem, hogy milyen kapcsolatot sikerült
kialakítani a városvezetéssel, az intézmények vezetőivel, munkatársaiddal?

Munka közben a Tűztoronyban
-Milyen terveid, álmaid vannak még, akár
a munkán kívül, amelyeket meg szeretnél
valósítani?
-Foglalkoztat a fenntartható növénytermesztés, állattartás. Úgy gondolom, hogy
a jövőben komoly kihívások várnak ránk
ezen a területen, ezért szeretném a tudásomat elmélyíteni.
-Köszönöm, hogy időt áldoztál az olvasók
számára a sok teendőt között, kívánok
sok sikert és jó munkát, könnyebb időket!
-Én köszönöm a lehetőséget!
Jáki Réka
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Őszi Ászok Fesztivál
Kulturális és szórakoztató élmények hat napon keresztül
A rendezvény első napján került sor a „Legszebb balkon, legszebb kert” kertpályázatunk
és a „Titkos kert” című rajzpályázatunk eredményhirdetésére, és az alkotásokból készült
kiállítás megnyitójára.
„Aki elültet egy kertet, boldogságot ültet” tartja a
kínai közmondás. Ha megnézzük az itt elhelyezésre került képeket és rajzokat, megerősíthetjük e mondás igazságát.
A kert kincs, a balkon ajándék, a terasz megbecsülendő érték. És lehetőség arra, hogy zöld
oázissá változtasd, gyümölcsöt és zöldséget

Romanimo lemez bemutatója
nevelj, újabb és újabb virágokkal színesítsd és
megteremtsd a pihenés helyét a szabadban.
Minden balkon és kerttulajdonos büszke
lehet munkájára, hiszen ötleteikből tanulhattunk, inspirációs magokat szórtak el számunkra. Idén is a beküldött fotókra érkezett
szavazatok alapján hirdettünk eredményt.
Facebook oldalunkra összesen 13. 954 voks
érkezett. Ezek alapján értékeltünk:
„2022 legszebb kertje” díjban részesült:
Fekete Margit
„Legszebb balkon„ kategória díjazottjai:
I. Dulcz Gusztávné
II. Molnárné Hettmann Emília
III. Krizsán Anna
„Legszebb kert” kategória díjazottjai:
I. Cserna János
II. Somogyi Szilvia
III. Gál Ködöböcz Zsuzsanna
Különdíj: Nagyné Szűcs Szilvia (4 évszak
megjelenítése)
Dicséretben részesültek: Bakó Irén, Bechmann Györgyné Visontai Etelka, Gubár Imréné, Kovácsné Schmidt Mária, Lihovay Éva,
Linkai Imréné, Szajp Istvánné, Szále Jánosné,
Szász Veronika, Végh Mária
„Titkos kert” címmel gyerekeknek hirdet-

tünk rajzpályázatot. Arra bíztattuk őket, hogy
rajzolják le, hogyan képzelik el a kertkapu
mögötti világot. Nagyon szép pályaművek
érkeztek hozzánk. Köszönjük az alkotásokat!
Alsó tagozat: I.: Papp Erik 4. o. - XXI. ker. Mátyás
Király Ált. Isk.
II. : Gulyás Panna Ilona 8 éves - Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk.
III. : Isk. Ács Hédi 2. o. - Szent Imre Katolikus
Ált. Isk.
Felső tagozat: I. Molnár Kincső 8. o. - Szigetszentmártoni Ált. Isk.

FOTÓ: ÁKMK
II. Kerepesi Luca 6. o. - Szigetszentmártoni Ált. Isk.
III. Hrencsár Virág 6. o - Szigetszentmártoni Ált. Isk.
Dicséretben részesültek: Szadai Róza 3. o. Szent Imre Katolikus Ált. Isk., Korsós Krisztina
4. o. - Ráckevei Árpád Fejedelem Ált. Isk., Geraszko Jekatyerina Viktorovna 2. e. - Dunaharaszti Hunyadi János Német Nem. Ált Isk., Asztalos Emma 1. o., XXI. Mátyás Király Ált. Isk. 4.
z. : Kurilla Liliána, Koza Zorka Anna, Radeczky
- Geisz Milán, Vanyó Lídia, Sebestyén Soma,
Nagy Petra, Málik Melani, Újvári Dominik
Attila, Balogh Emma Mira, Papp Lili Anna,
Kisgergely Ármin, Losonczy Nóra Laura, Kiss
Rezeda Krisztina, Nagy Regő, Pollák Diána, Kifut András, Somody Alfréd, Joó Levente, Szigetszentmártoni Ált. Isk. 2. o. : Csonka Noel,
Kuk Levente, Horváth Sára, Major Boglárka,
Erdődy - György Domán, 3. o.: Sárácz Olívia,
Kiss Viki., Légrádi Maja, Pintér Bianka, Tóth
Mira, 4. o.: Bulyáki Leila - Pressing Alíz, Kővári Hanna, Pesti Zolán, Orbán Bence, Miklós
Hanna Luca, 5. o: Szabó Zazi, Naszvadi - Oláh
Szófia, Lipták Léna, Engelbrecht Zoltán, Mráz
Linda, Klopfer Hanga, 6. o.: Erdődy - György
Sólyom, Valenta Szabina, 7. o.: Nagy Milica,
Ágics Mercédesz, Olasz Boglárka, Hergovich Erik, Zakariás Regő, Zsilka Tímea, Novák

Laura, Máté Szabolcs, 8. o.: Mikula Jenő Pécs:
Erdődi Liza 5 éves és Erdődi Gergely 8 éves
Minden pályázónak gratulálunk. Köszönjünk
munkájukat!
Eredményhirdetésünk után a Kossuth - díjas Lakatos Mónika és férje, Rostás Mihály
Mazsi koncertje következett. A műsor alapjául az énekesnő itthon és külföldön egyaránt komoly sikert elért Romanimo című, a
magyarországi oláh cigányság hallgatóiból
készült lemeze szolgált. A hallgató a legintimebb formája a cigányság népzenéjének, a
bánat, az öröm, a gyász, a fájdalom, a szeretet,
a megbocsátás legkifejezőbb művészi és kommunikációs formája. A művészeket Kakuk
Pál a Magyar Állami Népi Együttes Örökös
Tagja is köszöntötte énekével és táncával. Lakatos Mónika és Mazsi érzelmekkel teli előadását szívünkbe zártuk. A koncert a Köszönjük
Magyarország program támogatásával valósulhatott meg. Köszönjük szépen!
Rendezvényünk gyönyörű virágdekorációt Ottrok Vivien, a Vitamin Virág Sarok tulajdonosa
állította össze. Köszönjük szépen munkáját!
Őszi Ászok Fesztiválunk második napja a már
hagyományos Duna Relax Wellness Kupa
horgászversennyel indult. A korán reggel
kezdődő versenyt a Ráckevei Horgász Egyesület bonyolította le Schwarcz Gáspár és Weisz
András vezetésével. A főzőverseny is kezdetét
vette 9 órakor. Idén is több kategóriában jelentkezhettek a főzés szerelmesei: legjobb halászlé, egyéb halételek, vadételek, egyéb ételek,
és házi sütemények versengetek egymással.
Izgalommal vártuk a finomságok elkészültét,
amit rangos zsűri értékelt Kelemen Endre Venesz - díjas mesterszakács vezetésével.
A Szegedi Kis István sétány színpadán elsőként
a Kárpát-medencei Öregtáncos Együttesek Szövetségének Gálaműsorát nézhették
meg az érdeklődők. A szövetség az ország különböző területein alakult azon együttesekből jött létre, akiknek tagjai rangos néptáncegyüttesekben komoly tánctudást sajátítottak
el, majd azokat elhagyva szerették volna tudásukat gyakorolni, átadni. Az így megalakult senior együttesek hozták létre a KÖTESZ-t. Jelenleg 20 tagja van, kb. 200 táncos.
Rendezvényünk ideje alatt két napos szakmai
programon vettek részt városunkban. A szövetség elnöke és a műsor házigazdája Kakuk Pál,
szervezője a Rőzse Néptáncegyüttes volt.
A gálaműsorban közreműködtek: Rőzse Néptáncegyüttes - Ráckeve, Cavinton Vadrózsák
– Budapest, Vasas Opsitosok, Sziget Néptánc-
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együttes- Szigethalom, Koczka Andrea népdalénekes, Forgórózsa Együttes Petrózsa csoportja
- Debrecen, CSÖTE - Csepel, A váci Vitéz - virág
Néptáncegyüttes, Verőcei Néptáncegyüttes Csattogók, Alba Regia Senior –Székesfehérvár,
Botladozók – Üröm. Láthattunk előadásukban
többek között szilágysági, nyárádmenti, kalotaszegi, vajdaszentiványi, marossárpataki táncokat a Bara Zenekar kiséretével.
Rendezvényünkön idén sem maradhatott el
a Keve Serege Egyesület íjász bemutatója.
Ismét megtekinthetőek voltak Varga László
galambász kedvencei is. Aki töretlen lelkesedéssel, szeretettel mesélt kedves madarairól
most is az érdeklődőknek.
A színpadon a horgászverseny eredményhirdetésével folytatódott a program. Weisz
Andrástól megtudhattuk, hogy 34 fő vett részt
a megmérettetésen, 24 fő eredményesen horgászott.
A díjazás a következő kategóriákban történt:
Gyermek és ifjúsági kategória: I. Forrai Márk Ráckevei HE tagja - 9690 gr. hal
II. Ugrai Zoltán - Dömsödi HE tagja - 1160 gr.
hal
III. Rakszegi Dominik - Dömsödi HE tagja 930 gr. hal
Felnőtt kategória: I. Törpényi Titusz - Ráckevei HE tagja - 6610 gr. hal
II. Víg István - Neptun HE tagja - 5300 gr. hal
III. Gyurcsányi Péter Szigetbecsei HE tagja 5150 gr. hal
A legnagyobb halat zsákmányoló horgász:
Gyurcsányi Péter Szigetbecsei HE tagja - 3800
gr. ponty
Ezt követően a Magyarországi Harmoni-

A horgászverseny nyertesei
kások Kulturális Egyesülete kedveskedett változatos műsorával a közönségnek.
Működésükkel a minőségi zenekultúra és
a minőségi élőzene továbbélését kívánják
segíteni. Majd a Monarchia Trombita
Kvartett vidám dallamokat szólaltatott
meg összeállításában.
Újra eredményhirdetésre került sor. Megtudhattuk a zsüri mely ételeket, süteményeket

találta a legfinomabbnak. Az értékelést Kelemen Endre, a Szabadtűzi Lovagrend zsűri jogú
lovagja, a zsüri elnöke tartotta meg. A díjak átadásában közreműködött Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Vereckei Zoltán Ráckeve
város polgármestere és Dr. Molnár Pál Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elnöke.

A főzőverseny eredményhirdetése
Legjobb halászlé: I. Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetség
II. KORAX
III. Sleba Zsuzsi
Egyéb halételek: I. Feigl István - haltál mártásokkal
II. Részeg Pontyok - harcsa brassói
III. Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halkolbászok
Vadételek: I. Ráckevei Vadásztársaság - tárkonyos gerle leves, őz és szarvas pörkölt
II. Ráckevei Polgármesteri Hivatal - vaddisznó raguleves

FOTÓ: ÁKMK
III. Sleba Zsuzsi - szarvas stroganoff módra
Egyéb ételek:
I. Székelykeve csapata - csirke mártás máléval
II. Nekünk Ráckeve az első Fidesz Csoport szürkemarha pörkölt
III. Ráckeve Rendőrkapitányság - babgulyás
Sütemények: I. Nagy Sándorné - somlói kocka
II. Ugrainé Ács Erzsébet - lúdláb szelet
III.
Ráckeve
Rendőrkapitányság
-
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mákos
gubával
töltött
palacsinta
Vándordíj: Feigl István
Közönségünk megtekinthette Sensei Mező
Sándor 4 dan mester és tanítványai közelharc
és önvédelmi bemutatóját is. Majd újra zene
csendült fel színpadunkon Tóth Sándor és Eichinger Tibor jóvoltából. Közelebbről megis-

FOTÓ: ÁKMK
merhettük a szaxofont, jó zenék társaságában.
A Babszem Jankó Gyermekszínház művészei „Az igazság lekvárja” című mesét hozták el
fesztiválunkra. A vidám és tanulságos, népi elemekben bővelkedő előadás, a világ egyik legősibb problémájára kereste a megoldást, humoros formában. A nyelvi játékokban és interaktív
elemekben bővelkedő produkcióban, a gyerekek állandó résztvevőként nem csak lekvárt
főzni tanultak meg, hanem arra is választ kaptak, hogy mire lehet használni a hazugságot…
A magyar néphagyományokat újszerűen
feldolgozó, a közönséget játékba hívó, a
felnőtteket is gyakran megnevettető Kolompos együttes rengeteg vidámságot hozott színpadunkra. A csapkodó eső ellenére
mindenki jól szórakozott. Sajnos az őket
követő Tárkány Művek a hangbeállás után
már nem tudta koncertjét elkezdeni, hiszen
az időjárás még kedvezőtlenebbé vált, eleredt az eső. Bízunk benne, újra eljönnek
hozzánk!
Köszönjük támogatóink és segítőink munkáját, részvételét: Ráckeve Város Önkormányzata, Csoóri Sándor Alap- Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, Köszönjük Magyarország!,
Ráckevei Horgász Egyesület, Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, Duna Relax Hotel,
Erdős Bálint, Bak László - Makádi Vadásztársaság, Vitamin Virág Sarok - Ottrok Vivien,
RÁVÜSZ Kft., Cserna Bálint és Cserna Gábor.
Jó hangulatú, finomságokban bővelkedő napot tölthettünk együtt. Jövőre újra várjuk látogatóinkat és az „Ászokat” !
Szabó Gertrúd

12

Kultúra – Programok

2022. október

Kultúra – Történelem

2022. október

13

Ráckeve történetéről
A Csepel-szigeti Kevére vonatkozó források (11. rész)
A Ráckeve jogait és kiváltságait említő
oklevelek bemutatását két parancslevél
ismertetésével zárom, hogy aztán a novemberi havi számban az összegzéssel fejezzem be a kevei és ráckevei oklevelekről
szóló cikk-sorozatot. A szóban forgó két
oklevél együttes ismertetését tartalmuk
indokolja, mindkettő ugyanis a kevei lakosok kereskedelmi (és egyéb) tevékenységének a védelmében született.
A korábbi levelet a Budán tartózkodó Mátyás király személyes utasítására bocsátotta ki a kancellária 1489. június 2-án.
Az uralkodó általános levelével megparancsolta mindenkinek (a főpapoktól és
báróktól kezdve a falvak elöljáróival bezárólag), hogy felesége, Beatrix királyné
birtokán, a Csepel-szigeten élő keveieket,
miközben különböző ügyeikben, illetve
kereskedés céljából áruikkal az országot
járják, senki ne merészelje őket mások
(azaz más kevei lakosok) vétkei, tartozásai miatt lefogni, a náluk lévő holmikat
vagy árucikkeket elvenni, illetve lefoglalni, valamint ezen, illetve más peres
ügyekben idegen (azaz más települések
élén álló) bírák (vagyis a tanács) elé állítani. Ha valakinek ugyanis követelése
vagy keresete van bármelyik kevei lakos
ellenében, akkor igazát Keve mezőváros
tanácsa előtt keresse, akik igazságot és
elégtételt fognak a panaszosnak szolgáltatni. Egyúttal Mátyás király megparancsolta címzetteknek, hogy a keveiek vámmentességét tartsák tiszteletben és senki
se kényszerítse őket ezek megfizetésére,
mivel ők – ahogyan a szokványos formula szólt ilyen esetekben – Magyarország
szent királyai, azaz elődei által abban a
kegyben részesültek, hogy személyükben, illetve saját holmijaik és árucikkeik
(azaz kereskedelmi tevékenységük) után
mentesek mind a szárazföldi, mind pedig
a vizi vámok fizetése alól.

A másik, két évtizeddel
későbbi oklevél a fentebbi
szabadságuk megsértésének
következményeit mutatja be
a kései utódok számára.

Noha a konkrét ügyre nem maradtak adataink és a királyi kancellária sem érezte
szükségességét annak, hogy pontosabban körül írja a parancs kiadásának körülményeit, mégsem hiábavaló a forrás
ismerete, mivel rávilágít az ország igazgatásának működésére egy helyi, szinte
ugyan egyedi, de országosan mindennapi
ügyben. Ráadásul számunkra további érdekessége is van a forrásnak, de lássuk is
a szövegét!
II. Ulászló király – azaz a királyi kancellária – Budán, 1511. november 14-én parancslevelet fogalmazott és küldött a
földvári (ma Dunaföldvár) vámszedőknek, amelynek bevezető sorai különösen
fontosak számunkra: amikor az uralkodó
„néhány nappal azelőtt Kevi mezővárosban
időzött”, megjelentek előtte az ottani polgárok és elpanaszolták a királynak, hogy
az ő és a szent királyok kegyéből élvezett
szabadságuk ellenére a földvári vámszedők a kevei polgárokat vámfizetésre
kényszerítik a mondott városban. A király mint jó gazda (és egyúttal királyné
hiányában a sziget ura) természetesen
nem volt hajlandó eltűrni a vámszedők
jogtalanságát és ezt orvosolni akarván
megparancsolta a vámszedőknek, és ami
még fontosabb, a vám birtokosainak,
hogy hagyjanak fel e káros és jogtalan
szokásukkal. (Mint az oklevélből kiderül,
nem ez volt az első ilyen eset.) Egyúttal
meghagyta a vámosoknak és a vám tulajdonosainak, hogy az eddig beszedett
összeget, illetve a nem fizetés miatt lefoglalt javakat és árucikkeket azonnal
adják vissza a keveieknek, majd késlekedés nélkül jelenjenek meg előtte és adjanak magyarázatot cselekedeteikre: miért
nem tartják be ez ügyben (korábban)
kibocsátott parancsait? Sőt, ha továbbra
is ellenszegülnek akaratának, akkor kilátásba helyezte a vámszedési joguk megszüntetését, illetve a földvári vám elvételét és másnak adományozását. A keveiek
panaszát Erdődi János – Bakóc Tamás
bíboros, esztergomi érsek unokaöccse –
titeli prépost, királyi titkár továbbította
a kancelláriának.
A (duna)földvári vám birtokosát nem ismerjük pontosan, mivel a település egyik
részét a pataji (földvári) Zubor család, a
másikat pedig a helyben működő bencés monostor uralta. Ugyanakkor isme-

rünk egy másik, jóllehet csak 18. század
végi másolatokban fennmaradt – hiteles
– oklevelet, amely közelebb visz minket
a megoldáshoz: húsz évvel korábban,
1492. július 14-én II. Ulászló király a keveiek Budán előadott panaszára felszólította Paksi Albertet és földvári Zubor
Jánost, hogy tartsák tiszteletben a keveiek vámmentességét és ne merészeljenek
vámot szedni tőlük. Ezen parancslevél
alapján joggal gondolhatunk arra, hogy
– legalábbis – a földvári vámszedő hely
a Zubor család kezében volt, és így az ő
vámszedőikről volt szó 1511-ben is. Paksi
Albert azért lehetett a parancs másik címzettje, mivel családjának birtokai a szomszédos megyékben, Fejérben, Soltban és
Tolnában feküdtek, nem mellesleg pedig
több dunai átkelő is a kezükön volt a névadó birtokukon (Paks/Pakos) kívül. Így
például a Ráckevétől délre, az alig negyven kilométerre fekvő bal parti Apostag
település is, ahol rév – a túlparti Pentele
(ma Dunaújváros) szintén a Paksiak birtoka volt – és vámszedő hely működött.
Ennek nyomán biztosak lehetünk benne,
hogy a keveiek is megfordultak ott néhanapján, ha úgy hozta a sorsuk.
Amint a parancslevélből kiderül, a kevei
polgárok személyesen mondták el panaszukat a királynak, de ezúttal nem ők
keresték fel a királyi udvart (Budát), mint
oly sok egyéb alkalommal, hanem a király
és kísérete „házhoz jött.” Kérdés már csak
az, hogy pontosan mikor járt Ráckevén
II. Ulászló. A november 14-i oklevélben
„a néhány nappal ezelőtt” meghatározás
áll, ha már most megnézzük a király november eleji tartózkodási helyeit, akkor
következőt látjuk: az uralkodó november
5-ig, illetve november 9-től folyamatosan
kimutatható Budán, ellenben a közbeeső
három napban nem ismerünk adatot hollétére. Mindebből – óvatosan – azt a következtetést vonhatjuk le, hogy II. Ulászló király 1511. november 6. és 8. közötti
napokon időzhetett a Csepel-szigeten, illetve azon belül is Ráckevén. Uralkodása
alatt a királynak nem ez volt az egyetlen
ráckevei tartózkodása, a következő év júniusában, illetve 1515. szeptember elején
is járt a mezővárosban.
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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A főmolnár
Beszélgetés Viski Józseffel

Viski József
A ráckevei hajómalom zakatoló szerkezetét
nem könnyű emberi hanggal túlharsogni.
Viski József bírja tüdővel. Kis csoport vendég veszi körül és figyeli minden szavát, a
főmolnár pedig szakszerűen elmagyarázza
az őrlés menetét. Minden mondatából, minden mozdulatából a szakmája iránti szeretet
sugárzik. Két látogatócsoport között megpihenve így mesél életéről, munkájáról.
Parasztcsaládba születtem 1944-ben. Szüleim a háború után kis földet kaptak az államtól, azt művelték, gyarapították szorgos
munkával. Az évek során jöttek a gyerekek:
négyen voltunk testvérek, egy lány, három
fiú. 1961-re 13 hold földön gazdálkodtunk.
Lovaink, gépeink voltak, természetes volt,
hogy az általános iskola után én is a családi földművelésben vettem részt. Ekkor jött
Magyarországon a téeszesítés, ami minket
is elért. Meggyőzéssel, de ha az nem ment,
erőszakkal, fenyegetéssel, nem egyszer elzárással kényszerítették be a parasztembereket
a közösbe. Szüleimnek is be kellett lépni az
akkor alakult Aranykalász Tsz-be. Földünket, lovainkat elvették, nem nézett ki túl
rózsásnak a jövő. Volt még Ráckevén a Rákosi-időkből egy közös gazdaság, a Rákóczi
MGTSZ. Ott bizony nem túl fényesen mentek a dolgok, így én, mondhatni, „elmenekültem” a tsz tagság elől. Elhelyezkedtem a helyi
Árpád malomban, mint betanított munkás.
Két év után (nyilván, mert megbecsülték a
munkám és láttak bennem fantáziát) beiskoláztak Budapestre, egy szakmunkásképző
intézménybe, ahol esti tagozaton két év alatt

molnár szakmunkás képesítést szereztem.
14 évig dolgoztam az Árpád malomban,
közben leszolgáltam a katonaidőmet. Itt jó
hasznát vettem a hivatásos gépkocsivezetői
jogosítványomnak. (Kevesebbet ugráltattak…) No, meg persze jött a családalapítás
is. Megnősültem, egy fiunk született. Volt
tehát program: családi házat építeni, azt
bebútorozni, stb. A molnár fizetés kevésnek
bizonyult a feladathoz, így átmentem az
Aranykalász Tsz-be gépkocsivezetőnek. Ez
már jobban fizetett, igaz, hogy nem napi 8
órát, de sokszor 12-14-et is kellett érte dolgozni. A gyakran fárasztó munkásévek alatt
nem egyszer gondoltam nosztalgiával a malomra, a molnár múltamra, de a több kereset
itt, a tsz-ben mindig kijózanított. Pedig nem
kímélt a sors: szívműtéten estem át, még a
rák is megtámadott, de – hála Istennek – azt
is sikerült legyőznöm. 78 évesen elfogadható egészségben itt vagyok. Fiunk felnőve családot alapított, így újabb házépítés
következett. Egy utcában lakunk, pár száz
méterre egymástól. Igaz, a régi házunkat kibővítve, felújítva most a fiatalok lakják, nekünk, szülőknek meg bőven elég az ő kisebb
családi otthonuk.
Nyugdíjba a tsz-ből mentem. Azt hittem,
otthonülő nyugdíjas leszek, de hamarosan új elfoglaltság talált rám. Ekkor épült
meg a ráckevei hajómalom, alakult meg az
Egyesület Szőgyényi Gábor vezetésével. Ő
kért meg – tudomására jutott, hogy molnár
a szakmám - , hogy segítsek beüzemelni a
működő malmot, betanítani a személyzetet. Örömmel vállaltam.
- Holnap is gyere, meg szerdán is… - kérleltek, és én szívesen mentem. Ahogy számolom, már 12 év telt el így, és én a hetvenes éveim vége felé járok. Most már csak
őrlésekre jövök, de számomra így is ünnep
minden alkalom.
Változatos, érdekes ám a mi malmunk élete.
Tavasszal nyitunk és késő őszig fogadunk
vendégeket.
Kiemelt alkalom a búzaösszeöntés. A testvérvárosok és a helybeli gazdák adományait
(gabonáját) augusztus közepén összeöntve
őröljük meg, miközben papjaink megszentelik a búzát. Vendégek is vannak ezen az
eseményen: polgármesterek, képviselők,
de pártfogó barátok is. Ilyenkor az asszonyok sütnek-főznek, kellemes összejövetellé
alakul a búzaösszeöntés. Díszes zsákokba
mérve, az új lisztet elviszik a testvérvárosi

képviselők, és augusztus 20-ra, Szent István
királyunk ünnepén ebből a lisztből sül meg
az összetartozás kenyere.
A hétköznapokban általában két munkatárs
fogadja a vendégeket. Elmondják a malom
működését, de még lisztet is adnak el, ha van
rá igény. Idegenvezetőnk is van, aki elmeséli
a vízimolnárság és a hajómalom történetét.
Látogatók az ország minden részéből jönnek
- mutatják a gombostűk a Magyarország-térképen. De kibővítettük európai-, majd világtérképpel is. Azokon is szaporodnak a jelölések. Vendégkönyvünkben a magyaron kívül
angolul, japánul, de még vietnámi nyelven is
találhatók bejegyzések. 64 országból érkeztek eddig látogatók. Évente 7-8 000 fizetős
vendégünk van, vagyis ez a hajómalom – el-

A frissen örőlt lisztet zsákolja a főmolnár
mondható – városunk egyik leglátogatottabb
idegenforgalmi nevezetessége és remélem,
hogy ez így is marad.
Mindig szerettem idejönni. Kicsit úgy érzem,
mintha hazajönnék. Kialakult itt egy jó közösség, egy csapat, aminek én is megbecsült tagja
vagyok. Úgy érzem, szeretnek, tisztelnek és ez
nagyon jólesik. Mit is kívánhatnék a jövőt illetően? Magamnak, családomnak jó egészséget.
A Ráckevei Molnár Céh Egyesületnek, barátaimnak pedig még számos, együtt töltött sikeres évet városunk, Ráckeve szolgálatában.
Lejegyezte: Fegyó Béla
Fotók: Jáki Réka
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Sütő-főző sarok

Egészséges és finom ételek
Az „otthon” ízei
Variációk céklával
A cékláról általában az ecetes cékla jut az
eszünkbe, ami nagyon egészséges növény és
felhasználása is sokrétű. Ásványi anyagokat,
antioxidánst tartalmaz, vitamintartalma
maga, jótékonyhatása sokoldalú. Az ecetes
céklán lépjünk túl. Olvashatták már a receptjeim közt a céklás csicserisalátát. Ez az egyik
kedvencem vagy a céklachipset, de még egy
pár ötlet szeretnék közreadni.
Céklakrém
Előételként, mártogatósnak tökéletes, de sültek mellé is kiváló.
Hozzávalók: 500 gr főtt cékla, fél natúr
sajtkrém, só, bors, pici chilidara, fokhagymapor, fél kanálnyi tormapüré kevés FETA sajt.
A tisztított főtt céklát, sajtot, tormát, fűszereket robotgépben pürésítem. Tetejére Feta
sajtot morzsolok, petrezselyemmel, céklachipsszel díszítem.
Rosé kacsamell, polenta/puliszka
korong, céklás mártással
Hozzávalók: 2 db kacsamell, olasz fűszerkeverék, 300 gr polenta, 2 db főtt cékla, 1db natúr
joghurt, só, bors, pötty chilidara, toscan fűszerkeverék.
A kacsát fűszerezem, bőrös részével lefelé, kevés
olajon sütöm nagy lángon körbe-körbe. Ez kb.46 perc. Utána beteszem a sütőbe 180 fokon fólia
nélkül megpirítom. Nem szurkálom! Kb. 10 perc.
Félreteszem, pihentetem, kevés fóliát teszek rá.
A polentát/kukoricadarát a leírt módon elkészítem: kanálnyi vajjal keverem össze, sózom, pici
metélőhagymát is adok hozzá. Kinyújtom kb. 1
cm vastagra, korongokat formázok, olajon megpirítom mindkét oldalát. A céklakrémet joghurt
hozzáadásával lágyabbra keverem.
A kacsamellet nagyon vékony szeletre felvágom.
Tányérra helyezek 3 db polentakorongot, rá 6-7
vékony kacsamellszeletet, óvatosan öntök rá a
céklás mártásból. Díszítésként, hogy színesebb
legyen, a mártásra pici FETA sajtot morzsolok. Ez
egy különleges ízvilágú, színes vendégváró étel.
Céklás /pestós/ tészta gluténmentesen
Gluténérzékenyeknek és vegetáriánusoknak
ajánlom!
Hozzávalók a pestóhoz: 2 db cékla főzve, tisztítva, kockázva, 2 gerezd fokhagyma kockázva,

só, bors, pötty oreganó. Többi hozzávaló: 500
gr gluténmentes fusilli, 1 db kisebb cukkini
kockázva, 1 kis zacskó olívabogyó félbevágva,
1 db lilahagyma szelve, fél zöld színű paradicsompaprika kockázva, 1 csokor újhagyma felvágva, petrezselyem, só, bors, olívaolaj.
A pestóhoz a hozzávalókat pürésítem, ízesítem. A tésztát kifőzöm. Összekeverem a pestóval, majd a többi hozzávalóval, kanálnyi olívával ízesítem. Tetejét friss petrezselyemmel
megszórom.
Vegetáriánusok esetében parmezánnal megszórom. Mindkettő nagyon finom és szép színes.

Díjat ugyan nem kaptunk, de a 25 literes bográcsétel 14 órára elfogyott az utolsó cseppig,
és akik megkóstolták mindenkitől aranyérmet kaptunk. Ez pedig minősítette ételünket.
Nekem különösen öröm volt, hogy az otthoni
„testvérek” mellett - akik ismerik és szeretik
azt az ételt - sokan megismerték és ízlett is nekik. Kell ennél nagyobb dicséret???
És mivel sokan kérték a receptet mert szeretnék megfőzni, megosztom nagy szeretettel,
nem titok!

Céklás pogácsa vegetáriánusoknak

Hozzávalók: Négy murok (sárgarépa) 2 petrezselyem, darabka zeller, kicsi fej karalábé, 2
kisebb pityóka (krumpli) 1 fej hagyma, marék
rizskása, egy tojás, 2 cikk fokhagyma, lestyán,
zeller zöldje,.
Gombóc: fél kg. lapocka darálva, 2 cikk fokhagyma, szűk marék rizs, só, bors, paprika.
Savanyító: cibre, vagy cibre por, vagy citromlé,
vagy káposztalé.
Egy jó löttyintés olajban megpárolom az apróra vágott hagymát. Lényeges, hogy jó puhára
pároljuk, mert nem szeretem, ha a fogam között nyersen roppan a hagyma leves evés közben. Ráteszem az egyforma darabokra vágott
zöldségeket. Ezt is lehetőleg szép formásra
vágjuk. Kevergetem, míg kicsit párolódik, a
murok szépen kezdi kiadni a színét. Ekkor
felöntöm valamivel. Ha van húsleves, az a
legjobb. Ha nincs víz is megteszi. Kicsit megsózom, de csak módjával. Amikor a zöldség
kezd puhulni, hozzáadom a kockára vágott
pityókát is. Kicsi idő múlva, beledobálom a
gombócokat, amit addig megcsináltam, míg
főtt a leves. Vagyis: A darált húst elkevertem
a megmosott rizskásával, nyomtam rá 2 cikk
fokhagymát, hozzáadtam egy felvert tojást,
sóztam, borsoztam, kis paprikával szórtam.
Vizes kézzel kis, egyforma gombócokat készítettem. Tehát ezeket a gombóckákat dobáltam
a lassan fővő levesbe. Amikor minden megfőtt,
adtam hozzá a cibere ízesítőt. Ez lehet folyadék, amit korpából erjesztenek, savanyítanak.
Erdélyi boltokban kapható „Bors magic” néven
is. Ez porított ciberelé, sok zöldség kivonattal. Ez a speciális ízesítője a csorbának. De ha
nincs, jó a káposztalé ill. a citromlé is. A végén
meghintem apróra vágott lestyánnal. Nagyon
finom üde leves, tele vitaminnal, ha kedvet
kaptak, készítsék el.
Jó étvágyat!
Szász Veronika

Hozzávalók: 1 db főtt cékla apróra kockázva,
20 dkg rétesliszt, fél sütőpor, 1 natúr joghurt,
1.8 dl olaj, ami lehet olíva, 1 kisebb lilahagyma
kockázva, 2-3 aszaltparadicsom apróra vágva,
só, bors, bazsalikom, pötty chilidara.
Sütőt előmelegítem. Az egyik tálban összekeverem a lisztet, sütőport, fűszereket, a másikban az olajat, joghurtot, hozzáadom a liszthez,
összedolgozom, végül a cékla, lilahagyma,
aszaltparadicsom és összekeverem. Sütőpapírral bélelt tepsibe evőnyi halmokat formázok. Kb. 12-15 db lesz.
Sütőben 200 fokon 12-15percet sütöm, teteje
megpirul. Hidegen, melegen finom! Előételnek is kiváló.
Jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/MARI

Erdélyi étel az Ászok Fesztiválon
Szeptember 18 -án hűvös reggelre ébredtünk.
Már előtte való nap aggódva kémleltük az eget,
lestük az időjárásjelentést, én imádkoztam,
hogy valahogy bírja ki ez a nap eső nélkül. Hát
úgy érzem szeret engem a Jóisten, mert szombaton is, és hétfőn is cudar idő volt. De vasárnap a 10 fok mellett, nem esett az eső. Annál
is inkább aggódtam, mert sok barát eljött erre
a napra, testvérvárosokból. És nekem különösen nagy öröm volt, hogy öten eljöttek szülőföldünkről is, Gyegyócsomafalváról. Az Őszidő
Nyugdíjas Klub néhány tagjával részt vettünk
a főzésekben is a Népművészeti Ház szárnyai
alatt. Készült bakonyi, és húsgombóc csorba.
A csorbával be is neveztünk a főzőversenyre.

Húsgombóc csorba
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Programok – Hirdetések
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A Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete és a
Keresztelő Szent János Katolikus Templom meghívja
Önt és kedves Családját
„Orvosok a zenében” c. sorozat koncertjére
2022. OKTÓBER 29. (SZOMBAT)
19 ÓRAI KEZDETTEL
(Ráckeve Szt. István tér 1.)
MŰSOR
P. Gaubert: Madrigal
I. Clarke: Hypnosis
J. S. Bach: 37. Kantate
W. A. Mozart: Ave verum corpus
W. Popp: Mazurka Elegante
D. Foster: The Prayar
J. Groban: Raise me up
KÖZREMŰKÖDIK:
Dr. Tisza Katalin - fuvola
Dr. Nemes-Antal Zsófia – fuvola
Dr. Posta Niké – ének
Dr. Nagy Dániel - ének
Bojti Eszter – zongora, orgona
Az est háziasszonya és rendezője: Kósáné Kertai Daisy – elnök
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A sorozat következő előadása: 2022. november 26. 19. óra
Keresztelő Szent János Katolikus Templom, Ráckeve
ADOMÁNYAIKAT az EGYESÜLET köszönettel fogadja!

Kisállat ivartalanítás támogatása
kérhető 2022. 2. félévében!!
Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van,
ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma
nem csökken. A felelőtlen állapotoknak,
a gazdátlan kutya, cica egyedszámának
csökkentésére ivartalanítással van esély.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2022 év 2.
felében 300 állat ivartalanítását támogatja. Ennek köszönhetően több ezer potenciálisan túlszaporított állattal lesz kevesebb.
Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, állataikat
udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási költségek támogatását. Jelentkezni 2022. november 10-ig (vagy a támogatási
keret kimerüléséig) a +36209298181 telefonszámon (munkanapokon 9-11 óra között) név, pontos cím, email megadásával lehet. Az állatvédelmi támogatásról bővebben a www.
zug.hu Állatbarát Web Kuckó oldalon lehet.
A program támogatója: Miniszterelnöki Kabinetiroda - Magyarország Kormánya
A program együttműködő partnere: Mátrix Közhasznú Alapítvány

ALMAVÁSÁR A GYÜMÖLCSÖSBEN
Szigetbecse és Makád
közötti út mellett
szept. 10-tól okt. 9-ig
minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték őszi és téli almákból
tel.: 06-30-9005898
Kövessen bennünket a Varga alma facebook oldalán!
GPS koordináták: 47.114115, 18.941236
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL.

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: OKTÓBER 10., 24., NOVEMBER 7., 21.
ÜDÜLŐTERÜLET: OKTÓBER 4., 18. NOVEMBER 1., 25., 29.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: OKTÓBER 11. NOVEMBER 8.
ÜDÜLŐTERÜLET: OKTÓBER 24. NOVEMBER 21.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI:

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETET SZERETNÉNK MONDANI MINDAZOKNAK, AKIK ÖZV.BUKRI JÓZSEFNÉ-T (SZ: PATAKI ERZSÉBET ÉLT 89 ÉVET) UTOLSÓ ÚTJÁRA ELKÍSÉRTÉK, SÍRJÁRA
KOSZORÚT, VIRÁGOT HELYEZTEK, GYÁSZUNKBAN VELÜNK OSZTOZTAK ÉS EGYÜTTÉRZÉSÜKET FEJEZTÉK KI.
LÁNYA, MENYE ÉS UNOKÁI

RÁCKEVEI VÁLLALKOZÓ KŐMŰVES BRIGÁDOT KERES
BÉR MEGEGYEZÉS SZERINT
É RDEKLŐDNI : +36-70-379-1720
KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL
TELEFONSZÁM : +36-30-964-0485

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

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2022. NOVEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2022. október 20., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért
felelősséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek tartalma
nem minden esetben tükrözi a kiadó és a szerkesztőség véleményét,
és nem vállalnak érte felelősséget.
E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket,
információikat, hirdetéseiket
ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel:
Jáki Réka, szerkesztő

Hirdetés
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7-1600
Hétfő
Kedd
7-1600
Szerda
7-1600
Csütörtök
7-1600
Péntek
7-1800
Szombat 7 30-1200

MEGÚJULT
BEMUTATÓTEREM
Ráckeve, Páskom

ELADÓ KÖZVETLEN VÍZPARTI APARTMANOK!
WWW.SAVOYAIAPARTMANHAZ.HU

Dunára néző örökpanorámás
Kikötővel és Dunaparti sétánnyal
Apartmanok 37 m2-től 161 m2-ig
Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft.
2300 Ráckeve, Lacházi út 3-7.
06/30-949-5435

