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Adventi gondolatok
Most még sötétség borul ránk. Most még korai éjfél, hideg és reszketés. 
Most még hosszúak az árnyékok a pislákoló lámpáknál, s bizonytalanul 
mosódik el megszokott világunk körvonala. 
Fázom. Fázom és nem igazán azért, mert itt kint hideg van, bent pedig már 
drága a fűtés és spórolnunk kell. És nem is azért, mert a nappalok most rövi-
debbek, mert az időjárás változott meg: a világ lett hidegebb és sötétebb hely 
hirtelen. Napi vitáink, ütközeteink eltörpülni látszanak egy nagyobb rossz ár-
nyékában. Ebben az évben a megszokottnál is távolabb kerültünk a fénytől, a 
megváltástól. Más ez a november, más ez az advent, mint a tavalyi és reméljük 
más, mint a jövő évi lesz. Talán addigra helyreáll rendünk, amire annyira vá-
runk, talán addigra – Radnótival élve – jelt ír a világra a béke ujja. Erősítsen hát 
minket ez az időszak, adjon reményt a lélek kiteljesedésére, hogy elér minket a 
megváltás, ami rajtunk is múlik: tegyük félre végre vélt vagy valós sérelmein-
ket, zárjuk le kicsinyes harcainkat, hagyjuk győzni jobbik énünket.
Templomaink északi falán, a lenyugvó nap felőli oldalon sok helyütt Szent 
László küzd a kun vitézzel már csaknem ezer éve, de ez a harc valójában, 
sokkal régebben kezdődött és ki tudja, meddig tart még. A tájolás nem vé-
letlen. Dicső uralkodónkat fehér, a pogány lányrablót sötét ruhában, miként 
paripáikat is hasonló színekben ábrázolták nem egyszer a piktorok. Mint a 
mesékben, mint a mitológiában, mint a keresztény hitvallásban: fehér és 
fekete, nappal és éjszaka. A jó harcol a rosszal, az angyal az ördöggel, a vi-
lágosság a sötétséggel, és a győzelem,  higgyünk benne, nem lehet kétséges.
Mert sötétséget sötétséggel elűzni nem lehet, csak a fény teheti azt. A gyű-
löletet nem űzi ki a gyűlölet, csak a szeretet teheti azt. (Martin Luther King)
A beszéd november 25-én az Adventi fények rendezvényen hangzott el.

Vereckei Zoltán polgármester
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Novemberi testületi beszámoló
Árváltozások – Téli intézményi zárva tartások – Költségvetés-tervezet

2022. november 17-én Ráckeve Város 
Képviselő-testülete nyilvános testületi 
ülést tartott.
A képviselők egyhangúan elfogadták az 
előző képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló polgár-
mesteri beszámolót, valamint a lejárt ha-
tár idejű határozatok végrehajtásáról szó-
ló tájékoztatást.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy el-
fogadja Ráckeve Város Önkormányzat által 
alapított és irányított költségvetési szervek, 
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Központ és a nemzetiségi önkor-
mányzatok kockázatértékelésen alapuló 
belső ellenőrzési tervét 2023. évre.
Elfogadták a város pénzügyi helyzetéről ké-
szült október havi jelentést.
A testület jóváhagyta Ráckeve Város Önkor-
mányzata 2022. évi költségvetésének 1-9. 
havi teljesítéséről szóló tájékoztatást.
Elfogadták a Végh és Fiai Kft. árajánlatát 
bruttó 2.400.000 Ft értékben az Ács Károly 
Művelődési Központ ablakainak cseréjére. 
A képviselők felkérték a Polgármesteri Hi-
vatalt a munkához kapcsolódó szerződés 
előkészítésére, valamint felhatalmazták a 
polgármestert annak aláírására, a VIGI ve-
zetőjét és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodavezetőjét pedig, hogy a munka fi nan-
szírozása érdekében az intézmény szabad 
előirányzat maradványa kerüljön elvonás-
ra. Az esetleges fennmaradó összeg forrása 
a 2022. évi költségvetés általános tartaléka.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a Pest 
Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intéz-
mény ráckevei és peregi nyugdíjas otthonát, 
valamint a ráckevei idősek nappali ellátásá-
nak gondozottjait – az intézményvezetők-
kel a szükségletek tekintetében egyeztetve 
– 50-50 ezer forint összegű karácsonyi ado-
mányban részesítik, és ennek fi nanszírozá-
sára összesen 150.000 Ft összeget különít 
el Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének szociális keretéből.
A testület Ráckeve Város Önkormányzatá-
nak 2023 évi első olvasatú költségvetését 
a következő irányelvek mentén kéri előter-
jeszteni a 2023. januári ülésre:
1. Az intézmények költségvetésüket a 2022. 
évi tény adatokat fi gyelembe véve tervezhe-
tik a lényeges kiadás növekményt, valamint 
a bevételi elmaradás tervezését indokolni 
szükséges.
2. A testület felkérte a költségvetési munka-

csoportot, hogy minden egyes intézmény 
vonatkozásában vizsgálja felül a finan-
szírozott létszám és a ténylegesen foglal-
koztatott/engedélyezett létszám közötti 
különbséget, valamint a nem kötelező 
bérelemeket.
3. Az Ady Endre Gimnázium tornatermének 
üzemeltetésével kapcsolatosan felkérte a 
polgármestert, hogy hivatalos levélben ke-
resse meg a Szigetszentmiklósi Tankerüle-
ti Központot a fűtéssel kapcsolatosan, kéri 
felülvizsgálni a költségmegosztási megálla-
podás ide vonatkozó részét.
4. A kulturális rendezvények közül első-
sorban a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvényeket kérték előterjeszteni. A pá-
lyázatokhoz kapcsolódó rendezvényekről 
egyedileg hoznak majd döntést, kérik eze-
ket külön soron szerepeltetni.
Képviselő-testület módosítja a 
308/2022.(X.20.) számú határozatát az 
alábbi kiegészítéssel:
„A téli zárva tartás idején az Ács Károly 
Művelődési Központban jelenleg működő 
csoportok elhelyezését a következő módon 
oldja meg, amennyiben igénylik azt:
– A nem zenés-táncos csoportok ideiglene-
sen a Skarica Máté Városi Könyvtárban ke-
rüljenek elhelyezésre.
– A tánccsoportok elhelyezése ideiglene-
sen a Gólyafészek Bölcsőde intézményében 
kerüljön megoldásra azzal, hogy készüljön 
számítás az ÁKMK épülete felfűtésének 
egyedi, órára vetített költségéről és az ily 
módon emelt költség kerüljön egyeztetésre 
a bérlőkkel.
– További lehetőségként a fűtés megfelelő 
megoldása esetén az Ady Endre Gimnázium
tornatermében is elhelyezhetőek a VIGI ve-
zetőjével egyeztetve”
5. A DTKH ügyfélszolgálat ideiglenes elhe-
lyezését az ÁKMK zárva tartásának idejére 
a Skarica Máté Városi Könyvtárban kíván-
ja megoldani, felkérte a testület az intéz-
ményvezetőket a szükséges intézkedések 
megtételére.
6. A Tourinform Iroda változatlan helyen 
üzemeljen.
7. Képviselő-testület a 307/2022.(X.20.) 
számú határozat 1. pontját törli, egyúttal a 
3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Elrendeli az Árpád Múzeum csökken-
tett nyitva tartását 2022. november 1-étől 
(kedd -szombat, havonta egy vasárnap, 
nemzeti ünnep).”

8. Képviselő-testület a 310/2022.(X.20.) 
számú határozat 5. pontját az alábbiak sze-
rint módosítja:
„A Televíziós szolgáltatásra Csernáné Ba-
lázs Ágnessel kötött szerződést kéri közös 
megegyezéssel megszüntetni 2022.12.31. 
napjával.”
9. A Műszaki Iroda folyamatosan moni-
torozza a kulturális intézmények ingatla-
nainak állagát a fűtés hiánya miatti állag-
romlásra tekintettel, valamint
10. az ÁKMK férfi  mosdójának szellőztetése 
legyen megoldva műszakilag.
A testület a 28/2022.(I.20.) számú dön-
tését visszavonta és úgy határozott, hogy 
a Régi Városháza épületében a bérleti dí-
jakat 2.190 Ft/m2 + Áfa bérleti díj mellett 
felhasznált energia mindenkor érvényes 
díjszabását állapítja meg 2022. december 
1-vel. A határozat a már meglévő bérlőkre 
is vonatkozik.
Ráckeve Város Önkormányzat közterületi 
térfi gyelő kamerarendszer adatkezelési sza-
bályzatát 2022. december 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosította:
A szabályzat III. A rendszer üzemeltetési 
rendje című fejezetének 2.1. pontja az aláb-
biak szerint módosul:
„A 4/2020. (III.25.) önkormányzati rende-
let 1. számú mellékletében szereplő, c34, 
c46-c58, c61-c62 és c65 azonosító számú 
kamerák kivételével a közterületi térfi -
gyelő kamerarendszer tulajdonosa az ön-
kormányzat által alapított, Ráckevei Vá-
rosüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (RÁVÜSZ Kft.), üze-
meltetője pedig az önkormányzat. A c34, 
c46-c58, c61-c62 és c65 azonosító számú 
kamerák tulajdonosa és üzemeltetője is az 
önkormányzat. A technikai rendszerek kar-
bantartása külső szakcéggel biztosított.”
A Képviselő‐testület a Településszerkezeti 
Tervet módosításokkal hagyta jóvá. 
Azt is elfogadták, hogy a határozat elfoga-
dását követően a település közigazgatási 
területén készülő szabályozási terveket a 
módosított Településszerkezeti Tervvel 
összhangban kell elkészíteni. A határozat 
és mellékletei Ráckeve Város a 165/2017. 
(VI. 21.) Kt. határozattal elfogadott Telepü-
lésszerkezeti Tervével együtt érvényes, az-
zal együtt alkalmazandó.
Elfogadták a képviselők a H6 HÉV telepü-
lésrendezési eszközök módosítására tett 
javaslatokat is, és döntöttek arról, hogy a 
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határozat elfogadását követően a település 
közigazgatási területén készülő szabályo-
zási terveket a módosított Településszerke-
zeti Tervvel összhangban kell elkészíteni.
A Pályázati Ösztönzőrendszer Szabályzat 
V.1. pontja értelmében Ráckeve Város Kép-
viselő-testülete a 2022. évi költségvetése 
céltartalékában, elkülönítetten kezelt, a 
pályázatokra elnyert összegek maximum 
2%-ában megállapított sikerdíjak kifi ze-
tését 2022. évben 2.000.000 Ft, összeg-
ben határozta meg. Felkérték a képviselők 
a Sikerdíj Csoportot, hogy a pályázati si-
kerdíjat 2022. évre a Szabályzat személyi 
hatályának megfelelő személyek részére a 
Szabályzat szerint állapítsa meg.
Az a döntés született, hogy a 2023 /2024-
es tanítási évre vonatkozó általános isko-
lai felvételi körzethatáron változtatni nem 
kíván a testület, s Ráckeve város és Lórév 
község közigazgatási területe tekintetében 
köznevelési intézményként a Ráckevei Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolát támogatja 
megjelölni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
módosítani kívánja Szigetszentmárton 
Község Önkormányzatával kötött gyerme-
kétkeztetési feladatellátásra irányuló szer-
ződését a következők szerint:
A felek rögzítik, hogy a Szigetszentmárton 
feladat-ellátási helyén keletkező személyi 
és dologi kiadások fedezete oly módon ke-
rül biztosításra, hogy a feladathoz kapcso-
lódó személyi állományt Ráckeve, Városi 
és Intézményi Gazdasági Iroda, mint mun-

káltató átveszi, a dologi kiadásokat pedig 
számla kiállítása ellenében az új munkálta-
tó megtéríti.
Szigetszentmárton feladat-ellátási helyén 
jelentkező állami normatíva és a keletkező 
kiadások különbözetét Szigetszentmárton 
Önkormányzata megtéríti Ráckeve Város 
Önkormányzat felé. Felkérték a képviselők 
a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapo-
dás jelen határozat szerinti módosításának 
elkészítésről.
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-nak az 
önkormányzat tulajdonában álló kegyeleti 
hűtő üzemeltetéséről szóló 2022. 01.01-től 
2022.09.30-ig terjedő időszakra vonatkozó 
beszámolóját a testület elfogadta és a ke-
gyeleti hűtő használatáért fi zetendő térítési 
díjat felülvizsgálva úgy döntött, hogy azon 
változtatni nem kíván.
Elfogadták a közterület-felügyelet által ké-
szített javaslatot és felkérték a Rávüsz Kft.-t, 
hogy gondoskodjon a táblák kihelyezéséről.
A testület elfogadta, hogy Magyar Halásza-
ti Kultúráért Alapítvány részére a Halászati 
Múzeum pincerész örökségvédelmi enge-
délyes épületfelújításához szükséges saját 
forrás biztosítására 500.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, és egyben fel-
kérte a polgármestert az erről szóló támo-
gatási szerződés megkötésére. A támogatás 
forrása pályázatelőkészítési alap.
Határozat született arról, hogy a VEKOP 
6.2.2-15-2016- 00004 pályázat kapcsán be 
kívánja vonni a testület a projektbe a 2300 
Ráckeve Irinyi u. 26. szám alatt található 

lakóingatlant, melynek megvásárlására 
1.153.098 Ft önerőt biztosít a 2022. évi költ-
ségvetés pályázat-előkészítési alap terhére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzat mikulási napi ajándékozás-
ra 50.000 Ft összeget különít el az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetésének szoci-
ális keretéből.
A testület határozott arról, hogy engedé-
lyezi Márki Viktor rendezőnek 2022. évben 
szilveszteri diszkó megrendezését az Ács 
Károly Művelődési Központban az alábbi 
feltételekkel:
– A rendezvény helyszín átadás-átvételével 
Szente Annamária képviselőt bízták meg.
– A rendezvény helyszínén, a rendezvény 
időtartama alatt a helyszín felügyeletével 
Simon Balázs képviselőt bízták meg.
– Bérleti díjat a kiemelt időpontra tekintet-
tel 240.000 Ft-ban állapították meg.
– A kaució mértékét 200.000 Ft-ban hatá-
rozták meg.
– Felkérték a rendezőt, hogy a rendezvény 
ideje alatt, a rendezvény helyszíne környé-
kén (kiemeleten a művelődési központ, a 
Keve Galéria, önkormányzati kikötő és a 
Budapest Bank területén) keletkező hulla-
dék elszállításával kapcsolatosan a RÁVÜSZ 
Kft-vel kössön megbízási szerződést. 

A határozatok a város honlapján (www.
rackeve.hu), a dokumentumok között, a kép-
viselő-testület anyagai között olvashatóak.  
    

Jáki Réka

Változik az építményadó mértéke
Tisztelt lakosok!
A 2016. év óta változatlan mértékű épít-
ményadó módosításáról döntött Rácke-
ve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete és elfogadta a 12/2022. (X. 
25.) önkormányzati rendeletet az épít-
ményadóról szóló 20/2018.(XI.28.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

A döntés értelmében nem változnak a 
lakás célú ingatlanok és a gépjárműtá-
roló, csónaktároló ingatlanok adóté-
telei, változnak azonban az üdülők, a 
szálláshelyek és kereskedelmi egységek 
adótételei, valamint kedvezőbbé válnak 
az 50 %-os személyi adómentesség fel-
tételei.

A 80 m2 hasznos alapterületnél kisebb 
üdülő ingatlanok és szálláshelyek adója 

és földhivatal felé történő benyújtásra, 
késedelem esetén ugyanis előfordulhat, 
hogy az eladó viseli jövőre is az épít-
ményadó terhét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon adóala-
nyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek 
számára, akiknek az építményükkel kap-
csolatosan bármilyen adóztatást érintő 
változás történt (pl.: eladás) a 2022. év-
ben, arról legkésőbb 2023. január 15-ig 
ún. adatbejelentést kell teljesíteniük az 
önkormányzati adóhatóság felé. 

Adózással kapcsolatos további informá-
ciókért keressék az adóiroda munkatár-
sait. 
     

Ráckevei Polgármester Hivatal
Adóiroda

750 Ft/m2-re, a 80 m2 és a feletti hasznos 
alapterületű üdülők és szálláshelyek 
építményadója 910 Ft/m2-re, a kereske-
delmi egységek és egyéb nem lakás cél-
jára szolgáló ingatlanok építményadója 
500 Ft/m2 változik 2023. január 1-től. 

Azok az ingatlantulajdonosok, akiknek 
változik az adófizetési kötelezettsége 
2023.01.01-től határozatban fognak ér-
tesülni a módosított építményadó ösz-
szegéről 2023. január-február hónap-
ban. Az építményadóról szóló rendelet 
Ráckeve város holnapján (http://www.
rackeve.hu) teljes terjedelmében megte-
kinthető.

Építmény (lakás és nem lakás célú ingat-
lan) idei eladása esetén érdemes figyel-
ni az időben történő szerződéskötésre 



4 Önkormányzat – Tájékoztatások 2022. december

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 ingat-
lanokat. Területük egyenként 1277 m2, ér-
tékesítési ár: 13.000.000 forint/ingatlan. Az 
ingatlanok a természetben a Somlyó-sziget 

Tutaj utca és Kagyló utca sarkán találhatóak. 
Üdülőházas (Üh-3.) övezetben helyezked-
nek el, a központtól 4,5 km távolságra. Az Üh 
övezet az időszakos pihenést szolgáló épület 
elhelyezését és telekhasználatát szolgáló terü-
let, amelyen legfeljebb két üdülőegységet ma-
gába 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

Anyakönyvi rendelet
„Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 26/2022.(XI.23.) sz. rendele-
tével módosította az anyakönyvi események 
helyi szabályairól szóló  18/2018.(XI.05.) sz. 
rendeletét. A rendelet 5. § (1) bekezdésébe az 
alábbi rendelkezés lépett:
„Abban az esetben, ha az anyakönyvi esemény 
hivatali munkaidőn kívül történik, akkor a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként: bruttó 
70.000 Ft/alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni.”

Természetesen továbbra is lehetőség van 
ingyenes szolgáltatásra, az anyakönyvve-
zető hivatali munkaidőn belüli, hivatalos 
helyiségben történő eseményeknél.
Valamint a testület az anyakönyvvezető 
munkaidőn kívüli – rendszerint szombati 
napokon – közreműködéséért megállapí-
tott rendelkezésre állás díját ötezer forint-
tal emelte alkalmanként, tekintettel arra, 
hogy szabadidő megváltásra nincs lehe-

Igazgatási szünet
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármes-
teri Hivatalban 2022. december 23. nap-
jától 2023. január 8. napjáig igazgatási 
szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel. 
A szünet alatt a hivatal zárva tart. Ha-
laszthatatlan anyakönyvi ügyben (halá-
leset anyakönyvezése) az ügyfélfogadás 

ügyeleti rendszerben az alábbi napokon 
történik:  2022. december 28-án (szer-
dán) 8.00 órától 12.00 óráig, illetve 2023. 
január 4-én (szerda) 8.00 órától 12.00 
óráig. Anyakönyvvezető elérhetősége 
munkaidőben: 70/476-8081.
Az általános ügyfélfogadási rend szerint 
a szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 

2022. december 21. (szerda) 8.00 -16.00 óra, 
a szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 
2023. január 10. (hétfő ) 8.00-16.00 óra.

Megértésüket köszönjük.

Dr. Jambrik Anna 
jegyző

tőség mivel 1 fő anyakönyvvezető látja el 
a feladatot. Továbbá az egy évben egyszer 
adható ruházati költségtérítését tízezer 
forinttal megemelte, annak érdekében, 
hogy az anyakönyvvezető az alkalomhoz 
illően tudja képviselni a várost.„

A rendelet 2023. jamuár 1-től lép hatályba.

Ráckeve Város Önkormányzata

Gyermekorvosi pályázat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-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 helyet-
tesítéssel ellátott. Eredményes pályázat 
esetén az önkormányzat határozatlan időre 
szóló feladat-ellátási szerződést köt, mely-

ben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt 06-70-375-9641-es te-
lefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda 
aljegyző nyújt.

A praxis egy éve betöltetlen, arra letele-
pedési támogatás igényelhető.
Pályázati kiírás teljes szövege a város hon-
lapján, az AEEK oldalon megtekinthető.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Gyermekorvosi helyettesítés

Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi 
körzet feladat-ellátását az önkormány-
zat 2022. december 1. napjától újabb 
egy évre helyettesítéssel biztosítja, 
melyre DR. SZEKSZÁRDI MARGIT és 
DR. CZÚTH IBOLYA orvosokkal meg-
bízási szerződést kötött.

Dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző
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Változnak a közterület-használati díjak
2023. január 1-től esedékes módosítások

Ráckeve Város Képviselő-testülete módosította az alábbiak szerint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
25/1995.(VII.7.) önkormányzati rendeletet:
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Tájékoztatás a gyermekétkeztetési térítési díjakról

Ráckeve Város Képviselő-testülete 2023. január 1-től változtatott a gyermekét-
keztetési térítési díjakról a 19/2018. (XI.05.) számú rendelet módosításával.

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megalkotta a 21/2022. (XI. 
24.) önkormányzati rendeletét a fi zető par-
kolóhelyek működésének és igénybevételé-
nek rendjéről szóló 25/2018.(XI.28.) önkor-
mányzati rendelet módosítását követően.
A lakosságot érintő legfontosab változás, 
hogy  óradíj-fi zetés tekintetében az 1-2. zó-
nában már nem lesz különbség, egységesen: 
280 Ft/óra 70 Ft/15 perc (minimum díjté-
tel) kötelezettséget állapított meg a testület. 
A kedvezményesnek minősülő bérleteknél 
10%-os áremelkedést épített be.
A rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
A 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendele-
tet a fi zető parkolóhelyek működésének és 
igénybevételének rendjéről teljes terjedel-
mében a város honlapján (www.rackeve.hu), 
a Rendeletek  között találhatják meg.
További részletes információkat a Rá-
vüsz Kft.-től kaphatnak.

Lehoczky Gábor
ügyvezető, Rávüsz Kft.

Parkolási díjváltozás
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Árpád MúzeumÁrpád Múzeum
Téli nyitvatartásTéli nyitvatartás

Az újság hasábjain is szeretnénk tájékoz-Az újság hasábjain is szeretnénk tájékoz-
tatni a látogatóinkat fenntartónk, Rác-tatni a látogatóinkat fenntartónk, Rác-
keve Város Önkormányzatának dönté-keve Város Önkormányzatának dönté-
séről, hogyan alakul majd a múzeum és séről, hogyan alakul majd a múzeum és 
kiállítóhelyeinek nyitva tartása novem-kiállítóhelyeinek nyitva tartása novem-
ber 1-től az intézményeket is jelentősen ber 1-től az intézményeket is jelentősen 
érintő rezsiköltségek emelkedése miatt.érintő rezsiköltségek emelkedése miatt.
Az Árpád Múzeum állandó kiállítása és Az Árpád Múzeum állandó kiállítása és 
az időszakos új néprajzi, viselet-és divat-az időszakos új néprajzi, viselet-és divat-
történeti kiállítása történeti kiállítása Kulturális örökségünk : Kulturális örökségünk : 
A cifraszűr és a szűcshímzésA cifraszűr és a szűcshímzés továbbra is  továbbra is 
látogatható és múzeumi órákra, tárlat-látogatható és múzeumi órákra, tárlat-
vezetésekre előzetes telefonos, e-mailes vezetésekre előzetes telefonos, e-mailes 
bejelentkezés alapján lehetőség van (el-bejelentkezés alapján lehetőség van (el-
érhetőségek honlap, facebook).érhetőségek honlap, facebook).

Nyitva tartásunk az alábbiak szerint Nyitva tartásunk az alábbiak szerint 
módosul november 1-jétől:módosul november 1-jétől:
Hétfő: zárvaHétfő: zárva
Kedd: 8-16 óráigKedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig Szerda: 8-16 óráig 
Csütörtök: 8-16 óráigCsütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig Péntek: 8-16 óráig 
Szombat: 9-17 óráigSzombat: 9-17 óráig
Vasárnap: zárva, kivéve 2023. január Vasárnap: zárva, kivéve 2023. január 
22-én, akkor szintén 9-17 óráig várjuk 22-én, akkor szintén 9-17 óráig várjuk 
az érdeklődőket.az érdeklődőket.

A Patay László Városi Képtár november A Patay László Városi Képtár november 
1-től december 12-ig hétfő kivételével 1-től december 12-ig hétfő kivételével 
keddtől-szombatig 10-16 -ig tart nyitva, keddtől-szombatig 10-16 -ig tart nyitva, 
kivéve 2023. január 22-én, akkor szin-kivéve 2023. január 22-én, akkor szin-
tén 10-16 óráig várjuk az érdeklődőket.tén 10-16 óráig várjuk az érdeklődőket.
A Képtár 2023. január 1-től március A Képtár 2023. január 1-től március 
31-ig zárva tart.31-ig zárva tart.
A Keve Galéria október 1-től 2023. A Keve Galéria október 1-től 2023. 
március 31-ig zárva tart.március 31-ig zárva tart.

A múzeum és a képtár 2022. december A múzeum és a képtár 2022. december 
19-től 2023. január 16-ig zárva tart.19-től 2023. január 16-ig zárva tart.
Nyitás: 2023. január 17 -én 8 órakorNyitás: 2023. január 17 -én 8 órakor

Jáki Réka
múzeumigazgató

„Közeleg a tél...”
Rendkívüli téli nyitva tartás a könyvtárban

A Ráckevére is begyűrűző rezsiköltség emelkedés sajnos könyvtárunkat is érinti. 
Fenntartónk döntése alapján november 2-től – előreláthatólag március 31-ig – az 

alábbi változások történnek életünkben.
A könyvtárat kizárólag a Kossuth Lajos utca felőli főbejáraton lehet majd megköze-

líteni (az udvarunkon keresztüli bejutás szünetel). A gyermek- és a felnőtt könyvtári 
kölcsönzés átkerül az előtérbe. Az olvasói terekben és a raktárhelyiségeinkben csak 16 

fokos hőmérséklet engedélyezett. 
Nyitva tartásunk az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: zárva
Kedd: zárva

Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 12-18 óráig

Péntek: 12-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Vasárnap: zárva
Könyvtárunk december 20-tól január 10-ig zárva tart.

Ahogy a korábbi járványidőszakban, úgy továbbra is összekészítjük olvasóink számára a 
kért könyveket, de a szabadpolcos válogatás is megmarad.
Megértésüket köszönjük és szeretettel várjuk a látogatóinkat a megváltozott körül-
mények között is!

Hegyi Gergely intézményvezető

Hírek a Gólyafészek 
Bölcsődéből
Intézkedések a rezsicsökkentés érdekében

A következő változásokkal szeretném megis-
mertetni a Gólyafészek Bölcsődébe járó gyer-
mekek szüleit: A bölcsőde 2022.12.22-től 
(csütörtök)- 2023.01.08-ig zárva tart. Az 
ügyelet igénybevételét az intézményvezető-

nél szükséges jelezni. 2023.01.09-én (hétfő) 
várja újra a gyermekeket! A zárás oka az, hogy 
intézmény takarékoskodni próbál az energia 
felhasználásával. Ennek megfelelően a nyári 
zárása az intézménynek rövidebb lesz!
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testületének a helyi gyermekvédelem 
ellátási rendszeréről szóló 22/2018. (XI.28.) 
számú rendeletének 2. számú mellékle-
te, módosult az alábbiak szerint: Gólya-

fészek Bölcsődében a gondozási díja 
2023.01.01-től: bruttó intézményi téríté-
si díja: 600,- Ft /fő /munkanap.
Az energia takarékosság jegyében, reggel 
6,30-7,30  és délután 16-17 óra között     össze-
vont csoportokban működik a bölcsőde.
Előre is köszönöm együttműködésüket, mely-
lyel segítik a város  bölcsődéjének működését!

Bertalan Annamária intézményvezető

Téli szünet és ügyelet az óvodában

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Szívárvány Óvoda tagintézményei (Ifjúság utcai, Vö-
rösmarty utcai, Dömsödi úti) 2022. december 27-től 2023. január 6-ig zárva tart. Nyitás 
napja: 2023. január 9. Ügyeletes óvoda: Iskola utcai tagóvoda. A téli zárva tartás ideje alatt 
ügyelet igénybevételét az intézményvezetőnél írásban 2022. december 20-ig kell bejelenteni.

A művelődési központ téli zárva tartása

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy az Ács Károly Művelődési Központ   épülete 2022. de-
cember 18-tól 2023. március 15-ig zárva tart. A művelődési központ munkatársai a téli sza-
badságolásokat követően a Skarica Máté Városi Könyvtárban lesznek megtalálhatóak. További 
információkat honlapunkon és facebook oldalunkon találhatnak. Köszönjük megértésüket! Már-
ciustól újra nyit a „Ház” és várjuk programjainkra rendezvényeinkre szeretettel az érdeklődőket.

Szabó Gertrúd igazgató
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Raffay Bélát köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából köszöntöt-
te Vereckei Zoltán polgármester Raffay 
Bélát Ráckeve város díszpolgárát, akinek 
neve sokak számára ismerősként cseng, 
hiszen évtizedekig meghatározó szemé-
lyisége volt a város életének.
1973-tól a Ráckevei Járási Hivatal elnö-
keként dolgozott, majd a közigazgatá-
si rendszer változása után a városi jogú 
nagyközségi közös tanács elnöke lett, és 
városi tanácselnökként ment nyugdíjba 
1990-ben.

Ráckeve Város Önkormányzata

Felhívás partnerségi véleményezésre
Ráckeve Város képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezés-
sel és településkép-érvényesítéssel ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól alkotott 6/2017 (III.24.) ön-
kormányzati rendelete 6. §. (3) bekezdése 
alapján a partnerségi egyeztetésben részt-
vevők körét tájékoztatom, hogy Ráckeve 
Város Képviselő-testülete a 357/2018. (XI. 
22.) számú önkormányzati határozatában 
döntött a hatályos helyi építési szabályzat 
módosításának szükségességéről, és arról, 
hogy a változásra kijelölt területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztés 
megvalósítása érdekében. A kiemelt fej-
lesztési területté nyilvánított ingatlanon 
(Ráckeve 0436/4-5 hrsz-ú) a tulajdonos 
meglévő lovastanyájához kapcsolódóan 
fás-legelő létesítését tervezi. A rendezési 
terv módosításával járó szándékok össz-
hangban vannak a város településfejleszté-
si koncepciójában foglaltakkal.

A településrendezési eszközök módosítá-
sának egyeztetése a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés 
c) pontja alapján, a Rendelet 42.§ szerinti 
tárgyalásos eljárással történik, tekintettel 
arra, hogy a módosítások a képviselő-tes-
tület döntésével kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánított területek.
A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgya-
lásos eljárás esetén a polgármester a telepü-
lésrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt 
véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.
Az elkészült dokumentumok megtekinthe-
tők elektronikusan a www.rackeve.hu honla-
pon, vagy papíralapú dokumentum formá-
tumban a Polgármesteri Hivatalban. 

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a 
helyi építési szabályzat módosításának 
tervezetével kapcsolatban észrevételt, ja-
vaslatot tehetnek, véleményt nyilvánít-
hatnak elektronikus levélben a foepitesz@
rackeve.hu e-mail címekre, vagy írásos 
észrevétellel a Ráckevei Polgármesteri Hi-
vatal címére történő megküldéssel, vagy 
az írásos észrevétel személyes leadásával 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 
2022.december 19.
Tájékoztatom továbbá a település lakossá-
gát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők 
körét, hogy 2022. december 7-én (szer-
dán) 11 órakor lakossági fórumot tartunk 
(helye: Ráckeve, Szent István tér 4. Polgár-
mesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló) a fenti-
ekben ismertetett témában.

Karaba Tamás
főépítész

Adni jó!
„Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy 
élni kezdjen egy gondolat, egy történet, egy 
érzés. Én csak elkezdhetem.” (Krúdy Gyula)

Az én esetemben nem kettő, hanem inkább 
102 segítő kéz kellett ahhoz hogy a beérke-
zett adományok rendben célba érjenek.
Az új közösségi házban kezdte meg műkö-
dését az önkormányzat adomány pontja. 

adományozók, illetve az önkéntes segítők 
munkáját!
Áldott, békés karácsonyt és egészségben, 
szeretetben gazdag, boldog új évet!
Ráckeve Város Önkormányzata nevében

Szente Annamária 
Civil kapcsolatokért felelős tanácsnok 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Az eltelt lassan egy évben a mérlegünk: 30 
adományozó, 70 rászoruló személy, 25 ön-
kéntes segítő. Volt a felajánlásban háztartá-
si gép, műszaki cikk, bútor, ruha, cipő, gye-
rekjáték, könyv, élelem.
Nagy örömünkre sokan tudják, hogy műkö-
dünk, hogy hozzánk fordulhatnak ha segíte-
ni szeretnének, vagy ha segítségre szorulnak. 
Itt is szeretném megköszönni mind az 
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„Úrsziget”
Középkori uralkodóink és feleségeik a Csepel-szigeten (1. rész)

Wolfgang Lazius osztrák humanista 1557. 
évi térképén a mai Csepel-sziget „Úrsziget” 
néven szerepel, a megnevezés korántsem 
véletlen: az „úr” megnevezés egykoron csak 
a királynak és családtagjainak „járt ki”, és 
mint tudjuk, a sziget valóban a királyok, 
illetve királynék (magán) uradalmához tar-
tozott. A mindenkori uralkodóház birtok-
lása az oszmán hódítás nyomán mintegy 
kétszáz évre megszűnt, de a 18. század kö-
zepére – Savoyai Eugén halála után – már 
ismét a Habsburg-család az uralma alá 
került, igaz nem közvetlenül az egyes kirá-
lyok vagy feleségeik, hanem az uralkodó-
ház egyéb tagjai tulajdonában. A „szigeti” 
királyi uradalom működéséről az Újkorból 
már ismerünk különféle elszámolásokat és 
jegyzékeket, amelyek alapján feltárható, 
hogy melyik családtag járt itt, a középkor-
ból viszont nem maradtak fenn ilyenek. 
Három olyan számadás élte túl a századok 
viharait, amelyekben az általunk keresett 
adatokra bukkanhatunk, de ezek nem a 
szigeti uradalommal, hanem az „ország-
gal”, illetve a királlyal kapcsolatos tételeket 
tartalmaznak. Így annak megállapításához, 
hogy mikor, ki és milyen okból járt a sziget 
valamelyik településén egyedüli és legfőbb 
forrásaink az oklevelek és levelek. Az előb-
biek esetében a királyok és királynék által 
kibocsátottak alapvetően a keltezési he-
lyük révén nyújtanak segítséget (az írásba 
foglalt ügyek a legritkább esetekben kap-
csolódnak a szigethez), az utóbbiak, azaz a 
levelek esetében pedig a bennük leírt ese-
mények adhatnak támpontot. A 14. század 
végéig azonban meglehetősen szórtak az 
információink, mivel egyrészt az Árpád-há-
zi királyok okleveleiben – a kor szokásának 
megfelelően – nemhogy a pontos napi dá-
tumot, de sokszor kibocsátási helyet sem 
tüntették fel, ennek ellenére a teljesség ked-
véért ezeket is számba vesszük. Másrészt az 
Anjou uralkodóink – legalábbis a fennma-
radt források alapján – csupán egy-két al-
kalommal jártak a szigeten (I. Lajos király-
tól egyetlen olyan oklevél sem maradt ránk, 
amelynek valamelyik itteni település lenne 
a kibocsátási helye.) A cikkben időrendben 
haladok, az első részben III. Béla és I. Ká-
roly királyok uralkodása közötti időszakot 
tekintem át (az adatok Az Árpádházi kirá-
lyok okleveleinek kritikai jegyzéke című, 
valamint Kádár Tamás és Spekner Enikő 
munkáiból visszakereshetők).

Az első biztos adatunk a magyar királyok szi-
geti tartózkodására a 12. század végéről van: 
1189 nyarán, amikor az I. (Barbarossa) Fri-
gyes német-római császár vezette keresztes 
sereg útban a Szentföld felé Magyarországra 
érkezett, III. Béla király és a magyar előkelők 
a császárral és kíséretével a „Nagyszigeten” 
vadászattal mulatták az időt.
Béla fi a, Imre király 1203. április végén a 
kalocsai érsek és a veszprémi püspök, vala-
mint más, meg nem nevezett előkelők tár-
saságában a „királyi szigeten” fogadta Kulin 
boszniai bánt és társait, akik ígéretet tettek 
a boszniai eretnekek visszaszorítására. Az 
1205-től uralkodó II. András királynak szigeti 
tartózkodására nincsen információink, nem 
úgy mint fi ának, IV. Béla királynak. A máso-
dik honalapítónak is nevezett uralkodónk 
három és fél évtizedes uralkodása során hét 
alkalommal, szinte szabályos időközönként 
járt a királyi vagy Nagyszigeten, így 1240. 
szeptember első felében, 1247. május elején, 
1252. augusztus első felében (ekkor konkré-
tan Újfalun) és 1257. október közepén. Alig 
két évvel később, 1259-ben adataink alapján 
legalább kétszer megfordult itt: szeptember 
1-jén a „Nagyszigeten” keltezett, majd innen 
továbbment Székesfehérvárra (okt. 2.), hogy 
aztán másfél hónappal később, november 
18-án Lóréven bukkanjon fel. Innen nem 
tudjuk, merre mehetett a király és kísérete, 
mivel az év hátralévő időszakából nincsen 
olyan oklevelünk, amelynek lenne kibocsá-
tási helye. 1263-ban IV. Béla király a „Nagy-
sziget” mellett, valószínűleg Pentele (ma 
Dunaújváros) falu területén bocsátott ki ok-
levelet az ottani – szintén a Duna egy szige-
tén fekvő – Szent Pantaleon-monostor ügyé-
ben. Végül utoljára 1267-ben járt erre a király, 
amikor szeptember 29-én Lóréven tartóz-
kodott. Mivel a hónap elején Budán (szept. 
7.), november elején pedig már Veszprém 
megyében időzött, így elképzelhető, hogy a 
Dunántúlra vezető útja előtt jó pár napot a 
szigeten is eltöltött. Ez év szeptember elején 
volt az idősebb király, IV. Béla és fi a, az ifjabb 
király, V. István országrészeiben élő nemesek 
gyűlése Esztergomban, ahol a megjelentek 
törvényt is hoztak. (Ez az úgynevezett 1267. 
évi Aranybulla.)
Az előbb említett V. István király 1270-ben 
útban Budáról (szept. 18.) Pozsonyba a II. 
Ottokár cseh királlyal való találkozásra, 
szeptember 25-én előbb a „Nagysziget” mel-
lett, majd október 1-jén már a „Nagyszige-

ten” adott ki oklevelet, hogy aztán (Bia)tor-
bágyon (okt. 9.) és (Almás)füzítőn (okt. 12.) 
át folytassa útját az ország nyugati határára. 
Rövid uralkodása (1270–1272) alatt még egy-
szer visszatért a szigetre: a fi a, a későbbi IV. 
László király elrablása miatt bánkódó ural-
kodó 1272. augusztus 6-án – krónikáink sze-
rint – a „Nagyszigeten” lévő királyi udvar-
házban hunyt el. E tragikus események után 
trónra kerülő kiskorú fi a három alkalommal 
időzött a szigeten. Először, még kiskorúsága 
idején, 1276. július 8-án járt Lóréven járt, va-
lószínűleg Budáról a „Nagyszigeten” keresz-
tül ment Székesfehérvárra, ahol július 17–20 
között tartózkodott. Legközelebb már teljes 
jogú uralkodóként 1285. május 4-én Szent-
mártonban, négy nap múlva pedig a „Nagy-
szigeten” időzött. Ezúttal előtte Taksonyban 
(jan. 13.), utána pedig Erdélyben, Gyulafe-
hérváron (máj. 27.) találjuk IV. László királyt. 
Utolsó alkalommal alig egy évvel a meggyil-
kolása (1290. júl. 10.) előtt, 1289. máj. 22-én 
tartózkodott a „Nagyszigeten”, ahonnan 
előbb Rákosra (máj. 26.), majd Fövenyre 
ment (jún. 23–26.), ahol az országgyűlésen 
kibékült feleségével, Erzsébettel, illetve az 
esztergomi érsekkel és társaival. Az utolsó 
„aranyágacska”, III. András király uralkodá-
sa (1290–1301) során két alkalommal bizto-
san járt a szigeten: 1291-ben Budáról (jún. 
17.) Székesfehérvárra (jún. 29.) menet június 
21-én, illetve egy bizonyos év Mihály-napja 
táján keltezett Lóréven. Az Árpád-ház kiha-
lása után trónra kerülő Anjou dinasztia első 
uralkodója, Károly király (1308–1342) 1308. 
szeptember 15–22. között – mint látható – 
legalább egy hetet időzött Lóréven, ahová 
Péterváradról érkezett Cegléd érintésével. 
Az út végét a novemberi budai országgyűlés 
jelentette, ahol a megjelent országnagyok 
és nemesek megerősítették Károly királlyá 
választását. Uralkodása idején – forrásokkal 
is alátámaszthatóan – még egyszer kereste 
fel a szigetet: 1323. október 7-én Csepelen 
volt, ahová Visegrádról (szept. 24.) érkezett 
és ugyanoda (okt. 15.) is tért vissza. Az 1342 
nyarán trónra lépő fi a, I. (Nagy) Lajos király 
egyetlen oklevelének a keltezési helyében 
sem szerepel a sziget vagy valamelyik telepü-
lésének neve, ettől függetlenül azonban ko-
rántsem zárhatjuk ki azt, hogy ne fordult vol-
na meg néhány alkalommal a királyi szigeten.

C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Magyar nyelv napját ünnepeltük
2022. november 11. – Ács Károly Művelődési Központ

Megtöltötték a diákok a színháztermet FOTÓ: ÁKMK

Hatodszor sem „tököltünk”…
Tökösebbnél tökösebb alkotások születtek

„Egy kincse van minden nemzetnek adva, míg 
azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve az édes 
anyanyelv.” 
Szabó Gertrúd Jókai Mór gondolataival kö-
szöntötte a Magyar Nyelv Napja alkalmából 
szervezett rendhagyó irodalom órára érkezett 
diákokat, pedagógusokat, érdeklődőket. 
November 13-át az Országgyűlés 2011-ben 
nyilvánította a magyar nyelv napjává, lehe-
tővé téve, hogy évente egyszer a közfi gyelem 
a magyar nyelvre, kulturális örökségünk és 
nemzeti identitásunk alapjára irányuljon. 
Emlékül annak, hogy 1844-ben V. Ferdinánd 
magyar király ezen a napon szentesítette a 
magyar nyelvet hivatalossá.
A magyar nyelv anyanyelvünk: elválasztha-
tatlan és nélkülözhetetlen része mindennap-

jainknak. Magyarul közöljük mondandónkat, 
magyarul értjük meg egymást, életünkben 
először magyarul szólalunk meg, magyarul 
kérünk, magyarul örülünk, magyarul szo-
morkodunk. Édesanyánk magyar nyelven 
tanít minket, magyarul tanulunk az iskolá-
ban. A magyar nyelv biztos tudásának bir-
tokában sajátítjuk el az idegen nyelveket.
Magyarul álmodunk, magyarul szeretünk, ma-
gyarul vágyakozunk. Kosztolányi Dezső szava-
ival élve életünk legnagyobb eseménye a ma-
gyar nyelven való beszéd, írás, gondolkodás.
A köszöntő után Csomor Csilla színművész 
„Édes Rózám” című programját tekinthették 
meg nézőink, mely Déryné Széppataki Ró-
zának a magyar nyelvű színjátszás nagyasz-
szonyának állít emléket. A művésznőt már 

gyerekkora óta foglalkoztatta, hogy ennek a 
kivételes, sokoldalú, ám magánéletében vi-
gasztalanul magányos nőnek az élettörténe-
tét színpadra vigye. Igazából a kötődésein túl 
– Jászberényben született, a régió iránt is nagy 
tisztelettel van – Déryné karrierje, pályája, mű-
vészi indíttatása is nagyon közel áll hozzá. Dé-
ryné meghatározó személyisége volt a magyar 
színművészetnek, a magyar nyelvű színjátszás 
vele indult el, ő és társai honosították meg.                                                                 
A mű archaikus, XIX. századi magyar nyel-
ven íródott, főként Déryné visszaemlékezései 
alapján, és lerántja a leplet a XIX. század szín-
házi és társadalmi kulisszáiról. Reformkori 
kuriózum is egyben, hiszen a korról alig ma-
radtak fenn ilyen jellegű dokumentációk. Nem 
a mai magyar szóösszetétel és mondatszer-
kesztés jellemzi, éppen ezért igazi csemege az 
anyanyelvét szerető közönségnek.
„A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki ját-
szani akar rajta, annak minden áldott nap gyako-
rolnia kell” – mondta Lénárd Sándor nyelvész.
Zenészeket is köszönthettünk rendezvényün-
kön. A Monarchia Trió erre a  napra készült 
összeállításával zártuk rendezvényünket. Köz-
reműködött: Schuszter Andrea - hegedűn, Asz-
talos Rita - zongorán, Varga István - klarinéton.
Örömünkre szolgált, hogy Ráckevei Ady End-
re Gimnázium és a Ráckevei Árpád Fejedelem 
Általános Iskola diákjaival ünnepelhettük a 
Magyar Nyelv Napját.

Szabó Gertrúd igazgató

Idén november 5-én, vasárnap tartottuk 
az ÁKMK-ban a Mini Tökölő Fesztivált. Az 
esemény meghirdetése szokásosan szólt a 
versenykategóriákban való részvételről is. 
Otthoni tökös kreációkkal lehetett indul-
ni, vagy valami nagyon tököset sütni főzni 
a konyhában. A rendezvényen megmutat-
hatták többen mennyire tudnak nagyot 
hajítani a tök távolba dobó versenyen. De 
a tökfaragók sem mentek haza üres kézzel, 
díjaztuk őket is. A programot a Pompás na-
pok színesítették, Végh Roland mondott 
verset, a háttérben szóló zene pedig biztosí-
totta az esemény „szellemiségét.”

Köszönetet szeretnénk mondani elsősorban 
Szabó Gertrúdnak és az ÁKMK csapatának, 
akik megint megteremtették a csodás környe-
zetet és hangulatot, valamint lekoordinálták és 
megtartották az eseményt, Ráckeve Város Ön-
kormányzatának támogatását, a RÁVÜSZ Kft. 
dolgozóinak segítő munkáját, Szász Veroniká-
nak a tökös fi nomságok egy részét, Szanyóné 
Zsuzsának, a Horgolászoknak és Barbulszka 
Máriának (Csilla néni) a foglalkozásokat. Akik 
nélkül pedig nem tudunk volna tök szuper 
díjakat osztani: Csöme Kft., Ráckeve Aqua-
land, Sutyi&Sasi Étterem Pizzéria, Kevei János, 
Zölség-Gyümölcs-Virág Drive, Kohári sajtok, Vidám tökfi gurák FOTÓ: Varga Viktória
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„Hagyományból épült hagyomány”
Mézes Ráckeve 2022

Horgásztanya Vendéglő, Elite Gym, Galenus 
gyógyszertár, Romantika cukrászda, Gőcze ter-
mékek, Tulipano kézműves táskák, Csónakos 
kávézó, Fűszeres lány,  Regina használt ruha 
üzlet, Ráckevei Adventista gyülekezet, Sunrise 
Ranch, Szabó Attila Kenuakadémia, Aquanett 
úszóiskola, F1 Számítástechnika Bt, Katarina 
Moda, Rita butik, Ingatlansziget, Gáspár Zsu-
zsanna és Piróth László, Varga alma, Cserna 
Gábornak a fi lmkészítési munkáját. 
Gratulálunk a díjazottaknak, jövőre tökre biz-
tos, hogy újra találkozunk!

Varga Viktória alpolgármester A Tökházikó és más mesefi gurák FOTÓ: Varga Viktória

Szabó Gertrúd igazgató Szabó T. Anna: Mé-
zeskalács című versével köszöntötte novem-
ber 23-án a művelődési központ aulájában 
a Mézes Ráckeve rendezvényen Vereckei 
Zoltánt, Ráckeve város polgármesterét, a 
pályázatra beérkezett alkotások készítőit és 
a kedves vendégeket. Vereckei Zoltán Kosz-
tolányi Dezső: Méz című versével üdvözölte 
a jelenlévőket.
Az intézmény vezetője elmondta, hogy idén 
hetedik alkalommal kérték  a mézeskalá-
csok ügyes kezű készítőit kapcsolódjanak 
felhívásunkhoz. Majd így folytatta:
„Az édesség, amely egyszerre műalkotás 
is, immár Ráckeve városát és lakosait is 
szimbolizálja. Az ünnepi készülődés már 
nemcsak a család melegét jelenti az öröm-
teli mézeskalács sütéssel, hanem egyben 
egy édes kihívás is, hiszen nagyon sokan 
fi gyelik a végeredményt, a cukormázas al-
kotásokat. A mézeskalács mindenkor  töb-
bet jelentett egy átlagos fi nomságnál. For-

máinak rejtett üzenetei és bája még írókat, 
költőket is megihletett.  Az Országgyűlés 

Formájuk, mintakincsük, kidolgozottsá-
guk művészi alkotásokká teszik őket.”
Szabó Gertúd köszöntője után a pálya-
munkák készítői átvették díjaikat Verec-
kei Zoltán polgármestertől. A díjazottak 
és munkáik:

Babitz Ágnes - Anyám tyúkja
Kovács Györgyné, Kovács Patrik (Alsóné-
medi) - Erdőben
Molnárné Hettman Emília - A puszta, télen
Nagyné Szűcs Szilvia - Petőfi  200 logó
Szivárvány Óvoda Iskola utcai Tagintézmé-
nye - Napraforgó csoport - Pille, pille, pillangó
Tóth Ágnes - Méz és Csók
Vásárhelyi Anett - Verses doboz  
Közös munka: Arany Lacinak, Anyám tyúkja

A meghatott alkotók ezután Petőfi  meg-
tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023-
as esztendőt Petőfi  Sándor-emlékévvé, a 
magyar költészet egyik legkiemelkedőbb 
és legismertebb alakja születésének 200. 
évfordulója alkalmából. Az Ács Károly 
Művelődési Központ több programmal is 
kapcsolódott illetve kapcsolódik az em-
lékévhez. Arra gondoltunk Mézes Rácke-
ve alkotópályázatunknak a „Petőfi  ihlette 
... mézeskalácsból” címet adjuk. Így a mé-
zeskalács alkotások témái a számunkra 
oly kedves Petőfi  versek lesznek. Felhívá-
sunkra 8 pályamű érkezett. Ötletesek és 
gyönyörűek. Mindegyik egy találékony 
művész keze munkáját dicséri. Kiválóan 
megjelenítik a kiválasztott költeményt. A 
mézeskalács díszítése türelmet és ügyes-
séget igénylő feladat. A végeredmény 
azonban magáért beszél. Ezek a mézes-
kalácsok különleges értéket képviselnek. 

zenésített verseit és karácsonyi dalokat 
hallgatva még kötetlen beszélgetéssel, 
fi nom sütemények kóstolásával és meleg 
tea fogyasztásával töltöttek el egy meghitt 
délutánt.
Szabó Gertúd az est végén egy régi mézes-
kalács feliratával ajánlotta fi gyelembe a ki-
állítást: „Szív adja szívnek szívesen, Fogadja 
szíved szívesen!”

A kiállítás megtekinthető 2022. novem-
ber 23 – december 16 között, majd az Aqua 
Land Termál és - Élményfürdőben 2022. 
december 18 - 2023. január 8 között. Végül 
Szabó Gertrúd a közelgő adventi ünnepek-
hez sok-sok türelmet, nyugalmat, tiszta 
szívet és szeretteik körében eltöltött meg-
hitt, boldog karácsonyi ünnepeket kívánt.

Jáki Réka

A Mézes Ráckeve megnyitója FOTÓ: Jáki Réka
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Eseménydús őszi hónapok iskolánkban
Hírek a RÁFÁI-ból

Megérkezett a november, s egy kicsit „számot 
vetünk”, hogy mi történt iskolánkban szep-
tember 1-je óta.
A tanévet új intézményvezetővel kezdtük, 
Gyergyádes Ágnes személyében.
Sportiskolai címet „szereztünk”, elindítot-
tuk az első sportosztályunkat, de a német 
nemzetiségi osztályunk is teljes létszámmal 
„üzemel”. Hagyományos tanrend szerint 25 
kis elsősünk kezdte meg a tanévet. Beindult 
az Iskolatej és Iskolagyümölcs program, 
elkezdte működését a Kenuakadémia, a Ké-
zilabda az iskolában, és a Bozsik program is. 
Kolléganőink a legkisebbeknél elkezdték a 
DIFER-mérést. Az első két hétben több osz-
tályunk volt Erdei iskolában, ahol a „Vadász 
bácsi” nagyon sok érdekes információt osz-
tott meg a gyerekekkel. Lezajlottak az őszi 
osztálykirándulások, melyet többen színház-
látogatással kötöttek össze. Szeptember 16-án 
testnevelőink kb. 50 tanulót elvittek a Nagy 
Sportágválasztóra.
Az SZMK aktív szülői „gárdája” gyönyörűen 
feldíszítette az iskolát, s szeptember 23-án 
egy nagyon színvonalas őszi fesztivált szer-
vezett. Volt állatsimogató, pónilovaglás, íjá-
szat, kézműveskedés. Öröm volt nézni a sok 
boldog arcot. Köszönjük!
A Magyar Diáksport Napja alkalmából meg-
töltöttük a tornatermet, s az alsósok és a felsősök 
is tornáztak egy nagyot Lengyel Claudiával. 
Örökös Ökoiskolához méltóan 3 napos papír-, 
PET-palack, és kupakgyűjtést szerveztünk.
A Ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár me-
semondó versenyt hirdetett, amelyen sok 
tanulónk részt vett, s közülük nagyon sokan 
„előkelő” helyezést értek el.
Szeptember 30-án, a Népmese Napja alkal-
mából egy meseelőadást nézhettünk meg a 
3.b osztály előadásában, az előzetesen meg-

hirdetett rajzpályázat legszebb munkáit kiál-
lítottuk a folyosón. A délután folyamán játé-
kos vetélkedőn vehettek részt a gyerekek.
Az Állatok Világnapjára is nagyon érdekes 
programokat szerveztünk. A reggeli órákban 
egy kutyabemutatót nézhettünk meg, majd 
ezután az állatvédelemről hallgathattak meg 
a gyerekek egy nagyon tanulságos előadást. 
Délután az udvaron, s az épületben egy több 
állomásos akadályverseny volt. Tartalmas 
napot zártunk.
A Zene Világnapjáról mindenki osztály szin-
ten emlékezett meg.
Október 4-én kicsiknek, nagyoknak elindult 
a több fordulós Könyvtári levelező verseny.

Október 6-án a felsősök a 8.a és 6.b osztá-
lyok megható műsorát megnézve tiszteleg-
tek a hősök előtt. Az alsósok a saját életkori 
sajátosságaikat fi gyelembe véve, osztályban 
emlékeztek.
Október 14-én nagyon mozgalmas napunk 
volt. Iskolánkba látogatott két olimpiai érme-
sünk, Cseh László és Zubor Attila úszónk, va-
lamint Vas Kata Blanka olimpiai pontszerző 
kerékpárosunk édesapja. Meséltek az olimpiai-, 

világbajnoki-, Európa-bajnoki élményeikről, 
példaképeikről, miközben kihangsúlyozták a 
kitartás, s az akaraterő fontosságát. Példaként 
szolgáltak. Délután a Sipos Ferenc Sporttelepen 
mezei futóverseny volt, ahol gyönyörű ered-
ményeket értértünk el. Ezen a délutánon Bolyai 

matematika csapatverseny is zajlott, az ered-
ményekről még nem értesültünk.
Október 21-én Pályaorientációs napot tar-
tottunk. Voltak, akik üzemeket látogattak, vol-
tak, akik fi lmeket néztek, feladatokat oldottak 
meg, de olyan osztály is akadt, ahol a szülőket 
is bevonták, s ők is beszéltek a munkájukról. 

Nagyon sok rajz és projektmunka készült. 
A nap végén az alsósok ismét osztály ke-
retében emlékeztek meg október 23-ról, 
a felső tagozatosok pedig a 8.a osztály 
műsorát nézve élhették át az 1956-os ese-
ményeket. Nagyon színvonalas, megható, 
minden részletre kiterjedő megemlékezést 
láthattunk.

Intézményvezetőség

Európai Diáksport Napja

Őszi Fesztivál

Találkozás az olimpikonokkal

FOTÓ: RÁFÁI

FOTÓ: RÁFÁI

FOTÓ: RÁFÁI
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Gyógyszerészként akkor és most…
Beszélgetés Bédai Tiborné  dr. Surány Évával

A város szívében van egy gyógyszertár, amely-
nek zöldkeresztes neonfénye még az éjszaká-
ban arra járót is megnyugvással tölti el. 
A Galenus Gyógyszertár 1972-óta működik 
jelenlegi helyén, amelynek vezetője, szak-
mai irányítója Bédai Tiborné dr. Surány 
Éva, aki 1972-ben az egyetem elvégzése 
után került Ráckevére. 1980-ban az akkori 
állami tulajdonú gyógyszertár vezetője lett, 
majd 1995-ben a privatizáció lehetőséget 
biztosított arra, hogy a gyógyszertár családi 
tulajdonba kerüljön. Jelenleg lánya segít-
ségével vezeti a lelkes, kedvességéről híres 
Galenus csapatot. A gyógyszertár magját 
alkotó kis közösség közel 20 éve menetel 
együtt, akik magas szakmai színvonalon, 
empátiával, türelemmel, rugalmassággal 
várják a hozzá fordulókat. Hosszú évek so-
rán sok családnak lettek támaszai tanácsa-
ikkal, kellemes kisugárzásukkal, vagy csak 
azzal, hogy meghallgatják a panaszokat, és 
legjobb tudásuk szerint próbálnak segíteni.
A Galenus Gyógyszertár kollektívája elsőd-
leges szempontként a betegség megelőzé-
sére és a gyógyulás elősegítésére tette le az 
esküjét. Legjobb tudásuk szerint szolgálják 
a város és a környező települések lakossá-
gát. Kiemelkedő munkájuk elismeréséül 
Ráckeve Városa 2021-ben a Galenus Gyógy-
szertár teljes kollektíváját Ráckeve Város 
Közegészségügyi díjban részesítette.
Bédai Tiborné dr. Surány Éva idén vehette 
át 50. éves aranydiplomáját, ennek kapcsán 
beszélgettem vele.

Varga Viktória: – Gratulálok Neked az 50. 
éves aranydiplomához, de mit is jelent ez az 
aranydiploma?
Bédai Tiborné dr. Surány Éva: – Nagyon 
köszönöm a gratulációt! 50 éve végeztem 

a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karán. Az aranydiplomáért nem 
kellett vizsgázni, csak szimplán meg kel-
lett élni ezt az öt évtizedet. Manapság, ez 
is nagy teljesítmény, hiszen jócskán meg-
fogyatkoztunk az egykori évfolyamtársak 
közül…Az egyetem által szervezett ünnep-
ségen mi, az aranydiplomások voltunk a 
legifjabbak, voltak kollégák, akik a 70. jubi-
leumi díszoklevelüket vették át, így szinte 
tinédzsereknek éreztük magunkat a rubin 
diplomások mellett. Nagyon felemelő érzés 
volt részt venni ezen az eseményen.

1982-ben vezető gyógyszerészként

– Ha vissza kellene idézni, hogy is volt 50 évvel 
ezelőtt, akkor mit tudnál mondani, milyen volt 
akkor gyógyszerészként elindulni a szakmai 
pályán? Egyáltalán hol kezdtél el dolgozni?
1972-ben az egyetem elvégzése után rög-
tön Ráckevén helyezkedtem el. A Galenus 
Gyógyszertár az első és egyetlen mun-
kahelyem. A város, a Duna szépsége tel-
jesen elvarázsolt minket a férjemmel az 
első ráckevei látogatásunkkor, így nem 
volt kétséges, hogy itt szeretnénk letele-
pedni és családot alapítani.
A gyógyszerészszakma az évek során telje-
sen átalakult, egész más volt 50 éve gyógy-
szerésznek lenni, mint most. A gyógyszertár 
laboratóriumában készített készítmények 
száma jelentősen lecsökkent, helyüket a 
gyári készítmények vették át. Jelenleg is 
van létjogosultsága az egyedi receptúra 
által összeállított termékeknek, amit mi 
készítünk a saját laborunkban, de valóban 

háttérbe szorultak a gyógyszergyárak által 
törzskönyvezett gyógyszerekkel szemben.

– Más most gyógyszerészként dolgozni akár a 
készítmények, akár a beteg ellátás/kiszolgálás 
tekintetében? Ha igen, miben más, vagy mi az 
ami a sok-sok év során nem változott és még 
most is ugyanúgy működik?
Számtalan új készítmény jelent meg a pi-
acon főként az elmúlt 20 évben. Ma már 
elképzelhetetlennek tűnik, hogy volt idő, 
amikor havonta csak egy alkalommal ér-
kezett a patikába gyógyszerszállítmány. 
Később heti egyszer, mostanság pedig 3-4 
áruszállító is érkezik naponta. Anno nagy, 
1000 darabos „befőttesüvegszerű” kiszere-
lésben érkeztek a fájdalomcsillapítók és mi 
szereltük ki 10-20 darabos csomagokba. A 
gyógyszerkiadáshoz háromszor kellett sor-
ban állnia a betegeknek, először beáraztuk 
a recepteket, majd kifi zették a pénztárgép-
nél és végül a kiadó ablaknál átvehették a 
készítményeket tanácsokkal ellátva. Mos-
tani fejjel gondolkodva hihetetlen, hogy 
senki nem volt ideges, mindenki szépen 
végig várta a sorát, hiszen akkor ez volt a 
normális...A világ felgyorsult azóta...

– A hozzátok fordulók sokszor odafi gyelésre, 
tanácsokra és mosolyra vágynak. Az említett 
felgyorsult világunkban jut még idő betegség-
megelőző beszélgetésre?
A digitalizáció gyorsaságot és rengetek 
praktikus dolgot hozott magával. Régen, 
egy-egy árváltozás előtt éjszakába nyúló-
an tanulgattuk az új árakat, hogy másnap 
gördülékenyen menjen a betegek kiszol-
gálása. A hatástant, gyógyszertechnoló-
giát és a gyógyszerárakat minden kolléga 
fejben tartotta, hiszen nem volt számító-
gépes segítségünk. Ma a gyógyszerkiadás 
felhőalapú, azaz nem kell minden esetben 
felkeresni az orvosunkat.  A rendszere-
sen szedett gyógyszereinket orvos-beteg 
találkozás nélkül is fel tudjuk íratni és a 
gyógyszertárban is könnyebb a páciens 
dolga, hiszen csak a TAJ számát és az azo-
nosítására szolgáló okmányait kell magá-
val hoznia, és bárhol az országban ki tudja 
váltani a gyógyszereit. A gyógyszerészek, 
gyógyszertári szakasszisztensek egészség-
megőrző szerepe különösen felértékelődik 
ebben a rendszerben, ugyanis ők biztosan 
találkoznak a beteggel, a gyógyszerkiváltás 
alkalmával. Így, ha a beszélgetés során in-

A patika külső homlokzata
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Szépkorúakkal ünnepeltünk
Az Őszidő Nyugdíjas Klub jó hangulatú, 
ízletes Márton napi libavacsorával egy-
bekötött rendezvényén képviselhettem 
tegnap Varga Viktória alpolgármester asz-
szonnyal az önkormányzatot a Horgászta-
nya vendéglőben. A legnagyobb létszámú 
ráckevei civil szervezet születésnapos és 
házassági évfordulós tagjait köszönthet-
tük a kedves meghívásra, amit utólag is 
köszönünk, és ezúton is jó egészséget és 
sok boldogságot kívánunk minden ünne-
peltnek és a klub tagjainak!

Vereckei Zoltán
polgármester Ünnepi vacsora FOTÓ: Ráckeve Város Facebook

dokoltnak találják az orvosi konzultációt, 
minden esetben oda irányítják a beteget. 
Ha a kor technológiai vívmányaival élünk 
és nem visszaélünk velük, akkor abból ér-
tékes dolgok születhetnek.
– 50 évvel ezelőtt Ráckevét választottad mun-
ka és lakóhelyedül, befejezésül kérlek mondd 
el, hogy jó választásnak bizonyult e ennyi év 
távlatából?
Ráckeve számomra egy nagy szerelem. A 
nyári napokban, ha engedi az időjárás, a 
mai napig minden délutánt úszással töl-
tök a Vadkacsa strandon. Fiatalabb ko-
romban a Senki szigetre úsztunk át a gye-
rekekkel és ott töltöttük a délutánokat, 
helybeli nyaralással. Kevés ilyen gyönyö-

rű hely van Magyarországon, mint a kis-
városunk. Ha újra választhatnék, ismét 
Ráckevét választanám lakóhelyül. Az idei 
év hármas jubileum az életemben, 50 éve 
végeztem az egyetemen, 50 éve házasod-
tunk a férjemmel és 50 éve élünk Rác-
kevén. Erre a településre sodort az élet, 
megszerettem, itt maradtam és ebben a 
földben szeretnék majdan megpihenni.

– Köszönöm a beszélgetést és további jó egészsé-
get, munkát és boldog karácsonyt kívánok!
Én köszönöm a lehetőséget!

Varga Viktória
alpolgármesterAz aranydiploma átvételekor



In memoriam 2022. december16

A Doktor úr elment
Dr. Novák Jenő

Ráckeve nagy „öregje” itt hagyott bennünket
Huszár István

2021. novemberében – épp egy éve – újságunk 
lapjain Dr. Novák Jenő mesélt életéről, család-
járól, munkájáról. Most pedig, 2022. novem-
ber 11-én Érte szólt a harang. Utolsó útjára 
kísérték el családja, rokonai, barátai, számos 
tisztelője a ráckevei katolikus temetőben.
A szűkszavú gyászjelentés ennyit közölt: 86 
éves korában elhunyt Dr. Novák Jenő, Váro-

sunk szeretve tisztelt fogorvosa. Bennünk, rác-
keveiekben, akik ismertük, emlékek sorát hívta 
elő a szomorú hír. Láttuk magunk előtt a fürge 
léptekkel munkahelyére, a Szakorvosi Ren-
delőbe igyekvő orvost. Sokunkban felidéződött 
a fogorvosi székben ránk tört ijedtség és az a 
megkönnyebbülés is, amikor a Doktor Úr eny-
hített fájdalmunkon. Végül megjelent a felesé-
gével sétáló, mindenkinek derűsen visszakö-
szönő, szeretetreméltó képe is. Ismertük – akár 
az említett újságcikkből is – életútját. Megkü-
lönböztetett tisztelet övezte tudásáért, szak-
mai tisztességéért, mintaszerű családi életéért, 
gyermekei példaértékű neveléséért, soha nem 
titkolt keresztény hitéért, hazája és szűkebb 
pátriája tettekben is megnyilvánuló szereteté-
ért is. Nem kínálta számára a sors a könnyű ér-
vényesülést, a sikereket. Mindenért keményen 
meg kellett dolgozzon, hivatása gyakorlásában 
és magánéletében is, de példásan helyt állt, 
gyermekei, unokái Tőle tanulhattak embersé-
get, kitartó szorgalmat, magyarságot.
És most elköszönt tőlünk, elfogadva a meg-
másíthatatlant, de kitörölhetetlen nyomot 

hagyott maga után szakmai múltjával, em-
berségével, családszeretetével. Gyermekei, 
unokái az Ő útját folytatják. Betölthetetlen 
űrt hagyott maga után, szerettei gyászát az 
idő kegyesen majd enyhíti. Mi, ráckeveiek, 
megőrizzük emlékét, megtartjuk őt jó emlé-
kezetünkben.

Nyugodjon békében, Doktor Úr! Jenő bácsi, 
legyen az álma szép!

Fegyó Béla

Családja körében

A szomorú hír: 92 éves korában elhunyt 
Huszár István tanár úr.
A ráckeveiek Pista bácsija egy éve még 
életkorát meghazudtoló energiával, kris-
tálytiszta memóriával, időnként sziporká-
zó humorral mesélt életéről, családjáról, 
munkájáról újságunk lapjain, most pedig 
megrendülve búcsúzunk Tőle.

Térben és időben is tiszteletreméltó az 
életpálya, amelyet megtett. Ez az élet-
út színes volt, bővelkedett sikerekben, a 
kudarcok leküzdésében, de a sors olykor 
fájdalmas kitérőiben is. Volt Újhegyen 
összevont osztályokat tanító pedagógus 
és lett évekkel később tanfelügyelő és osz-
tályvezető-helyettes a Járási Hivatalban. 
Évtizedekig egy nagylétszámú általános 
iskolában, mint igazgató-helyettes a ta-
nulmányi munka mellett a gyerekek cso-
portos kirándulásait, utaztatását szervez-
te Kiskunlacházán.
Nyugdíjba vonulása után hazahúzta a szí-
ve Ráckevére, de nem megpihent, hanem 
kedvenc tevékenységét folytatta: turista 
utakat szervezett ráckevei ismerőseinek, 
barátainak. Évekig fogalom volt a Hu-
szár István-féle buszos országjárás, vagy 
a szomszédos országokba tett csoportos 
látogatás. Magas szinten volt helyi és or-
szágos idegenvezető.
Az utóbbi évek már pihenéssel teltek. Család-

ja – gyermekei, unokái és dédunokája – szere-
tete szépítette meg napjait. Most elköszönt, 
de itt hagyta emlékeit, bölcsességét, ember-
szeretetét példának az utódok számára.

Nem felejtünk, Pista bácsi, nyugodjon bé-
kében, Tanár Úr!

Fegyó Béla

Lányával és barátaival a díjátadón
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Tökös fi nomságok – karácsonyi ízek
Ünnepi ételek

Lassan itt az év vége. Karácsony a szeretet 
ünnepe, szilveszter vidámság, újév pedig a 
fogadkozások ideje, mindegyik alkalom más-
más ételekkel, szokásokkal.
A karácsonyi előkészületeknek is megvan a 
varázsa. Mézeskalács sütése, fenyőfa díszíté-
se és az ételek kigondolása. Nagyon sokszor 
a megszokott ételek kerülnek asztalra, sok 
esetben egy-egy új ötlettel pedig külön örö-
met tudunk szerezni családtagjainknak és ez 
is ajándék. Legfontosabb az együttlét, nyu-
galom, beszélgetések, emlékezések és hogy 
örüljünk egymásnak. Ilyenkor a hal, pulyka, 
kacsa, malacka, káposztásételek, beigli cso-
dák… sorolhatnám. A menük kialakításához 
egy picit szeretnék segíteni.

Csirkecombok körtével töltve, gorgon-
zola mártással, sült vegyes burgonyával

Hozzávalók: 6 db bőrös csirkecomb felső, 2 
db körte, csirke fűszerkeverék, fél vaj, 10 dkg 
gorgonzolasajt, kis kanálnyi liszt, 1 nagyobb 
édesburgonya, 2-3 nagyobb krumpli, olaj, só, 
bors, rozmaring, bazsalikom.
A körtét meghámozom, szeletekre vágom, 
vajon pici rozmaringgal megforgatom. A 
fűszerezett csirkecombok bőre alá töltöm a 
körtét, óvatosan. Vajjal kikent tepsibe egy-
más mellé teszem, pirosra sütöm. Kiemelem 
a tepsiből és a zsiradékhoz adok kis kanál 
lisztet, kevés vizet beforralom, beleteszem a 
gorgonzolát, ízesítem, visszateszem a húso-
kat. Még pár perc a sütőben, készen is van. 
A tisztított burgonyákat hasábra vágom, félig 
megfőzöm, leszűröm, forró olajban kisütöm.
Nagyon szépen lehet tálalni. A húsokat egy 
nagy tál közepére teszem, körbe-körbe a 
kétféle burgonya, tetejére friss bazsalikomot 
tépkedek, maradék mártással meglocsolom.
Különleges, fi nom étel!
Természetesen csirkemellel, pulykával vagy 
szűzérmével elkészítve is tökéletes, hiszen 
má-más ízvilág lesz a húsok miatt.

Sajtos, vörösáfonyás hústekercs 

Hozzávalók: 70 dkg dagadó felső része, sová-
nyabb, csontnélküli, felvágva téglalap alakú-
ra, 2 natúr sajtkrém, fél zacskó vörösáfonya, 
hozzá fél pohár vörösbor, só, bors, fokhagy-
mapor, citrombors, 1 zacskó reszelt gaudasajt, 
rozmaring, hagyma, 1 paprika, 1 paradicsom.

A téglalap alakú dagadót kicsit klopfolom, 
fűszerezem, só, bors, fokhagymapor, citrom-
bors, jól megmaszírozom. Az áfonyát vörös-
borban áztatom, majd a sajtkrémmel össze-
dolgozom, húsra kenem, rászórom a reszelt 
sajtot, rozmaringot.
Szorosan feltekerem, cérnával körbe-kör-
be rögzítem. Forró olajon kérgesítem, majd 
melléteszek hagymát, paprikát, paradicso-
mot, fél pohár vizet. Sütőben először fólia 
alatt, majd anélkül pirosra sütöm. Kihűlésig 
időnként locsolgatom, hogy ne száradjon ki. 
Alufóliába tekerem, hűtőben hűl, legalább 
fél napig, hogy szépen szeletelhető legyen. 
Hidegtálakhoz tökéletes. Nagyon fi nom íz-
világ. Készülhet csirkemell cukkinis panír-
ban, Orly módra hal, harcsapaprikás-kapros, 
juhtúrós galuskával, töltött hal, kacsa válto-
zatok, malac fi nomságok. A kocsonyáról se 
feledkezzünk meg!
A sütiket, beigli csodákat a lányaim készítik.
Kívánok meghitt karácsonyt, együttlétet sze-
retteinkkel, vidámságot szilveszterre és na-
gyon boldog új évet, jó egészséget!

Fejérdy Győzőné/MARI 

A VI. Ráckevei Mini Tökölő 
Fesztivál margójára
November 5-én került megrendezésre Rácke-
vén a VI. Mini Tökölő Fesztivál. Hallottam már 
hírét ennek a rendezvénynek, de még nem vet-
tem részt soha. Mivel személyesen is meg let-
tem szólítva ez ügyben, hát gondoltam elme-
gyek én is. Jó, nagy volt a reklámja is, no, meg 
kíváncsi is voltam kicsit, hogy mi lehet ott.
Mivel vendégségbe nem megy az ember üres 
kézzel, készültem egy kicsi ezzel-azzal. Mikor 
megérkeztem, elámultam. Tele volt a Mű-
velődési Központ nagy terme gyerekekkel, 
felnőttekkel. Egyik asztalnál a kézművesek 
ügyködtek, a másiknál a Horgolász Boszi Ma-
mák nemezelésre tanították az érdeklődőket, 
a harmadik asztálnál sült tök, fi nom tea, süte-
mények kínáltatták magukat. Oda került az én 
elemózsiás kosaram is az asztalra, és gyorsan 
be is sorolták az ételek versenyének a sorába.  
Volt ott minden, tökös fotók kiállítása, tök-
hajító verseny, mesemondás, kézműveskedés, 
tök szép versek… egyszóval szuper szervezés 
volt. Mindenki vidáman nyereményekkel fel-
pakolva indult haza, de már akkor, amikor 
kezdtek feljönni a csillagok. Kellemes, szép 
tökölő délutánban volt részem, köszönet érte!

Én mostanig csak a sült tököt ismertem, de 
gondoltam magamban, hogy közel 70 esz-
tendőt megérve, nem fog ki rajtam egy tök. 
Addig-addig gondolkodtam, elmélkedtem, 
míg összejött az alábbi tökös ételek sora.

Az elemózsiás kosaram tartalma: 

Tökös, almás, gyömbéres lekvár

Hozzávalók: 3 szelet hámozott, nyers 
tök kockára vágva. 3 db. savanykás alma 
meghámozva, kockázva. Alá kis vizet ön-
töttem, és puhára pároltam. Reszeltem 
hozzá körömnyi gyömbért, tettem hozzá 
egy kiskanál fahéjat, kevertem hozzá pici-
citromlevet, és jó kanálnyi mézet. Mindezt 
jól elkevertem, és ennyi. Ez azonnali hasz-
nálatra készült.

Tök pástétom

A nagydobosi tököt sütöttem meg. Kikana-
laztam a sült tökből egy kis tálkányit. Ösz-
szetörtem villával, sóztam, borsoztam. Rá-
nyomtam 2 cikk fokhagymát, rávagdostam 
egy csippentésnyi snidlinget. Pici olívával 
meglöttyintettem, tettem bele egy fél kis-
kanál mustárt, és egy marék darált pirított 
tökmagot. Jól kikevertem, krém lett belőle. 
Ez olyan jól sikerült, hogy nem is volt elég. 
Főleg a férfi  népségnek ízlett nagyon.

Tökkrémes piskóta torta

A szokásos módon sütöttem egy kisebb 
piskóta tortát. Elvágtam 3 lapra, és kicsit 
meglocsoltam rumos teával (aromás). A 
krémhez egy tálacska sült tököt pürésítet-
tem. Felvertem fél liter tejszínt habnak és 
hozzákevertem óvatosan a tök krémhez. 
Ezzel töltöttem meg a lapokat, közben 
beloptam egy kis pirított, darált tökmagot 
is. Bevontam a tortát a krémmel és meg-
szórtam aprított, pörkölt tökmaggal.

Mivel sokan kérték, megígértem, hogy le-
írom a recepteket az újságba. Ha van ked-
vük, próbálják ki! Annál is inkább, hogy 
most van itt a sütőtök szezonja, tele van 
vitaminnal, és az ember szívébe is egy kis 
vidámságot lop ebben a zergenyés, őszi 
időben. Kellemes tökölést kívánok!

Szász Veronika

Karácsonyi gondolatok
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Beköszöntött a hideg idő!
Igaz, hogy a tél még nem köszöntött be, de a 
kora reggeli ködös idő, a nyálkás, csúszós asz-
falt illetve a korábbi naplemente miatti sötét 
komoly veszélyt jelent a közlekedés résztve-
vőire. Erre fi gyelmeztetve a Ráckevei Rendőr-
kapitányság felhívja a közúton közlekedők 
fi gyelmét arra, hogy a KRESZ szabályok be 
nem tartása jelentős balesetveszély forrásai 
lehetnek, mind a kerékpárosok, mind az au-
tósok, mind pedig a gyalogosok számára.
Hidegre fordult az idő. Mindenkinek sze-
retnénk felhívni a fi gyelmét, hogy ez min-
dig komoly problémákat jelent a közle-
kedésben. Az emberektől mind mentális, 

mind pedig szellemi átállást igényel, külö-
nös tekintettel a megváltozott a közleke-
dési körülményekre. 
A járművezetőknek elsősorban arra kell fel-
készülniük, hogy az elinduláshoz képest az 
időjárás bármikor megváltozhat. A fagyos, 
jeges úttest jelentős vezetéstechnikai prob-
lémát eredményezhet. Ajánlatos az autók 
téli gumival történő felszerelése, hiszen 
azzal sokkal biztonságosabb közlekedni, 
mert teljesen más azok tapadása. Arra is fel 
kell készülni, hogy bármikor bekövetkezhet 
egy műszaki esemény, amelynél láthatósá-
gi mellényre is szükség lehet. Ha ilyen eset 

történik, akár lakott területen belül vagy kí-
vül, mindenképp viseljék a láthatósági mel-
lényt saját testi épségük érdekében.
A gépjárművezetők ellenőrizzék járműve-
ik állapotát, a fék és hűtőfolyadékot, de az 
ablakmosó folyadék téliesítése is fontos le-
het. Mivel korábban sötétedik, használják 
a kerékpárosok a láthatósági mellényt és 
mindig kapcsolják fel a kerékpárlámpáikat. 
Ha valaki lakott területen kívül gyalogosan 
közlekedik az úton, feltétlenül viselje a lát-
hatósági mellényt!”

Ráckevei Rendőrkapitányság

A fűtési szezon indulásával sokan 
vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával 
fűtenek, melynek mellékterméke a 
salak és a hamu, mely nem kommu-
nális hulladék. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, 
salak és kazánpor egyrészt a hul-
ladékrakodó kollégák egészségére, 
másrészt a tehergépjárművek mű-
ködőképességére is veszélyt jelent, 

tekintettel arra, hogy tűzveszélyes 
és előidézheti a további hulladék 
begyulladását.
Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhaszná-
lóknak, hogy a hamut lehetőség sze-
rint a telkükön hasznosítsák, mivel a 
kihűlt fahamu számos nyersanyagot 
tartalmaz, az akár a komposztba is 
hasznosítható.
Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak 

betartását. Amennyiben személyze-
tünk a gyűjtés során hamut észlel a 
kihelyezett hulladékgyűjtő edény-
zetben, Társaságunk az ürítést 
megtagadhatja.

Köszönjük együttműködésüket.

Köszönettel:
DTkH Nonprofit Kft.

DTkH Zrt. tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!
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Lapzárta
A Ráckevei Újság

2023. JANUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:

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

tését! A hirdetések valódiságáért 
felelősséget nem vállalunk!

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

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

E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com

rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, 
információikat, hirdetéseiket 

ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: 

Jáki Réka, szerkesztő

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 
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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: NOVEMBER 7., 21. DECEMBER 5., 19.

ÜDÜLŐTERÜLET: NOVEMBER 1., 25., 29. DECEMBER 13., 27.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: NOVEMBER 8., DECEMBER 6.

ÜDÜLŐTERÜLET: NOVEMBER 21., DECEMBER 19.

EZÚTON SZERETNÉNK ÖNÖKET TÁJÉKOZTATNI ARRÓL, HOGY ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTJA-
INKON 2022.12.19-TŐL 2023.01.01-IG SZÜNETEL A FÉLFOGADÁS.

EGYES TELEPÜLÉSEK ESETÉBEN A NYITVA TARTÁSI IDŐ A KORÁBBAN EGYEZTETETT IGAZGA-
TÁSI SZÜNETEK MIATT ELTÉRHET A FENTI DÁTUMOKTÓL.

AZ ALÁBBI LINKEN TÁJÉKOZÓDHATNAK ÜGYFELEINK A PONTOS NYITVA TARTÁSOKRÓL.
HTTP://DTKH.HU/UGYFELSZOLGALAT

 CEGLÉDEN, KISKUNLACHÁZÁN A SZOKÁSOS NYITVA TARTÁS SZERINT ELÉRHETŐEK ÜGY-
FÉLSZOLGÁLATAINK.

ARRA KÉRJÜK A LAKOSOKAT, HOGY MEGKERESÉSEIK ALKALMÁVAL ELSŐSORBAN ELEKTRO-
NIKUS VAGY TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEINKET RÉSZESÍTSÉK ELŐNYBEN!

TELEFON: 53/500-152; 53/500-153
E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@DTKH.HU;  HONLAP: WWW.DTKH.HU

KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL!  GARANCIÁVAL

TELEFONSZÁM:  +36-30-964-0485

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK, AKIK ÉDESAPÁNKAT, NAGYPAPÁNKAT, 
DÉDNAGYPAPÁM , HUSZÁR ISTVÁNT UTOLSÓ  ÚTJÁRA ELKÍSÉRTÉK, VAGY MÁS FOR-
MÁBAN KIFEJEZTÉK RÉSZVÉTÜKET, GYÁSZUNKBAN OSZTOZTAK.    

A gyászoló család

Fájó szívvel búcsúzik Huszár István tanár úrtól az 1967-ben vég-
zett 8. b. osztály.
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MEGÚJULT

BEMUTATÓTEREM

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

7-1600

7-1600

7-1600

7-1600

7-1800

730-1200

Ráckeve, Páskom

ELADÓ KÖZVETLEN VÍZPARTI APARTMANOK!
WWW.SAVOYAIAPARTMANHAZ.HU

Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft.

2300 Ráckeve, Lacházi út 3-7.
06/30-949-5435

Dunára néző örökpanorámás
Kikötővel és Dunaparti sétánnyal
Apartmanok 37 m2-től 161 m2-ig


