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Évkezdő gondolatokBoldog új évet Ráckeve!
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Egy kis személyes kitérővel kezdem írásomat, 
ami a szokottnál nehezebben formálódik, mi-
közben kint, az ilyenkor várható hó és hideg 
helyett süt a nap, s az arra érzékenyebbeket 
komorságba taszító kora esti sötétség is még 
jócskán várat magára. Bár az ünnepek remél-
hetőleg mindenkinek örömet hoztak, s az új 
év többségünket általában várakozással tölti 
el, ezért látszólag ebben a pillanatban min-
den adott lenne egy egyszerű és pozitív üzenet 
megfogalmazására, de „mint egy hűvös hul-
lám: a 2 x 2 józansága hull rám”. Mert az igaz-
ság nem a pillanatban rejlik, bármily csábító is 
lenne engedni neki. Az igazság ennél nagyobb 
és olykor fájdalmas értékünk, amit nem min-
dig könnyű, de szerintem mégis csak kény-
szerű kimondani, még ha néhányan inkább 
hallgatnának is róla, mert az ígérgetés, még 
ha alaptalan is, több hasznot hoz látszólag 
a szemükben. Ellenkezőleg: csak az igazság, 
még ha nehéz is, eredményez hosszú távon 
jót. Így hát, követve ezt a vezérfonalat válik 
nehézzé az írás, hiszen a januári újévköszön-
tő a városvezetésnek nem pusztán a könnyű, 
egymondatos üdvözletről, hanem 2023 meg-
nyitásáról szól, egy olyan évről, amit sokkal 
inkább a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság 
jelzőivel kell illetnem, mintsem a tervezhető-
ségével. A ráckevei adóbevételekhez képest 
óriási, lényegében azzal megegyező mértékű, 
nagyjából 400 millió forint többletköltség fog 
ránk nehezedni ebben az évben az energiaá-
rak növekedése miatt, amelynek – decemberi 
jó hír – a felét állami támogatás formájában 
megkapjuk, a másik felét azonban nekünk 
kell kigazdálkodnunk a már eddig is szűkös 
forrásaink kontójára. Az orosz-ukrán háború 
és az uniós vita súlyos következményekkel jár 
Ráckeve életére is: pályázatok híján karban-
tartások, fejlesztések, programok elhagyására 
kényszerülhetünk idén. Ezért és az életért ön-
magáért is 2023-ra a szokottnál összetettebb a 
kívánság, amivel köszöntöm önöket: mielőbbi 
békét, európai szintű kiegyezést kívánok, ami 
– ha a jó egészség megvan – a boldog új évet is 
meghozhatja mindannyiunknak.

Vereckei Zoltán polgármester



2 Önkormányzat 2023. január

Decemberi testületi beszámoló
Hitelfelvétel – Helyi Esélyegyenlőségi Program – Útfelújítás

2022. december 13-án Ráckeve Város Kép-
viselő-testülete nyilvános testületi ülést 
tartott.
A képviselők egyhangúan elfogadták az előző 
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről szóló polgármesteri beszámo-
lót, valamint a lejárt határ idejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Elfogadták a város pénzügyi helyzetéről ké-
szült november havi jelentést.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy el-
fogadja Vásárhelyi Anikó belső ellenőr ké-
relmét a vállalkozási díj emelése és a szer-
ződés módosítása ügyében azzal, hogy a 
szerződést 2024.12.31-ig kívánja megkötni 
350.000 Ft /hó megbízási díjjal. A testület 
felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szerző-
dés előkészítésére, valamint felhatalmazta 
a polgármestert a szerződés aláírására.
Határoztak arról, hogy Ráckeve Város Ön-
kormányzata együttműködési megálla-
podást köt az Ebsegély Alapítvánnyal, az 
Ávtv. 48./A.§ (3) bekezdése alapján, a te-
lepülés belterületén a kóbor állatok befo-
gására, mint kötelező feladat ellátására. A 
tevékenység díja 2023. évre vonatkozóan 
1.800.000- Ft. Felkérték a Polgármesteri 
Hivatalt a szerződés előkészítésére.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
OTP Bank Nyrt.- től folyószámlahitelt vesz 
fel. A hitel futamideje 2023.01.01-től ha-
tározatlan ideig tart (éves felülvizsgálat 
mellett, azzal a feltétellel, hogy a határo-
zatlan idő alatt az önkormányzat a hitelt 
bármikor, indoklás nélkül felmondhatja), 
a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 
90.000.000 Ft. A testület – fi gyelembe 
véve a mindenkor hatályos államháztartá-
si jogszabályokat – a hitel és járulékai visz-
szafi zetésének biztosítékául felajánlotta 
az önkormányzat saját bevételeit, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisz-
szafi zetés időtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidő éveiben – a felhalmo-
zási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 
– a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, 
illetve költségvetési előirányzat módosítá-
sai során fi gyelembe veszi. A képviselők fel-
hatalmazták a polgármestert, hogy a fenti 
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél 
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben meg-
állapodjon, és a szerződést aláírja az önkor-
mányzat képviseletében.
A képviselők egyhangúan úgy határoztak, 
hogy 2022. december 13-tól a Városi Erőfor-

rás Gazdálkodási Bizottság tagjává választ-
ják Bodor Tibor Lászlónét.
A Képviselő-testület a „Savoyai kastély – Ter-
vezési feladatok” tervezési közbeszerzési eljá-
rás nyertesével – 3H Építésziroda Kft. - 2022. 
10. 05-én hatályba lépett tervezési szerződés 
VIII. pontja szerinti késedelmi kötbér igényét 
a tervező iroda részére 2023. február 15-ig 
nem érvényesíti. Elfogadták a képviselők a 
tervezőiroda akadályközlésről szóló feljegy-
zését, mely megalapozza a hivatkozott szer-
ződés VIII.1.3. pontja szerinti tényállást, mely 
szerint „amennyiben a késedelem nem olyan 
okból következett be, melyért a tervező felelős, a 
megrendelő nem érvényesíthet késedelmi kötbér 
igényt.” A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a nyilatkozat aláírására.
A képviselők egyhangúan elfogadták a 
2023. évre vonatkozó a képviselő-testületi 
munkatervet.
A testület elfogadta és jóváhagyta a 
2019-2023. időszakra vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Program - az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31. § (4) bekezdés szerinti – áttekintése és 
felülvizsgálata eredményeképpen annak 
Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét, 
egyben felkérték a jegyzőt, hogy a 2019-
2023. évi időszakra vonatkozó felülvizsgált 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot helyben 
szokásos módon tegye közzé, és küldje el a 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
részére, továbbá gondoskodjon az elekt-
ronikus felületen való intézkedési tervben 
eszközölt módosítások átvezetéséről.
A képviselők felkérték a jegyzőt, hogy az 
Orion 2006. Kft-t szólítsa fel a közte és Rác-
keve Város Önkormányzata közötti haszná-
lati szerződés 7. pontjában rögzített kötele-
zettségének maradéktalan betartására, azaz 
a hajókikötőt üzemeltesse közforgalmúan, 
továbbá szólítsa fel az üzemeltetőt, hogy a 
nyitva tartásról szóló tájékoztatót jól látható 
helyre helyezze ki a hajókikötő bejáratánál.
Döntés született arról, hogy a város közvilá-
gításának korszerűsítéséről szóló tájékozta-
tást a testület elfogadja, egyúttal a 336/2022.
(XI.17.) számú határozatát visszavonta.
A testület felhatalmazta a polgármestert a 
város közvilágításának korszerűsítésére vo-
natkozó közbeszerzési eljárást lefolytató köz-
beszerzési szakértő kiválasztására irányuló 
eljárás lefolytatására és a legjobb ajánlatadó 
kiválasztására maximum bruttó 2 millió Ft 

keretösszegig. A megbízási díj forrása az ön-
kormányzat 2023. évi költségvetése.
Határozat született arról, hogy az önkor-
mányzat továbbra is csatlakozik a Ráckevei 
Kistérség azon településeihez, melyek kö-
zösen biztosítani kívánják 2023-ban az or-
szágos szúnyoggyérítésen felül a Ráckevei 
Kistérség területén az idegenforgalmi céllal 
tervezett szúnyoggyérítési programot, vala-
mint, hogy a program keretében a 244 hek-
tár földi kémiai, 245 hektár légi kémiai és 
89,22 hektár légi és földi biológiai gyérítésre 
tart igényt a Ráckeve Város Önkormányzata. 
A településre jutó tervezett költséget, brut-
tó 4.137.645.-Ft összeget az önkormányzat 
2023. évi költségvetésében biztosítja.
A testület felkérte a jegyzőt, hogy szólítsa 
fel az Angyali szigeti rév üzemeltetését vég-
ző vállalkozót, hogy a nem magánszemé-
lyek szállításához kapcsolódó számlaadási 
kötelezettséget lehetővé tévő intézkedése-
ket haladéktalanul tegye meg.
A testület úgy döntött, hogy a közterületek 
rendkívüli igénybevételéért fi zetendő dí-
jakról szóló tájékoztatót elfogadja, az alábbi 
kiegészítésekkel:
- Az igénybevétel időtartama szerinti díjté-
teleket az előterjesztésben szereplő módo-
sítások szerint határozza meg.
- A Polgármesteri Hivatal dolgozza ki annak 
lehetőségét, hogy milyen biztosítéki rend-
szer alkalmazható abban az esetben, mely-
ben a rekonstrukció nem megfelelőségéből 
eredő hibákat (pl. talajsüllyedés) orvosol-
hatja az önkormányzat.
Felkérte a testület a jegyzőt, hogy a köz-
területek használatának rendjét és ahhoz 
kapcsolódó díjak kiszabásának szabályait 
deklaráló rendelet-tervezetek előkészíté-
séről gondoskodjon, és azokat legkésőbb a 
képviselő-testület 2023. márciusi ülésére 
terjessze elő.
A képviselők többsége egyetértett a Felső-Ho-
mokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Köz-
gyűlésének döntésével, de úgy határoztak, 
hogy a 2024-2027-es Vidékfejlesztési Program 
LEADER jogcím megvalósításához az Egye-
sület számára lakosságarányosan működési 
költség előfi nanszírozást nem biztosítanak.
A testület megadta a Makád külterület 028 
hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. ré-
szén feljegyzett kisajátítási eljárás megin-
dítása 5 m2 területre szóló feljegyzés törlé-
séhez szükséges nyilatkozatot és felkérte a 
polgármestert a nyilatkozat aláírására.
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A képviselők úgy döntöttek, hogy a Ráckeve 
Város belterületén a Báthory István utca kri-
tikus középső 200 m2-es szakaszának felújí-
tását (elázott talaj leszedése, geotextília fek-
tetése, darált beton terítése 25 cm vtg, 5-8 cm 
darált aszfalt ékeléssel, tömörítéssel úthen-
gerrel) megrendeli az Aszfalt és Bontás Kft-től 
bruttó 2 millió Ft összegben, melynek forrása 
a 2022.évi költségvetés általános tartaléka.
Ráckeve Város Képviselő-testülete 4 rende-
letet fogadott el:

28/2022.(XII.16.) számú önkormányzati 
rendelet a 2022. évi költségvetéséről szóló 
1/2022.(II.22.) számú rendelet módosításáról.
29/2022.(XII.16.) számú önkormányzati ren-
delet a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról.
30/2022.(XII.19.) számú önkormányzati 
rendelet az utólagos víziközmű csatlakozá-
sok rendjéről és a fi zetendő hozzájárulásról.
31/2022.(XII.16.) számú önkormányzati 
rendelet a Ráckeve Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Képviselő-testü-

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

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 ke-
rül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent 
István tér 5. szám alatt található rendelő. 
A házi gyermekorvosi körzet jelenleg he-
lyettesítéssel 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 letelepe-
dési támogatás igényelhető.
Pályázati kiírás teljes szövege a város hon-
lapján, az AEEK oldalon megtekinthető.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

let Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2019. (X.24.) számú rendeletének 
módosításáról.

A rendeletek és határozatok a város hon-
lapján (www.rackeve.hu), a dokumentumok 
között, a képviselő-testület anyagai között 
olvashatóak.     
  

Jáki Réka

Tájékoztatás
Gyermekorvosi helyettesítésről

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 köt.

Dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző

Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta a 21/2022. 
(XI. 24.) önkormányzati rendeletét a 
fizető parkolóhelyek működésének 
és igénybevételének rendjéről szóló 
25/2018.(XI.28.) önkormányzati rende-
let módosítását követően.
A lakosságot érintő legfontosab változás, 
hogy  óradíj-fizetés tekintetében az 1-2. 
zónában már nem lesz különbség, egy-
ségesen: 280 Ft/óra 70 Ft/15 perc (mi-
nimum díjtétel) kötelezettséget állapí-
tott meg a testület. A kedvezményesnek 
minősülő bérleteknél 10%-os áremelke-
dést épített be.

A rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
A 21/2022. (XI. 24.) önkormányzati ren-
deletet a fizető parkolóhelyek műkö-
désének és igénybevételének rendjéről 
teljes terjedelmében 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

Az ÁKMK zárva tartása

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

Szabó Gertrúd igazgató
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Világító kalendárium ablakok
Idén harmadik alkalommal került meg-
hirdetésre a „Világító adventi kalendári-
um ablakok” felhívás, mely most rend-
hagyó módon új elemeket csempészett 
az adventi készülődés időszakába. Volt 
több olyan nap, amikor nem csak egy 
kalendárium ablakában gyúltak ki a fé-
nyek,  de ami meglepő és szívet melen-
gető volt, hogy többen idén vendéglá-
tást is társítottak az ablakdíszítés mellé. 
A facebook eseménynél mindig előre 
jeleztük, hol várják szeretettel az arra 
sétálókat és az érdeklődők boldogan 
keresték fel a helyszíneket, ahol a forró 
tea és forralt bor mellett sütemények 
is várták az arra járókat. Beszélgetések, 
nevetések és nagyon jó hangulat kísérte 
ezeket az estéket. 
Ezúton köszönjük szépen mindenkinek 
aki részt vett benne!

Varga Viktória  
alpolgármester

Adventi fények

Köszönjük szépen az adventi koszorúnak, a város 
karácsonyfájának, a kandelábereknek és a város-
háza teraszának díszítésében nyújtott támoga-
tást és segítséget: Viski György, Podruzsik Sándor és 
csapata, Holdonner István és csapata, Groszmann Jó-
zsef, Varga István (Toronto), Noske Olivér, Gergő Jó-
zsef, Katolikus Egyház, Református egyház, Horgász-
tanya vendéglő, Csöme Kft. RÁVÜSZ Kft. és a hivatal 
dolgozói közül: Juhász Edit, Gajdor Endre, Ács Lajos, 
Vidák Zsigmond, Orsós Jenőné, Vigh János Józsefné, 
Lehoczky Gábor, Asztalos Fodor Ágnes, Wulz Enikő. 
Ünnepi áthidalók fényét támogatta Csömöri János, 
Petre Béla, Varga Viktória.

Varga Viktória alpolgármester
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Bodza eltűnése és megtalálása
Óriási összefogásnak lehettünk szem – és 
fültanúi, részesei december 24-26 között kö-
zel 76 órán keresztül, amikor több, mint 60 
ember hol együtt, hol váltva kereste Bodzát, 
az eltűnt agarat napokon át, ki gyalogosan, 
ki kerékpárral, vagy éppen autóval. Egy kü-
lön messenger csoportban folyamatosan 
kommunikáltunk egymással, osztottunk 
meg térkép részleteket, ki merre jár és mit 
tapasztalt. Voltak, akik Budapestről érkez-
tek, illetve más településekről is. Az agaras és 
állatbarát szívek együtt dobbantak, együtt 
aggódtak és végül együtt örültek. Köszön-
jük példaértékű cselekedetét mindenkinek, 
hisz Bodza előkerült és apróbb sérülésekkel 

megúszta a számára és számunkra is izgal-
mas kalandot! A Szent Ferenc Állatotthon 
Alapítvány keretein belül működő Agár Faj-
tamentés vette gondozásába és segíti felépü-
lését ennek a tündéri elcsavargott agárnak.

Keresők Ráckevéről: Karanyicz Anett, Balázs 
Róbert, Blázs-Györgyovich Katalin, Cseh 
Fruzsina Viktória, Balla K. Réka, Kispatai 
Krisztina, Deák Viktória és Horák Bence.
Megtaláló: Kárpáti Zsanett, segítő Zólyomi 
Attila

Varga Viktória 
alpolgármester

Jeges merülés a Kis-Dunában
Hetedik alkalommal rendezte meg a 
Szabó Attila Kenu Akadémia „Jeges me-
rülés a Kis-Dunában” eseményét. „Ép 
testben ép lélek”, akár mondhatnánk ezt 
is, de azért valljuk be 4°C-os vízben 
pancsolni izgalmas élmény, főleg, ha 
sok mosolygó arc még ezt figyelemmel 
is kíséri. 
A sport azonban nem csak a versenyek-
ről szól, hanem az egészségünk megőr-
zéséről is, a jeges fürdőzés jó hatással 
lehet az erekre, a bőrre, energikusabbá 
tesz, erősítheti az immunrendszert tes-
tileg és lelkileg is frissítő hatása lehet.
Természetesen a szakmai, orvosi fel-
ügyeletet biztosítani szükséges ilyen-
kor és azt is, hogy a szervezet a hideg 

után melegedni is tudjon. Köszönjük, 
hogy ennyien eljöttetek és az év első 
napján már együtt lehettünk jó kedv-
ben, vidámságban. 

Kívánunk mindenkinek boldog új évet és 
jó egészséget!

Varga Viktória alpolgármester

Kincskereső karácsony 41 csöppségnek
Immár ötödik alkalommal szerveztük meg ta-
valy decemberben a sokak által várt Kincske-
reső karácsony című rendezvényünket. 
Mint ismeretes, ebből az alkalomból a nehe-
zebb körülmények között élő óvodás kisgyer-
mekeket „fogad örökbe” egy-egy, többségében 
ráckevei család, és megajándékozza őket azzal 
a meglepetéssel, amit a kicsik előzőleg az óvó-
néniknek lerajzoltak, elmondtak. Az ajándé-
kok átadására ismét művészeti produkcióval, 
közös énekléssel, bábelőadással színesített 
ünnepség keretén belül került sor, ahol most 
negyvenegy csöppségnek sikerült mosolyt 
csalni az arcára és örömet szerezni nekik. 

Tisztelettel köszönjük minden ajándékozó-
nak, hogy ilyen szép számban jelentkeztek, s 
így senki nem maradt meglepetés nélkül. Kö-
szönjük továbbá minden segítőnek, résztve-
vőnek, hogy munkájukkal, jelenlétükkel hoz-
zájárultak a sikerhez. 
Kósa Dénesnek és a Négyszínvirág Óvoda báb-
csoportjának a közreműködést, az Ács Károly 
Művelődési Központ dolgozóinak az ajándé-
kok gyűjtését, a helyszínt, jelenlétet, az óvó-
néniknek a segítséget. Külön köszönet illeti 
a Romantika cukrászdát, a Taligás pékséget, 
akik a pogácsát, süteményt biztosították a kis 
fogadásra. 

Egyben kívánunk az egyesület nevében bol-
dog új évet minden támogatónak! 

KEVE Egyesület
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„Úrsziget”
Középkori uralkodóink és feleségeik a Csepel-szigeten (2. rész)

Az előző részben ott hagytuk abba, hogy I. 
(Nagy) Lajos király jelenleg ismert adataink 
szerint nem járt a Csepel-szigeten. Ugyan-
ez nem mondható el feleségéről, Erzsébet 
királynéról, illetve a trónon őt követő leá-
nyáról, Mária királynőről, akik több alka-
lommal is időztek itt (az általuk kibocsátott 
oklevelek közös jellemzője, hogy egyik té-
mája sem kötődik a szigethez).
Erzsébet királyné – ezt fontos hangsúlyoz-
nunk ismét – okleveles adataink szerint 
először 1379-ben járt a „királyi szigeten”, 
igaz, akkor rögtön két alkalommal is: elő-
ször október 27-én, majd közvetlenül kará-
csony ünnepe előtt, december 23-án adott 
ki parancsot Csepel-szigeten (valószínűleg 
az azonos nevű településen). Másfél év 
múlva, 1381. június végén szintén itt tar-
tózkodott, 24-én és 27-én ugyanis innen 
keltezték okleveleit. A következő alkalom-
mal még ez év utolsó hónapjában, decem-
ber 13-án időzött Csepelen Garai Miklós 
nádor társaságában. Utoljára másfél évvel 
később, 1384. május 27-én fordult meg a 
településen, a nádor ezúttal is vele tartott 
(az özvegy királynét és Mária királynőt két 
évvel később, 1386. júliusában elfogták, 
Garait és a kíséret nagy részét pedig meg-
ölték a Horvátiak vezette lázadók).
Erzsébet királyné és Nagy Lajos király leá-
nya, Mária királynő szintén többször meg-
fordult a szigeten, az itt-tartózkodásai szá-
ma az alábbiakban felsoroltakon túl még 
növelhető, mivel könnyen elképzelhető, 
hogy amikor anyja Csepelen volt, akkor ő 
is vele tartott, noha erre konkrét adatunk 
nincsen. Arra viszont van, hogy fogságból 
történt kiszabadulása (1387. június eleje) 
után rendre felkereste a „királyi szigetet” 
is. Mária királynőnek ugyanis a börtönből 
történt kiszabadítása után fokozatosan át-
alakult státusza, mivel időközben megtör-
tént Zsigmond királlyá koronázása (1387. 
márc. 31.), és így Zsigmond király felesége-
ként immáron királynévá vált, akinek aztán 
az uralkodó 1387 késő nyarán, a diósgyőri 
mézesheteik alatt átadta a királynéi bir-
tokokat, köztük a Csepel-szigetet is. Így 
nem véletlen, hogy több alkalommal is ki-
mutatható birtokán (természetesen ennek 
észlelésében a forrásaink számának gya-
rapodása is közre játszhat). Először 1388-
ban Zólyom városa (júl. 15.) felől érkezett, 
valószínűleg Buda érintésével a szigetre, 
augusztus 22-én ugyanis a „Csepel-szige-

ten”, szeptember 16-án pedig Szentmár-
tonban keltezte okleveleit (október végén 
pedig a Komárom megyei Gesztes várában 
volt), mindez felveti annak a lehetőségét, 
hogy a nyár végét–ősz elejét a „királynéi” 
birtokon töltötte. E felvetésünket erősíti 
Zsigmond király tartózkodási helyeinek a 
vizsgálata is: július 15-én még mindketten 
Zólyomban mutathatók ki, és még augusz-
tus közepére Budára is együtt érkezhettek, 
ám utána elváltak útjaik. Mária, mint lát-
tuk 22-én már a szigeten volt, Zsigmond 
azonban visszatért Diósgyőrbe, ahonnan 
csak szeptember végén indult útnak Bu-
dára, ahol mintegy két hétig tartózkodott, 
hogy október 16-án már a Csepel-szigeten 
tűnjön fel. S mivel a következő állomása 
neki is Gesztes vára volt, így adódik a követ-
keztetés, hogy Mária augusztus második 
felétől október közepéig a Csepel-szigeten 
pihente ki az elmúlt hónapok fáradalmait, 
illetve mérhette fel és lakhatta be újonnan 
megszerzett uradalmát. A következő évben 
ismét Budáról érkezett a szigetre, de ezúttal 
február közepén (16.) járt Szentmártonban, 
miközben Zsigmond király már úton volt a 
szerbiai hadjáratra. Az év során még egy-
szer, augusztus 16-án is felkereste a szigetet 
(elképzelhető, hogy Zsigmond is vele volt). 
1390-ben – közvetett adataink alapján – is-
mét kétszer mutatható ki: ami biztos, hogy 
június 25-én és 26-án a „Csepel-szigeten” 
volt (férje pedig valahol Zólyom környé-
kén), de nagy valószínűséggel áprilisban is 
járt ott, mivel Zsigmond király április 18-
án, a hónap eleje óta tartó budai időzését 
megszakítva Csepelen keltezett (Máriától 
ugyanebből az időszakból csak budai kel-
tezésű oklevelei maradtak fenn). 1391-ben 
a király pár augusztus közepén Budáról in-
dult el (Máriától 9-ről, Zsigmondtól 12-ről 
maradt fenn oklevél budai keltezéssel) az 
ország déli része felé, mivel a király ismét 
szerbiai hadjáratra indult, ahová azonban 
Mária csak egy darabon kísérte el a férjét: 
Zsigmond augusztus 21-én (Duna)szek-
csőn, míg felesége másnap Mohácson adott 
ki oklevelet, azaz itt még – az út nyomvona-
la alapján – biztosan együtt voltak, s talán 
még együtt érkeztek a következő állomásra, 
Pozsegavárra is (szept. 1.), de innen, a had-
járat tényleges megkezdése miatt, Mária 
már visszaindult. Legközelebb, egy hónap-
pal később, október 7-én már a Csepel-szi-
geten, Szentmártonban, illetve két nap 

múlva egyszerűen csak a „Csepel-szigeten” 
bocsátott ki oklevelet. Mária ezután visz-
szatért Budára (okt. 19.), ahová a hadjárat 
végeztével november végén megérkezett 
Zsigmond király is. A következő évben is-
mét október elején kereste fel a „királyi szi-
getet” a királyné, ezúttal is Budáról (okt. 3.) 
érkezett Tökölre (okt. 5.), de hogy meddig 
tartózkodott ott, nem tudjuk, mivel csak 
két hónappal későbbi adatunk van hollété-
re: december 8-án a férjével együtt Budán 
időztek. A csepeli tartózkodás időbeli meg-
határozásában ezúttal a király tartózkodá-
si helyei sem segítenek, mivel az uralkodó 
szeptember közepétől október végéig biz-
tosan nem járt arrafelé: Zsigmond király 
Zólyomban (szept. 14-20.), majd Trencsén-
ben (szept. 25-27.), aztán Bolondócon (okt. 
2.), végül Nagyszombatban (okt. 18-25.) 
bocsátott ki okleveleket.
Mária királynő/királyné 1395. május 17-i 
halála után a fentieken túl Zsigmond király 
még egy évben kereste fel a szigetet. 1424. 
június-augusztus hónapjaiban diplomáciai 
tanácskozások zajlottak a Magyar Király-
ságban, amelyeken különböző birodalmi 
hercegeken és grófokon túl többek között 
részt vett VIII. (Palaiologosz) János bizánci 
császár, illetve VII. (XIII.) Erik dán-svéd-
norvég király. A hosszú és nehéz tárgyalá-
sok főleg Budán és Visegrádon, majd Tatán 
zajlottak, de rövid időre a Csepel-sziget is 
bekerült a diplomáciai csatározások forga-
tagába. Az uralkodó oklevelei augusztus 4. 
és 8. között „Csepel-szigeten”, augusztus 
9-én pedig Szentmártonban és Szentmikló-
son keltek. Óriási szerencsénkre a világi és 
egyházi fejedelmeken túl Zsigmond király 
életrajzírója, Eberhard Windecke is a királyi 
udvarban tartózkodott (aug. 9-én Szent-
miklóson kapott adományt a királytól), aki 
így örökítette meg az 1424. augusztus eleji 
napokat: „a király Visegrádról továbbment 
a váci sziget felé, én, Eberhard Windecke 
pedig mindenhova követtem. Vácról a Buda 
alatti szigetre, Csepelre vonult tovább, ide 
is mentünk vele. A gelderni tanácsosok két 
teljes napot töltöttek itt, ám mivel az idő 
igen meleg volt, s ők a hőséget nem szok-
ták, fogták magukat, és Pestre vonultak. Én 
azonban őfelsége mellett maradtam Szent 
Lőrinc estéjéig (aug. 9.), ekkor végre dűlőre 
vittem vele a dolgot, és még a mainzi vámot 
is hűbérül kaptam tőle.” (Skorka Renáta 
fordítása.) Sajnos az sem Windecke tudó-
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sításából, sem pedig az oklevelekből nem 
derül ki, hogy Zsigmond király új felesége 
(1406-tól), Borbála királyné jelen volt-e 
férje oldalán a szigeti kiránduláson, de az 
biztos, hogy korábban már járt e birtokán. 
Miközben ugyanis az uralkodó csapata-
ival a Velencei Köztársaság ellen harcolt 
Észak-Itáliában, a feleségét itthon hagyva 
1412. novembere és 1414. januárja között 
rábízta a Magyar Királyság kormányzását. 
Ezen időszak alatt Borbála előbb 1413. júni-
us 1-jén, majd szeptember 17-én tartózko-

dott rövid ideig a Csepel-szigeten, mindkét 
alkalommal Budáról érkezett és oda is tért 
vissza. A következő évben szintén budai 
időzését szakította meg rövid időre, akkor 
április 21-én bocsátott ki oklevelet a szige-
ten. (Sajnos egyik alkalommal sem jelölte 
meg pontosabban tartózkodási helyét, de 
az valószínűleg ekkor is, mint korábban a 
csepeli királyi udvarház lehetett.)
Összefoglalóan elmondható, hogy Zsig-
mond király ötvenéves uralkodása alatt 
három évben mutatható ki biztosan a szi-

geten, így érdemes e szempontból is kriti-
kával kezelnünk Skarica Máté híres sorait: 
„Kezde gyakran Erdélybe mulatni, / Buda 
táján vadászásba járni, / Csepeli Szigetbe 
is belépni, / Felsége jobbágyin eö lakozni. / 
Lám egykor ez az vendégség közben, / Szent 
Ábrahám telekén földünkben, / Sigmond 
király monda az szükségben, / Sokadalmat 
hogy adna közénkben.”

C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum

Búcsúzunk a csipke ráckevei nagyasszonyától
Ács Imréné, Klárika

Szomorú hír járta be városunkat a napok-
ban. 2022. december 2-án elhunyt Ács 
Imréné, Ács Klára.

Ez év februárjában róla szólt a történet új-
ságunk hasábjain. Kedvesen, szerényen 
mesélt életéről, családjáról, munkájáról 
és nagy „szerelméről”, a csipkekészítésről. 
Szólt a háború idején elrejtett csikóról. Ez a 
derék ló mentette meg családjukat az éhe-
zéstől. Csillogó szemmel mesélt a tánciskolai 
szerelemről, amelyből életre szóló párkap-
csolat lett. Beszélt a dolgos hétköznapokról, 
az évtizedeken átívelő művészi munkájáról, a 
„csipkeköltészetről.”
A feleség, a családanya szerep mellett ener-
giái nagy részét az alkotó tevékenységnek 

és az Országos Magyar Csipkekészítők 
Egyesülete irányításának – mint elnök – 
szentelte. Több sikeres országos és külföl-
di bemutatkozásuk fűződik a nevéhez. A 
maga alkotásaival is számos helyen ejtette 
ámulatba a kiállítások látogatóit.
Öt éve pótolhatatlan veszteség érte, elvesz-
tette férjét. Bár Imre fi a mindenben segítet-
te, támogatta, a régi, életvidám Ács Klárika 
elcsöndesedett. December 2-án pedig vég-
leg eltávozott családja, barátai, tisztelői 
köréből, hogy újra együtt lehessen szeretett 
párjával.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Fegyó Béla

Elhunyt Végh Mária
Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy Végh Mária 
óvodapedagógus kollégánk, aki 2019-től az ön-
kormányzat egészségügyi és szociális bizott-
ságának tagja volt, méltósággal viselt, súlyos 
betegség után december 27-én elhunyt. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, 
sok erőt kívánunk a hozzátartozóknak ebben a 
nehéz időszakban.
“A lélek oda áhítozik, 
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár reá, 
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken.”                (Seneca)
Nyugodjék békében!

Bőcze Ferencné intézményvezető
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Felgyúltak az adventi fények
2022. november 25.

“A hajdanvolt ember hitte, hogy a Mindenség va-
lamennyi teremtménye Isten akaratából létezik, s 
velük, általuk is üzen az Úr. A régi ember gondol-
kodásában, szakrális gyakorlatában az esztendő 
adventtel kezdődött. Hat hetes volt az ádvent a 
régiségben. Advent adta elejét az egyházi évnek 
is. Ködösek a hajnalok, a rontást hozó sötét napok, 
de egyben a várakozás, a készület, a reménykedés 
időszaka ez. Éljük át mindannyian e gondolatok 
mentén - mai viszonyainkhoz igazítva - a vára-
kozást, a reménykedést, hogy Napfordulókor újból 
örülhessünk. A fénynek, az új élet eljövetelének.” 
Molnár V. József Karácsony című írásából idéz-
ve köszöntötte a városi „Adventi fények” ren-
dezvényünk résztvevőit Szabó Gertrúd az Ács 
Károly Művelődési Központ igazgatónője. Már 
hagyomány városunkban, hogy Advent első 
vasárnapja előtti pénteken felkapcsoljuk Rác-
keve fényeit az ünnepre való készülés jegyében.
„A sötétséget elűzni nem lehet, csak a fény teheti azt. 
A gyűlöletet nem űzi ki a gyűlölet, csak a szeretet te-
heti azt” - Martin Luther King soraival zárta kö-
szöntőjét Vereckei Zoltán Ráckeve polgármes-
tere, aki  idén is a gyerekekkel visszaszámolva 
kapcsolta fel a város díszkivilágítását, amely 
szerényebb a tavalyihoz képest, energiatakaré-
kossági szempontokat fi gyelembe véve.  
A Szent István téren elhelyezett színpadon 
ünnepi műsorral vártuk az érdeklődőket. El-
sőként Mizsei Boglárkának, a Ráckevei Ady 
Endre Gimnázium tanulójának előadásában 
Ágh Tihamér Ádventkor című versét hallgathat-
tuk meg . Majd a Szivárvány Óvoda Ifjúság Úti 
Tagintézményének Tulipán csoportja mutat-
kozott be színpadunkon. Lelkesen énekeltek, 
verseltek az apróságok. Műsorunk a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola kórusának 

bemutatkozásával folytatódott. A Várj és ne 
félj és a Zengedezzünk néked, szép csillag című 
énekeket hallhattuk előadásukban. Kórusve-
zetőjük: Hegedűs Luca tanárnő, zongorán kí-
sért Tóth Bálint tanár úr.  Az Őszidő Nyugdíjas 
Klub tagjai a karácsonyi népszokások egyikét, 
a Szent-családjárás szokását elevenítették  fel. 
A népszokás arról a bibliai eseményről emlé-
kezik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Má-
ria és Szent József Betlehembe érvén szállást 
kerestek maguknak. A Monarchia Zenekar fú-
vósai adventi dalokat játszottak. Záró produk-
ciónkat a  Popdaráló és az X - Faktor  című mű-
sorok révén országosan ismertté vált Vastag 
Csaba és zenésztársai adták. Az X - Faktor első 
évadának győztesét nagy szeretettel fogadta a 
közönség. Az energikus, maximalista énekes, 
berobbanása óta háromszoros Fonogram - dí-
jas előadó lett, platinalemezek és megszám-
lálhatatlan egyéb zenei és művészeti díj tulaj-
donosa. Slágereket hozott rendezvényünkre, 
amit együtt énekeltünk vele: Azért vannak a jó 
barátok, Most élsz, Jégszív...
A Mikulás és krampuszai szaloncukorral 
kedveskedtek a gyerekeknek.
Városnéző kisvonat idén is várta az utasokat, 
óriási érdeklődés mellett. Köszönjük szépen 
Ráckeve város vállalkozóinak támogatását, akik 
lehetővé tették, hogy itt legyenek rendezvé-
nyünkön. Az Ács Károly Művelődési Központba 

betérve megtekinthették a „Mézes Ráckeve” ki-
állítást is, melynek címe a Petőfi  évhez kapcso-
lódva: „Petőfi  ihlette... mézeskalácsból” volt.
A HorgolÁszok lelkes kis csapata idén is 
előrukkolt egy kedves ötlettel. A Petőfi  év-
hez kapcsolódva a tavaly horgolt karácsony-
fa mellé, 200 darab horgolt fehér gömbdíszt 
készítettek saját alapanyagukból a városnak. 
A gömböket 200 Ft ellenében „örökbe lehetett 

fogadni”, egy névjegykártya nagyságú, névre 
szóló „gömbjegyet” kaptak az adakozók cseré-
be. A díszek a város fájára kerültek.  A befolyt 
összeget fonal vásárlására fordítják, hogy meg 
tudják horgolni A János vitéz minden énekét.
Rendezvényünkön fi nomságokat fogyaszthat-
tak, ihattak forralt bort és meleg teát. Az adven-
ti vásár forgatagában szebbnél szebb kézműves 
terméket kínáltak készítőik. Együtt tölthettünk 
egy estét és átadhattuk magunkat a karácsony-
ra készülődés lélekmelengető varázsának.
Köszönjük rendezvényünk támogatóinak: 
Hetednapi Adventista Egyház Ráckevei Gyü-

lekezete, Ráckevei Római Katolikus Egyház-
község, Ráckeve Város Önkormányzata, Keve 
Egyesület, Sutyi és Sasi Étterem és Pizzéria, 
Petre Béla, Piróth Zoltán.
Köszönjük szépen a RAVÜSZ Kft. és a Ráckevei 
Polgárőrség munkatársainak segítő munkáját 
és minden közreműködő részvételét, odaadását!

Szabó Gertrúd intézményvezető

Sztárvendég: Vastag Csaba
Zsúfolásig  a Szent István tér

Színpadon a legkissebbek FOTÓK: Jáki Réka
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„Legyen a zene mindenkié!” 
I. Ráckevei Kórustalálkozó

Az Ács Károly Művelődési Központ adott 
helyett az  I. Ráckevei Kórustalálkozónak 
2022. december 3-án. 
„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fej-
lődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a 
kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang, 
a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis 
legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra 
kiterjedő zenekultúra termő talaja.”
Szabó Gertrúd igazgató asszony Kodály Zoltán 
szavaival köszöntötte a kórustalálkozó résztve-
vőit, majd megnyitotta a rendezvényt. Minden 
kórus ízelítőt adott repertoárjából, bemutat-
kozva egymásnak és a közönségnek. Elsőként 
a Liszt Ferenc Vegyeskar lépett színpadra Száz-
halombattáról, Kriesh András és Szabó Éva 
karnagyok vezetésével. Majd a Budaörsi Pro 

Musica Kórus mutatkozott be Tóth Csaba kar-
nagy irányításával, zongorán kísért: Pál Judit. A 
Székely Miklós Városi Kórus Szigetszentmik-
lósról érkezett. Műsorukban zongorán Csuka 
Ágnes Karolina, furulyán Gyergyói Dávid mű-
ködött közre, szólót énekelt Kovács Eszter és 
Kovács Réka. A kórust Kiss Beáta vezényelte. 
Végül a Törökbálinti Cantabile Kórust hallhat-
tuk Vékey Marianna vezényletével. Zongorán 
kísért Nagy Márta. A fellépők világhírű hazai 
és külföldi zeneszerzők műveivel varázsolták 
el a közönséget, csodálatos adventi délelőttöt 
varázsolva intézményünkbe. Reméljük jövőre 
újra vendégül láthatjuk a kórusokat Ráckevén.
„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály Zoltán)

Szabó Gertrúd intézményvezető

ÜNNEPRE HANGOLÓDVA 
2022. december 3.

2022. december 3-án, szombaton ünnepvá-
ró adventi rendezvényünkre vártuk a kicsi-
ket és nagyokat. Színháztermünk gyorsan 
megtelt izgatott gyerekekkel és felnőttekkel. 
Már nagyon várták a Trambulin Színház be-
mutatkozását, akik „Az elveszett krampuszok” 
című meséjüket hozták el rendezvényünkre. 
Nyerhet-e bocsánatot a Krampusz, miután 
faképnél hagyta a Mikulást, és nem segített 
kihordani az ajándékokat? Lumpusz, rossz 
krampusz megszökött egy éve, mert elege lett 
az ajándékozásból és a sok munkából, ami az 
ajándékozással jár. Egy év nagy idő. Bejárva 
a Földet visszatéved oda, ahonnan a Mikulás 
bácsitól és legjobb barátjától, Vagabundusz-

tól meglógott. A két barát újra találkozik, és a 
Mikulás bácsi menthetetlenül megjön. Megint 
kezdődik minden elölről, vagy mégsem? El-
árulhatjuk a humoros történetben minden 
probléma megoldódott. A Mikulás meglepe-
téssel is készült, - s ami a legboldogabbá tette a 
gyerekeket - mindenkivel elbeszélgetett. A gye-
rekek is készültek ajándékkal, rajzzal, sőt még 
volt aki  süteményt is hozott a Mikulásnak.
Páll Évi és a Bara zenekar népi játékokkal, 
tánccal, zenével szórakoztatta a közönsé-
get. A gyerekek a hangszereket is megszó-
laltathatták, kipróbálhatták. 
Julika néni irányításával lehetett mézeska-
lácsot díszíteni, a vállalkozók kipróbálhat-

ták a fonalgrafi ka készítést is. Bárki elké-
szíthette személyes karácsonyi ajándékát.
Nagy sikert aratott a csillám tetkó. Szinte 
minden kicsi gyermek csillogó fi gurával a 
karján, elégedetten távozott rendezvényünk-
ről. Köszönjük szépen Kovács Alexandra lel-
kes, fáradhatatlan munkáját!
Köszönjük szépen Csömöri Jánosnak a fel-
ajánlott fenyőfákat, már feldíszítve várták a 
rendezvényünkre érkezőket. 

Nagyon jó hangulatban telt a délután, él-
ményekkel gazdagodva térhetett mindenki 
otthonába az ünnepre készülve.

Szabó Gertrúd intézményvezető

Az ünnepre várók megtöltötték a színháztermet

Páll Évi és a Bara zenekar 

Liszt Ferenc Vegyeskar FOTÓ: ÁKMK

FOTÓ: ÁKMK

FOTÓ: ÁKMK
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Nyugdíjas Karácsony
Egy fergeteges „Fess pesti este” Kamarás Ivánnal és a Fess Banddel

Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Ká-
roly Művelődési Központ 2022. december 10-
én rendezte meg a nyugdíjasok már hagyomá-
nyosnak mondható karácsonyi ünnepségét. 
A meghívottakat Szabó Gertrúd igazgató 
asszony Nemes Nagy Ágnes: A lovak és angya-
lok című versével köszöntötte. Majd Vereckei 
Zoltán polgármester úr ünnepi köszöntője 
hangzott el:
„Ismét eltelt egy esztendő, ismét közel a ka-
rácsony, és ismét itt vagyunk együtt, hogy 
Ráckeve Város Önkormányzata nevében kö-
szöntsük Önöket. Bár még két hét van hát-
ra a tényleges ünnepig, a ráhangolódás már 
megkezdődött: kigyúltak az adventi fények 
a városban, még ha sokkal szerényebben is, 
mint az előző években, ezzel is jelezve, hogy 
bár nincs minden rendben körülöttünk, mégis 
igyekszünk hinni. Hinni abban, hogy megszo-
kott világunk nem esik végleg darabokra, hogy 
van minek örülnünk, családnak, barátoknak, 
él még a közösség, s talán lesz végre valami-
lyen megváltás. Mert hát mindig is volt, akár-
milyen mélyre süllyedt is időnként az emberi-
ség: a rossz és a jó váltakozása követi egymást, 
ezt ebben az életkorban, hatvanon felül már 
jól tudja az ember, még ha egyre több terhet is 
hurcol magával az évek múlásával.
„Aki nem képes a maga erejéből jó és boldog életre 
szert tenni, annak minden életkor terhes: aki el-
lenben minden javát önmagából meríti, az előtt 
semmi sem tűnhetik fel rossznak, amit a természet 
rendje hoz magával. Márpedig az ilyen dolgok 
közé tartozik az öregség: elérni mindenki kívánja, 
és mégis vádolják, ha elérik.”
Az idézet Marcus Tullius Cicerótól, a neves 
római jogtudóstól, államférfi tól, gondolkodó-

tól származik, aki egész tanulmányt szentel 
az öregedésnek, jól tükrözve, hogy az életkor 
előre haladta már 2000 évvel ezelőtt is erősen 
foglalkoztatta az embereket. Írásában egy má-
sik nagy római, idősebb Cato szájába adja gon-
dolatait, aki ifjú barátainak fejti ki meggyőző-
en az idősödés szépségeit. Mert hát bizony 
vannak ilyenek, fejtegeti s vagy 40 oldalon 
keresztül támasztja alá érvekkel, amelyeknek 
összegzése, nagyon-nagyon leegyszerűsítve – 
az életkornak megfelelő mérsékelt fi zikai, ám 
annál élénkebb szellemi tevékenység.
De – kérdezem – kell ennek megállapításához 
nekünk Ciceró? Hiszen magam is tudom: az 
itt ülők jelentős része még mindig aktív nyug-
díjas. Van, aki dolgozik, van, aki kirándul, 
van, aki unokázik, a családnak segít, s vannak 
olyanok is, akik a kisebb vagy nagyobb közös-
ségért, egy baráti körért, olykor a városért, a 
közjóért dolgoznak, amit a klasszikus római-
ak is oly nagyra tartottak. 
Ilyen szellemi aktivitást láthatunk a többnyire 
idősekből álló Ráckevei Baráti Körnél kulturá-
lis előadások formájában, s közösségi örömöt 
és fi zikai aktivitást az Őszidő Nyugdíjas Klub 
esetében: utóbbi több tagja eddig is számos al-
kalommal gazdagította, segítette fellépésével, 
kétkezi munkájával Ráckeve közösségi életét.
Ha szerényen s képletesen is, ezzel a mai 
délutánnal is egyrészt nekik köszönetünket, 
másrészt mindannyiuknak bíztatásunkat 
szeretném kifejezni, hogy minél több, vidám, 
aktív közösségi élményben legyen részük.„
Ünnepi műsorunkkal folytatódott progra-
munk, a Jászai Mari-díjas Kamarás Iván és 
a Fess Band „Egy fess pesti este” című koncert-
jével. Kamrás Iván korosztályának egyik leg-

ismertebb és legnépszerűbb színésze. Hiteles 
művész, akinek kiváló szakmai kvalitása or-
szágos ismertséggel párosul. Az Egy fess pesti 
este nem egy hagyományos színész koncert 
volt. A ’20-60-as évek lüktető, magyar dalai 
és fi lmzenéi a magyar fi lmgyártás aranykorát 
idézték meg olyan közönség kedvencekkel, 
mint a Meseautó, a Kicsit Szomorkás a hangu-
latom, a Villa Negra, a Fogj egy sétapálcát, Min-
dig az a perc és így tovább. A Fess Band kiváló 
zenészei gypsy-swing és dixieland lüktetést 
adtak a daloknak, megőrizve azok eredeti 
hangulatát, Kamarás Iván pedig a dalok kö-
zött sok-sok kulisszatitkot árult el a kor leg-
nagyobbjairól. Színészöltözők és művészbü-
fék adomakincseit, olyan titkokat, amelyeket 
egyetlen életrajzi könyvben sem olvashat-
tunk. Az este jelmondata: nevetés, könny, só-
haj és egyebek… „Ez mind megvolt.” Felhőtlen 
szórakozásban volt része mindenkinek. 

A műsort követően a nyugdíjasokat egy kis 
ajándékkal leptük meg, az előre becsomagolt 
ebédet mindenki otthon fogyaszthatta el.  
A vendégek fogadásában, az ajándékok és 
az ebéd kiosztásában a Képviselő-testület 
tagjai segítettek.
Hamvas Béla soraival köszönte meg minden-
ki fi gyelmét Szabó Gertrúd: „A boldogságot 
csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban 
válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”
Sokáig emlékezetes lesz ez az együtt töltött 
délután.

Szabó Gertrúd intézményvezető

Kamarás Iván és a Fess Band a színpadon

Az érdeklődő közönség

FOTÓ: Jáki Réka

FOTÓ: Jáki Réka
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága Ifjú Sportolói Díjjal jutalmazta az alábbi 
sportolókat, akik alázatos magatartással példaértékű, kiemelkedő sportteljesítményeket értek el: Levente Léna, Kirchner Kristóf, Kiss 
Korina, Nyul Zsófi a, Méri Botond, Nagy András, Tornyos Marcell, Cser Petra Leona.

Ráckeve város Ifjú Sportoló díjazottai
2022. december 12.
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Ráckeve 2022. évi kitüntetettjei
Városi karácsonyi ünnepség

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS DÍSZPOLGÁRA
címet adományozott

DR. SÁRDI PÉTER 
részére

Városunk szülöttét, dr. Sárdi Péter államtitkár urat az Ady Endre 
Gimnáziumban folytatott tanulmányai befejezése óta is példaér-
tékű kapcsolat és pontos ismeretek kötik Ráckevéhez.  
Diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kül-
gazdasági Szakán szerezte, miként doktori címét is. A ’80-as évek-
ben a Metalimpexnél, az Országos Tervhivatalnál, majd pedig a 
Világbanknál állt alkalmazásban. Az Országgyűlés külügyi terüle-
tén 1989-ben kezdte meg munkáját.
Napjainkban, az Országgyűlés Külügyi Hivatalának vezetőjeként 
is városunkat otthonának, lakóit tágabb körű családjának tekinti, 
a település életéről naprakész ismeretekkel rendelkezik. Világjáró 
munkája során ez segíti őt abban, hogy jó hírünket vigye határain-
kon belül és túl, amit a magyaron kívül öt nyelven tesz meg. 
Csaknem 30 évvel ezelőtt az akkori osztrák állami holding fi nan-
szírozásával mintegy 2 millió Schilling értékű támogatáshoz se-
gítette Ráckevét. Az összegből tanulmány készült, amely Ráckeve 
komplex idegenforgalmi fejlesztését, beruházási tervet és külföldi 
és magyar beruházókat célzó beruházási ismertetőt tartalmazott. 
A tanulmányban foglaltak egy része részben városi, részen állami, 
részben magánbefektetői forrásokból azóta megvalósult.
Az Ady Endre Gimnázium tanulói részére Magyarország euroat-
lanti törekvéseiről előadást és tanulmányi versenyt szervezett EU 
és NATO csatlakozásunk előtt, majd a gimnázium tanulói számá-
ra dániai ösztöndíj lehetőséget biztosított, a dániai középiskola 
tanulói számára pedig ráckevei és magyarországi tanulmányi ki-
rándulást szervezett. A városban többször tartott előadást. 

Több alkalommal népszerűsítette Ráckevét magas rangú külföldi és 
hazai küldöttségek és nagykövetek előtt ráckevei kulturális-történel-
mi programok szervezésével és lebonyolításával. 2015 óta töretlenül 
dolgozik a Savoyai-kastély felújítási munkálatainak előkészítésében, 
a kormány e célra adott pénzügyi támogatásában kiemelt szerepe 
van. Az elmúlt években egyéb infrastrukturális beruházások meg-
valósításához is többször nyújtott segítséget az önkormányzatnak.
A részére 2004-ben átadott Pro Urbe díj után érdemei elismerés-
képpen most Ráckeve Város Önkormányzata – őszinte köszönettel 
- díszpolgári címben részesíti dr. Sárdi Pétert.
Bízunk benne, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Kereszt-
je, a Francia Köztársaság Becsületrendjének lovagi fokozata, a Német 
Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Nagy Keresztje, az Osztrák 
Köztársaság Nagy Arany Érdemrendje a Csillagokkal s a Szuverén 
Máltai Lovagrend Érdemrendjének Nagy Tiszti Keresztje mellett ki-
emelt helyet foglal el majd a szívében a szülőváros hálájának jele is.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete dr. Sárdi Péter részére Ráckeve 
Város Díszpolgára címet adományozott.

Mint minden évben, idén is az igazgatási 
szünetet megelőző hét végén került sor a 
város egyik legfontosabb rendezvényére, 
a karácsonyi műsorral egybekötött díjá-
tadó ünnepségre, amelyet idén az Ács Ká-
roly Művelődési Központban tartottunk. 
A többszörös nemzetközi díjas Fool Moon 
pop-acappella együttes fantasztikus kon-
certjével színesített esten dr. Sárdi Péter  
vette át Ráckeve Város Díszpolgára kitün-
tető címét. Ráckeve legújabb díszpolgá-
rával a februári számban olvashatnak egy 
nagy interjút. A város kitüntetetteinek 
szívből gratulálunk!

FOTÓ: Jáki RékaFool Moon pop-acappella együttes



13Kitüntetettek2023. január

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ

kitüntetésben részesítette

MIKLÓS-JÁVOR ERNŐ ÁRPÁDOT

1942-ben Budapesten született. Az általános- és középisko-
lai tanulmányait Ráckevén végezte. Érettségi után a Pestvidéki 
Gépgyárban fi nommechanikai műszerész szakmát, a Budapes-
ti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki 
diplomát, majd a BME Gépészmérnöki Karán gépipari gazdasági 
mérnöki diplomát szerzett. Pályafutását a Pestvidéki Gépgyár-
ban mechanikai műszerészként kezdte, majd dolgozott villamos 
tervezőként, osztályvezetőként és főenergetikusként. 
A ráckevei Városi Képtárban, jelenlegi nevén Patay László Kép-
tárban annak 1997-es megnyitásától 2013-ig tárlatvezetőként 
dolgozott. Megalakulása óta támogatója, aktív tagja feleségével 
együtt a Patay László Emlék-kép(p) Egyesületnek. Az 1970-es 
évek vége óta nagy tisztelője Patay László festő művészetének és 
emberi értékeinek.
1994-ben közelről kísérte fi gyelemmel, fotókkal meg is örökítet-
te a Keresztelő Szent János templomban készülő európai hírű 
falképek készítését, valamint a városi képtár építését, amelyhez 
az adománygyűjtés révén érdemben is hozzájárult. Az eközben 
szerzett élményeit, ismereteit széles körben megismertette az 
idelátogatókkal, amellyel nagymértékben hozzájárult Ráckeve 
város értékeinek országszerte, valamint a külföldi turisták révén 
a határon túl is történő megismertetéséhez és hírnevének öreg-
bítéséhez. Személyes hangvételű előadásaival különösen mara-
dandó élményekkel gazdagította az érdeklődő közönséget.
2013-as kényszerű végleges nyugdíjba vonulásáig tárlatvezető-

ként messze a hivatali kötelezettségén túlmenően, aktívan foly-
tatta az ott elhelyezett művészi értékek megismertetését a nagy-
közönséggel, a városba látogatókkal, ezzel kifejezetten segítette 
a mester művészi hitvallásának országos, sőt nemzetközi hírű 
továbbvitelét. 
Miklós-Jávor Ernő Árpád mindezen tevékenységét a korát és 
romló egészségi állapotát meghazudtoló aktivitással és oda-
adással folytatja. Élvezetes élménybeszámolóival, műalkotás 
ismertetéseivel nagy élményt szerez a látogatóknak, akár a kép-
tárban, akár a Patay-házban kérik fel egyéni vagy csoportos láto-
gatók kalauzolására.
Munkásságával, emberi értékeivel, példás családi életével – fele-
ségével több mint félévszázada élnek boldog házasságban – pél-
daképül szolgálhat a ráckeveiek számára, kulturális tevékenysé-
gével különösen hozzájárult a város értékeinek növeléséhez.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Miklós-Jávor Ernő Árpádot 
Ráckeve Város Szolgálatáért díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ

kitüntetésben részesítette
 

VINCZÉNÉ VARGA ILONÁT

Vinczéné Varga Ilona közalkalmazottként kezdte pályafutását vá-
rosunk szolgálatában. 1991-ben pályakezdőként kezdett el dolgoz-
ni a szakorvosi rendelőintézet szemészeti osztályán. 2008-ban át-
helyezéssel kisgyermeknevelőként lépett édesanyja nyomdokaiba 
a város megújult bölcsődéjében. Önmagáról a következőket írta:

„A gyermeknevelés során szerzett tapasztalataim, valamint gyermek-
szeretetem, melyet édesanyámtól is láthattam már gyermekkorom óta 
(mivel ő a Ráckevei Bölcsőde gyermekgondozója volt 38 évig), úgy 
gondolom, hogy a munkakör betöltésére alkalmassá tesz.
Tulajdonságaim közül külön kiemelném türelmemet, kedvességemet, 
amely által a kisgyermekekkel könnyen felveszem a kapcsolatot.”

Az eltelt évek folyamán szavai megerősítést nyertek. 
Munkájának alapja a jó kapcsolat kiépítése a picikkel és családja-
ikkal. Nagyon fontos számára minden korosztály lelki egészsége, 
támogatja a gyermekeket, a szülőket és a munkatársakat is. A rábí-
zott csemetéknek az életben való eligazodáshoz a biztos alapokat 
adja meg. A szülők, a gyermekek és a kollegái is szeretik, tisztelik.
Kisgyermeknevelőként a legjobbak közé tartozik, munkáját ma-
gas színvonalon, a mindenkori szakmai elvárásoknak megfelelően 
végzi. Aktív, inspiráló személyiség, aki nyitott a szakmai újdonsá-
gokra. Megfontoltság és felelősségteljes hozzáállás jellemzi, szor-
galmas és lelkiismeretes. Fontos számára a valódi értékek közve-
títése. Mindig az lebeg a szeme előtt, hogy nincs annál fontosabb, 
mint a rá bízott gyermekekért mindent megtenni. Mindig lehet rá 
számítani, minden feladatot maximális körültekintéssel és alapos-
sággal végez. Segíti a fi atal munkatársak beilleszkedését, szakmai 
fejlődését. Hivatását mindig jókedvvel és szeretettel gyakorolja. 
Segítőkészsége és elfogadása mindenki számára példaértékkel bír.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Vinczéné Varga Ilonát Ráckeve 
Város Közalkalmazotti díjban részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ

kitüntetésben részesítette a

RENDELŐINTÉZETI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 
MUNKAHELYI KÖZÖSSÉGÉT

A Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet az orvosi szakel-
látás harmadik pilléreként vesz részt a lakosság egészségügyi 
ellátásában. A szervezet dolgozói Ráckeve Város Szakorvosi 
Rendelőintézete közalkalmazottjaiként kezdték meg munká-
jukat 1991-ben, az akkor újonnan nyílt intézetben. 
Az intézet dolgozói aktívan részt vesznek a működéshez kapcso-
lódó folyamatokban. 2015-ben jogszabályi változások miatt a 
gazdasági-pénzügyi, és a műszaki személyzet a Rendelőintézeti 
Gazdasági Ellátó Szervezethez került. E szervezetben dolgozók 
végzik napjainkban is a rendelőintézet működéséhez szükséges 
igazgatási, gazdasági, medikai eszközpark üzemeltetési feladato-

kat, továbbá nem utolsó sorban segítik az orvosok és az asz-
szisztencia szakmai tevékenységét. 
A dolgozók magas szintű szakmai tudással, egy kiemelten 
fontos ágazat specifi kus munkáját végzik szakmájuk iránti 
elkötelezettséggel, lojalitással. A háttérfeladatok ellátásával, 
a lakossági oltások irányításával minden munkatárs aktívan 
részt vett a COVID okozta járványügyi időszakban a rendelő-
intézet munkájában.
Az egészségügyben dolgozó nem egészségügyi dolgozók: 
Bohák Katalin, Fartelné Riemer Katalin, Prazsák Gábor, Ke-
resztúri Erika, Bagi Mónika, Halász Erzsébet, Ondrej Andrea, 
Viski Józsefné, Osztoics János, Ila Sándor, Tamási Sándorné, 
Pisla Lászlóné, Száraz Karolina, Domsitz Lujza, Mesterné 
Rab     Rózsa.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézeti Gazdasági 
Ellátó Szervezet munkahelyi közösségét Ráckeve Város Közegész-
ségügyi díjban részesíti.

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

RÁCKEVE VÁROS 
PEDAGÓGUSI DÍJ

kitüntetésben részesítette

FORGÁCS ILDIKÓT

Forgács Ildikó 1989-ben a Fodor József Egészségügyi Szakközépisko-
lában szerzett általános ápolói és asszisztensi végzettséget. Egy ideig 
gyermekkórházban, majd gondozó központban dolgozott, ezt köve-
tően 1996-ig, lánya születéséig egy magáncégnél tevékenykedett.
A GYES alatt fogalmazódott meg benne, hogy gyerekekkel sze-
retne foglalkozni. Ez a vágya először otthon teljesedett ki, három 
gyermeket nevelt fel nagy szeretettel.
2003-ban az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán óvodapedagógus 
diplomát szerzett, és még ebben az évben munkába állt a Ráckevei 
Szivárvány Óvoda Gábor Áron utcai intézményében, majd az Ifjú-
ság utcai tagóvodába került, ahol a mai napig dolgozik.

Küldetésének tartja, hogy a gyermekek számára színesebbé va-
rázsolja a hétköznapokat, fontos számára a versek, mesék világa, 
elsődleges feladatának érzi, hogy olyan értékeket adjon át, amivel 
megalapozza a gyermekek jövőjét. Természetbarát, természetjáró 
lévén nagy hangsúlyt fektet a környezet megismertetésére és vé-
delmére, szívügye a testi-lelki egészség megőrzése. 
Szeretettel, megértéssel közeledik a csoportjába járó gyermekek-
hez, közvetlen, nyugodt és barátságos kommunikációjával na-
gyon jó kapcsolatot alakít ki mindenkivel. A kollégák szeretik és 
tisztelik, munkáját példaértékűnek tartják.
2018 augusztusától csoportban végzett munkája mellett intéz-
ményvezető-helyettesi feladatokat is végez, és ezzel egyidejűleg 
az Ifjúság utcai tagóvoda vezetői feladatait is ellátja. Munkabírása 
határtalan, teljes erővel azon dolgozik, hogy az óvoda színvonalát 
növelje, támogatókat találjon az intézménynek. 
2022. januárjában közoktatás-vezetői szakvizsgát szerzett, annak 
érdekében, hogy munkáját még hatékonyabban tudja végezni.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Forgács Ildikót Ráckeve Város 
Pedagógusi díjban részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
KÖZALKALMAZOTTI DÍJ

kitüntetésben részesítette

KOVÁCS PÉTERNÉT

Kovács Péterné Kata Miskolcon nevelkedett, 1998-ban okleveles 
közgazdászként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Bölcsésztudományi Karának pénzügy számviteli tagoza-
tán. 1998-tól 2007-ig Budapesten dolgozott a Daewoo Bank Rt.-
nél, mint jelentéskészítő munkatárs. 
Férjével 2002-ben költöztek Ráckevére, három leányuk született. 
A gyermekekkel otthon töltött évek után a lakóhelyéhez közeleb-
bi munkahelyet keresve helyezkedett el a Ráckevei Polgármes-
teri Hivatalnál, ahol 2007 és 2018 között pénzügyi irodavezetői 
feladatokat látott el, melyet egy más munkahelyen töltött rövid 
kitérő után, Vereckei Zoltán polgármester úr megkeresésére 2019 
decembere óta mai napig ellát. 

Kovács Péterné a hivatal oszlopos tagja, munkaidőt nem ismerve, lel-
kiismeretesen, fegyelmezetten végzi feladatait. Ráckevéért, lakóhelyé-
ért mindent megtenne. Jó kapcsolatot ápol a város intézményeivel és 
azok vezetőivel, valamint a helyi képviselőkkel. Folyamatosan képezi 
magát, rendkívül alapos. Nagyfokú szakmai felkészültséggel látja el 
a mindennapok során jelentkező számos feladatát, fi gyelme sokszor 
a szorosan vett szakmai kérdéseken túlmutató témák vizsgálatára is 
kiterjed.  Felettesei mindig magas szintű teljesítményt kapnak tőle.
Az irodavezetői feladatait jól össze tudja hangolni a szakmai fel-
adataival, a pénzügyi iroda munkáját kiválóan koordinálja. Beosz-
tottjai mindenben számíthatnak rá, őket maximális kollegialitás-
sal kezeli, halk szavú, kedves főnök. 
Munkahelyi feladatait kiválóan hangolja össze családi és anyai 
kötelezettségeivel, rendszeresen szervez közös kulturális progra-
mokat, kirándulást gyermekeivel. 
A Polgármesteri Hivatal olyan köztisztviselője, akinek nemcsak a 
szakmai odafi gyelése, hanem az egész hivatali apparátussal szem-
ben tanúsított segítőkészsége kiemelkedő. 

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Kovács Péterné Ráckeve Város 
Közalkalmazotti díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
IFJÚ SPORTOLÓJA DÍJ

kitüntetésben részesítette a

KIRCHNER KRISTÓF – MÉRI BOTOND párost

Kirchner Kristóf
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában testnevelőtanára 
hívta le kenuzni, aki ezután mestere lett. Dr. Rausz-Szabó Attila 
sportágában arról híres, hogy jó szemmel választja ki a tehetsége-
ket, és ezután elviszi őket a világ elitjébe. Kristóffal is elindultak 
ezen az úton, aki idén Magyar Bajnokságon már 2. lett C-1 1000 
m-en olimpiai számban. 
Kristóf most már a Ráckevei Ady Endre Gimnázium 11. osztályos 
tanulója. Naponta hajnalban kel, hogy álma valóra válhasson, 
hogy sportágában ő legyen a legjobb. 
Botonddal nem csak sporttársak, hanem jó barátok is. Kiegészít-
ve egymást párosban is mindenkit legyőztek olimpiai számban 
C-1 500m-en Szegeden a Magyar Bajnokságon. Kivívták a jogot, 
hogy négy számban is képviselhessék hazánkat az Olympic Hopes 
Regattán, ahol C-2 200m-en 2. helyezést értek el. C-2 500m-en és 
C-4500m-en 5. helyezést, C-2 1000m-en pedig 6. helyezettek lettek.

Méri Botond
2017-ben a Ráckevei Árpád fejedelem Általános Iskola testneve-
lési óráján ismerkedett meg a sportággal. Dr. Rausz-Szabó Attila 
testnevelőtanár/mesteredző kezei alatt gyorsan fejlődött. 2019-
ben már a Magyar Bajnokságon aranyérmes lett csapattársaival   
MC-1 200m váltóban. Ezután a Magyar Bajnokságok örökös részt-
vevőjeként mindig az elsők között szerepelt.

2020-ban összeállt párosban Kristóffal, és magyar bajnoki 2. helye-
zést értek el. Azóta minden évben ők a legjobbak Magyarországon.
Közben 7. osztályban felvételt nyert a Ráckevei Ady Endre Gimná-
ziumba. Szorgalmasan jár napi két edzésre. Szigorú napirenddel 
él, hiszen társaitól eltérően ideje nagy részét az edzések teszik ki. 
Olimpiai sportágban nehéz az érvényesülés, tudja, hosszú még az 
út a vágyott célig, hogy a felnőtteknél is a világ legjobbja legyen! 
2022 volt az első év, hogy kiléphetett nemzetközi vizekre, 
C-2 200m-en 2. helyezést ért el Kristóffal az Olympic Hopes 
Regattán. Négy számban képviselte hazánkat: C-2 500m-en és 
C-4 500m-en 5., C-2 1000m-en pedig 6. helyezést ért el.

Példaértékű sportteljesítményük és alázatos magatartásuk elis-
meréséül Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Kirchner Kristóf – Méri Botond párost Ráckeve Város Ifjú Sporto-
lója Díj kitüntetésben részesítette.
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Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ

kitüntetésben részesítette

DR. NOVÁK JENŐNÉT

Dr. Novák Jenőné, Balogh Éva Ráckevén született 1941-ben. Szülő-
városában nevelkedett, majd a Ráckevei Ady Endre Gimnázium-
ban érettségizett 1959-ben. Az ELTE-n szerzett fi zika-kémia sza-
kos tanári diplomát 1964-ben. 
Tanári pályáját rögtön egykori alma materében kezdte meg, s 
egészen 1999-ig – 1987-től mint igazgató-helyettes –, tehát har-

mincöt éven állt a város középiskolájának alkalmazásában. Ge-
nerációkon átívelve tanította diákjait, több tanítványa országos 
versenyeken is bizonyított. 
A nyugdíjkorhatárt elérve, ötvennyolc évesen – fájó szívvel – 
csak szeretett iskolájától köszönt el, utána még évekig tanított a 
környező településeken. 
Nyugdíjasként tevékeny tagja volt a Ráckeve Baráti Körnek, éve-
ken át az egyesület elnökeként kamatoztatta szervezőkészségét, 
kapcsolatrendszerét. A baráti kör keretében hónapról-hónapra 
hívott el Ráckevére közismert személyiségeket (egyházi személye-
ket, írókat, újságírókat, közgazdászokat, egykori ráckeveieket vagy 
Ráckevéhez kötődőket). 

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete dr. Novák Jenőnét Ráckeve Vá-
ros Közművelődési díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

RÁCKEVE VÁROS 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ

kitüntetésben részesítette

DR. GECZKÓ BEATRIX KATALINT

Dr. Geczkó Beatrix Katalin laborvezető főorvos a Budapesti 
Eötvös Gimnázium elvégzése után a Semmelweis Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Karán folytatta tanulmányait.  Diplo-
májának megszerzése után a Fővárosi Tanács Szent István kór-
házában állt munkaviszonyba. Az ott eltöltött 14 év után, 1998. 
október 1-én kezdte meg jogviszonyát a Ráckeve Város Önkor-
mányzata által is támogatott Ráckeve Város Szakorvosi Rende-
lőintézeténél, mint a laboratóriumi osztály vezetője. Intézeti 
jogviszonya mellett a Büntetés-Végrehajtás Központi kórházá-

nak Tököli intézetében a laboratórium munkáját is irányította. 
Szakmai tudását az évek során számos továbbképzéssel gyarapítot-
ta. Az osztályon lévő gép- és eszközpark fejlesztési beszerzéseiben 
szakmai segítséget nyújtva segítette az intézet vezetésének mun-
káját. Az intézetben működő Szakmai Vezető Testület elnökeként 
támogatta az intézet szakmai irányítását.  A COVID-vírus okozta jár-
vány időszakában ő dolgozta ki az intézetben a szűrővizsgálatok pro-
tokollját, és tevékenyen részt vett a lakossági szűrővizsgálatokban is. 
Férjével dr. Gaál Ferenccel, aki jelenleg is a település háziorvosi 
praxisát tölti be, 1988-ban költöztek Szigetszentmártonba. Három 
gyermekük született, akiket nagy szeretetben, példamutatóan ne-
veltek fel, és indították el őket az élet rögös útján. 
Példás családi élete, a gyógyító munkában eltöltött 38 év, orvosi 
hivatásának magas szakmai szinten történő gyakorlása alapján 
érdemelte ki Ráckeve Város Közegészségügyi díját.

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete dr. Geczkó Katalint Ráckeve Vá-
ros Közegészségügyi díjban részesítette.

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

RÁCKEVE VÁROS 
PEDAGÓGUSI DÍJ

kitüntetésben részesítette

MATORICZ LJUBICÁT

Matoricz Ljubica 1995 óta a Ráckevei Ady Endre Gimnázium ne-
velőtestületének tagja. Az intézményben magyar nyelv és irodal-
mat tanít, de rendelkezik szakképesítéssel szerb-horvát nyelvből 
is. Tanári pályafutása legnagyobb részét az iskolában töltötte. 
Szakmai munkáját magas fokú hozzáértés és a tanulók iránti em-
pátia jellemzi. Szelíd, csendes határozottsággal vezeti diákjait a ma-
gyar- és világirodalom nagyjai között. Különös erőssége az elköte-
lezettség, hogy tanítványai mind írásban, illetve szóban szabatosan 
fejezzék ki magukat, pontosan betartva a magyar nyelv szabályait. 

Felzárkóztató munkájának is hála, minden tanítványa sikeresen veszi 
az akadályt a középszintű érettségi vizsgán. A tehetséggondozásban 
is jeleskedik, mert diákjai magas ponttal kerülnek be az emeltszintű 
érettségi vizsga letétele utána felsőoktatási intézményekbe.  Számos 
iskolai és városi ünnepség, megemlékezés írója, összeállítója és szer-
vezője volt pályafutása során. Három alkalommal volt osztályfőnök. 
A pedagógus hivatás csúcsát jelentő tevékenységet nagy odaadással 
végezte. Tanítványait a világ iránti nyitottságra, egymás megbecsü-
lésére nevelte. Négy-hat év alatt számos általa szervezett program-
mal tette emlékezetessé diákjai számára a gimnáziumi éveket.
A megbízható, precíz kolléganő munkájára mind az iskola mun-
kaközössége, mind az iskolavezetés bármikor számíthat. Hama-
rosan bekövetkező nyugállományba vonulásával az iskola bizto-
san szegényebb lesz!

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Matoricz Ljubicát Ráckeve Vá-
ros Pedagógusi díjban részesítette.



Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

RÁCKEVE VÁROS 
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ

kitüntetésben részesítette

CZIKORA MIHÁLYT

1956. január 29-én született Budapesten, 10 évesen kezdett el 
futballozni. Tehetsége hamar feltűnt a ráckevei ifjúsági csapat-
ban, így már nagyon fi atalon, 15 évesen játszott a felnőtteknél. 
A környéken is  felfi gyeltek rá, 1973-ban, 17 évesen leigazolta a 
kiskunlacházi ÉGSZÖV MEDOSZ NB III-as csapata. 1976-ban a 
Felszabadulás kupán megmérkőztek a Ferencvárossal, amely-
lyel 3-3-as döntetlen után 11-es rúgásokkal megnyerték a mér-

kőzést. Ezen a mérkőzésen Misi két gólt szerzett, a mérkőzés 
legjobb játékosának választották. 
1977-ben leigazolta a Debreceni MVSC NB II-es csapata, ahol 
egészen 1984-ig játszott. 1978-79-ben megnyerték az NB II-es 
bajnokságot, így feljutottak az NB I-be. 
1984-ben visszaigazolt Ráckevére, ezt követően itt játszott 
több éven keresztül az NB III-as csapatban. 
1989-ben az Aranykalász MGTSZ megszűnésével a csapat is 
megszűnt. A 90-es évek elején aktívan tevékenykedett az új 
ráckevei csapat megalakulásában, ahol több éven keresztül 
játszott játékos edzőként. Eközben megszervezte az általános 
iskolában a diákfocit. 
Tapasztalatával mai napig támogatja a ráckevei labdarúgókat. 

Kiemelkedő munkájának elismeréséül Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Czikora Mihályt Ráckeve Város 
Testnevelési és Sport díjban részesítette.

Kitüntetettek2023. január 17

Ráckeve Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVELET
adományozott

Ráckeve Város közéletében végzett kiemel-
kedő tevékenységéért, közösségi életben 
betöltött szerepéért:
Deák Péter, Szeredi Tamás, Bajai Bence, 
Nagy Ágnes, Novák Jánosné, Borbély József, 
Sári István, László György, Erdős László, 
Illés Julianna, Matics István, László Judit, 
Fábián Sándorné, Szász Veronika, Juhászné 
Matus Johanna, Gáspár Zsuzsanna és Pi-
róth László, Kapocsi Karin, ifj. Ócsai Sándor, 
a János Vitéz Alapítvány, Balázsné László 
Gyöngyi és Bulyáki Szilvia részére.

Pest Megye Legjobb Diáksportolója
Kiss Korina

Pest Megye Legjobb Diáksportolója Általá-
nos Iskolai Korosztály I. helyét nyerte Kiss 
Korina, a Ráckevei Ronin SE és a Ráckevei 
Kick-Box Egyesület sportolója. A 10. élet-
évét nemrég betöltött Korina már évek óta 
sikert sikerre halmoz több küzdősportban, 
a mostani elismerést a kyokushinkai ka-
ratéban elért kiemelkedő eredményeinek 
köszönheti, amelyekért idén decemberben 
Ráckeve Város Képviselő-testületének Tu-
risztikai, Kulturális és Sportbizottsága Rác-
keve Város Ifjú Sportolói díjban részesítette 
a fi atal tehetséget, illetve a testület jelölte 
a Pest megyei díjra. Az őszintén meglepett 
Korinának, aki a sorrendiségről csak a hely-

színen értesült nagy örömmel, Karácsony 
Ádám, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke 
adta át a kitüntető címet. A rendezvényen 
Korina szülei mellett Szanyó Tibor sportta-
nácsnok és Vereckei Zoltán polgármester is 
részt vett.
Korina idén 44 alkalommal állhatott a do-
bogó valamelyik fokára, mindössze 1 verse-
nyen nem sikerült, ahol 5. lett. 
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk 
Korinának és edzőjének, Répás Lászlónak 
(Ronin SE, kyokushinkai) és Kovács Attilá-
nak (kick-box)!

Ráckeve Facebook
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Ráckevei Molnár Céh Alapítvány beszámolója
András nap – 2022.november 30.

2022. évi események:

2022. január 29.
Tata, Országos Malomtúra Útvonal létre-
hozása szándékával kezdeményezett előa-
dáson vettünk részt. A hajómalmot Kalmár 
István, Nagy Sándor, Nagy Sándorné Jutka 
és Schenk József képviselték.
2022. február hó
Babarczi István és Taligás Sándor február 
elején megkezdte a hámozó „koptató” be-
rendezés felújítását.
Ilyen jellegű javítás a malomban még nem 
volt, nagy izgalommal vártuk az eredményt.  
A berendezés egész szezonban kifogásta-
lanul működött. Gratulálunk a javításhoz, 
nagyszerűen sikerült!
2022. február 22.
Az idén is a Kókai és Fiai Kft. végezte a ma-
lom rovarirtását és légtér gázosítását.
2022. március 19.
Megtartottuk a tűz és balesetvédelmi okta-
tást.
A tűzvédelmi oktatást Schuszter János, a 
balesetvédelmi oktatást Taligás Sándor tar-
totta. Mindkét oktató  már sok éven keresz-
tül és ebben az évben is  térítésmentesen 
vállalta az oktatásunkat. 
2022. április 01.
Nyitás.
2022. április 09.
Egy holland molnár céh felhívására csat-
lakoztunk a „Forogjanak a vízkerekek” nevű 
eseményhez. Ezen a napon 11 és 12 óra kö-
zött a mi vízkerekünk is forgott.
2022. május 12.
Viski József főmolnár vezetésével megmutat-
tuk dr. Tóth János Attilának a ráckevei Árpád 
Múzeum régészének a Besnyő sziget végénél 

lévő régi „malom rét”, a régi malom telelőt.
2022. május 27.
A Régészet napja alkalmából  „Adatok a Rác-
keve környéki hajómalmok régészetéhez” című 
előadást dr Tóth János Attila bemutatásá-
ban hallgattuk meg a Patai László Városi 
Képtár Duna-parti udvarán.
2022. június 29.
A Nemzetközi Duna-nap programjaihoz 
csatlakozva 14 és 18 óra között az érdeklődők 
díjmentesen látogathatták a hajómalmot.
2022. július 16.
Közös kirándulás Somogyvárra a Szent 
László Nemzeti Emlékhelyre és utána a Za-
lamerenyei Pálos malomba. Egy jól sikerült, 
tartalmas kirándulás volt.
2022.augusztus 12.
Ráckeve és testvértelepüléseinek, Lukané-
nye, Dány, Baktalórántháza, Gyergyócso-
mafalva, Beregsom, Székelykeve, Calden 11. 
búza összeöntése.
Ebben az évben a civil szervezetek képvisel-
ték a testvérvárosokat. Az ünnepi beszédet 
Szekeres Raffaelné a Dányi Alkotóközösség 
elnöke tartotta.
A zenei közreműködő a Dányi Ifjúsági Fú-
vószenekar volt, köszönet a zenéért. Kö-
szönjük a civil szervezetek közreműkö-
dését. Köszönjük a malmosok támogató 
tevékenységét.

2022. szeptember 02.
A VII. Dorozsmai Molinológiai Találkozón 
vettünk részt.
Tartalmas és érdekes előadások után, műkö-
dés közben nézhettük meg a híres Dorozsmai 
Szélmalmot. A Ráckevei Hajómalmot Viski 
József, Mucsi Károly, Nagy Sándor, Nagy Sán-
dorné Jutka és Szőgyényi Gábor képviselte.

2022. szeptember 03.
A Ráckevei Újság októberi számában Viski Jó-
zsef főmolnár életútjáról szóló cikk jelent meg.

2022. szeptember 18.
Ászok fesztivál.
Ebben az évben is mi „malmászok” részt vet-
tünk ezen az évek óta sikeresen megtartott 
városi rendezvényen.
Köszönjük mindenki segítségét akik a sü-
tésben, főzésben munkájukkal hozzájárul-
tak az esemény sikeréhez. Ifj. Brezina Ta-
más idén is felajánlott főzni való csemege 
kukoricát, köszönjük.
Gratulálunk Nagy Sándorné Jutkának az 
egyedi sütemények kategóriájában elért 
első helyezéséért! 

2022. október 16.
Az utolsó nyitvatartási nap mindig jóleső iz-
galommal telik, erre az évre bezár a malom.
Idén is szokásunkat megtartva a látogató-
inkat megvendégeltük a malom előtti     Du-
na-parton.
Köszönet minden segítő támogató munkájáért:
Taligásné Fartel Zsuzsanna, Csordásné Far-
tel Piroska, Taligás Sándor, Varga Zoltán, 
Babarczi István, Babarczi Istánné Ica, Viski 
József, Viski Józsefné Borika, Kalmár István, 
Banók Csaba, Lukácsiné Ürögi Veronika, 
Bodor István, Bodor Istvánné Kurucz Mari-
anna, Illés János, Kiss Zsolt.

2022. október 22.
Kitakarítottuk a malmot, felkészítettük a 
téli pihenőre.

Köszönet a főmolnárnak

Közös vacsora FOTÓ: Lukácsiné Ürögi Veronika
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Köszönjük minden résztvevő fáradtságos 
munkáját!

2022. november 15.
A jövő évi őrölni való búza egy részét berak-
tároztuk a malomba.
Váratlan segítséget is kaptunk, a Budapesti 
Operaház asztalos tanulói, köztük Kiss Ben-
ce egy tanulmányi kirándulás keretén belül 
segítettek a búza beszállításában.

Két nagy malom támogatót vesztettünk el 
ebben az évben és kísértük utolsó útjára, Ri-
emer Mártont és Szerediné Riemer Krisztinát.
Meghatározó szerepük volt a malom „szü-
letésénél”, hálával emlékezünk áldozatos 
munkájukra. 

Ebben az évben Babarczi István volt a ma-
lom tárlatvezetője, köszönjük az egész éves 
munkáját. 
Egy vendégkönyvi bejegyzés, amiből nem-
csak egy van, de ez az egy is mutatja a tár-
latvezető munkáját: „Nagy-nagy köszönet a 
bemutatóért, az érdekes történetekért, a kérdé-
sekre adott válaszokért. Köszönjük.”

A vendégkönyvben lapozgatva több bejegy-
zésben olvasható az, hogy már sokszor jár-
tunk a malomban, ötödszörre vagyunk itt 
és jövőre is szeretnénk eljönni, és vannak 
olyan látogatók is akik először voltak a ma-
lomban. Egyet szeretnénk idézni:
„95 éves vagyok, régi nosztalgiával gondolok 
a Pozsony környéki dunai vízimalmokra, de 
belülről sose láttam, csak most először egyet. 
Köszönöm.”
Ilyenkor gondoljuk azt, hogy már ezért 
megérte.

2022-ben 54 fő város vendége és helyi is-
kolások, óvodások voltak a malomban. Az  
alapítványnak 23 fő vendége volt.
2022-től a fi zetős látogatói létszám 7185 fő.
2011-2022.-ig összesen 79925 fő fi zetős lá-
togató volt a malomban.
A malom nyitása óta 12 éven keresztül nem 
változtattunk a belépődíjakon, hétköznap 
300.-Ft/fő, vasárnap és az őrlési bemutató-
kon 500.-Ft/fő volt.
2022-től a hétköznapi belépődíj 300.-Ft/
fő-ről 500.-Ft/fő-re, a vasárnapi és őrlési 
bemutatókon 500.-Ft/fő-ről 800.-Ft/fő lett.

A nyitvatartási napok száma 173 nap, ebből 
31 szakmai nap volt őrlési technológia be-
mutatásával.

Az 1%-os adófelajánlásból az idén 220.061.-
Ft érkezett a hajómalom számlájára.
Köszönjük az adó 1% felajánlásokat!

2022-ben 859 óra társadalmi munkával já-
rultak hozzá az alapítvány tagjai és segítői 
a hajómalom karbantartásához, működé-
séhez. 
Köszönjük a szabadidejükből a malomra 
áldozott idejüket és ingyenes munkájukat!

Támogatók:
Babarczi István, Erdős Pincészet Erdős Bá-
lint, Csöme kft. Csömöri János, Keve Szövet-
kezet Varnyú János, KEVENET Mikola Péter, 
Petre Béla Kft., Mézes Krémes Cukrászüzem 
Kovács László, GYESUB kft. Gyetkó Károly-
né, Schuszter János, Taligás Sándor, Bezse-
nyi József, Bevásárló sarok Haránt Gábor 
Mihály, Taligás János ácsmester, Bodor Ist-
ván ácsmester, Tápai Zoltán, Oroszi F. Kál-
mán, Mucsi Károly
Köszönjük a Keve Szövetkezetnek, Varnyú 
Jánosnak hogy ebben az évben is térítés-
mentesen adott a hajómalomnak 10q jó mi-
nőségű étkezési búzát, ezzel nagyban segít-
ve az őrlési bemutatókat.

Lukácsné Ürögi Veronika, Mucsi Károly, 
Nagy Sándor, Nagy Sándorné Jutka, 
Papdiné Riemer Veronika, Parti Ernő, 
Schuszter János, Solti János, Taligás 
Sándor, Taligásné Fartel Zsuzsanna, Ta-
ligás Mihály, Varga Zoltán, Viski József, 
Viski Józsefné Borika.

Viski József főmolnár egész évi önzetlen, 
magas színvonalú munkáját köszönjük!
13 éven keresztül önkéntes munkával, 
térítésmentesen, nagy szakmai hozzáér-
téssel, az ügy iránti elkötelezettséggel, 
példaértékű helytállásával, nagy munka-
bírással és nagy türelemmel segítette a 
malom működését. Ő volt az aki hosszú 
éveken keresztül MINDEN VASÁRNAP 
EGÉSZ NAP a malomban szívvel-lélek-
kel végezte a munkáját. Az általa öröm-
mel végzett munka a látogatókra és ránk 
a csapattársaira is hatással volt, jókedv 
volt mindig a társaságában-ez nagy érték 
nekünk.  

Gyetkó Károlyné Sárika az alapítvány köny-
velését-mint sok éven keresztül- idén is 
térítésmentesen végezte, köszönjük a hajó-
malomra szánt idejét.

Köszönjük a Ráckevei Molnár Céh Alapít-
vány tagjainak és támogatóinak az áldo-
zatos munkájukat, akik a szabadidejükből 
rááldozott idővel segítették a malom egész 
éves működését. Ez a közös munka a közös-
ségi összetartozás élményét adja minden 
segítőnek és támogatónak.
Babarczi István, Babarczi Istvánné Ica, 
Banók Csaba, Benda Kálmán, Bendáné 
Varga Edit, Benda Roland, Bodor Ist-
ván, Bodorné Kurucz Marianna, Bodor 
Bernadett, Bodor Marianna, Csordásné 
Fartel Piroska, Droppa Terézia, Gyet-
kó Károlyné Sárika, Illés János, Juhász 
Edit, Kalmár István, Kalmár Istvánné 
Erika, Kalmár Miklós, Kiss Zsolt, Kissné 
Jónás Edit, Kiss Bence, Lukács Levente, 

Kedves Koki!
Ennek a közösségnek aminek az alakulásá-
ban Te is részt vettél, mindenki által meg-
becsült és szeretett tagja vagy. Nem fogsz 
már rendszeresen bejárni, de nem köszö-
nünk el hanem megköszönjük hogy velünk 
voltál. Reméljük sokszor belátogatsz a ma-
lomba, vagy ha kérdésünk lenne, ezután is 
számíthatunk a tudásodra.
Boldogságot, erőt, egészséget kívánunk Ne-
ked és a családodnak!

Kedves Borika! 
Neked is köszönjük, hogy sok éven keresz-
tül segítetted a férjedet, Kokit ebben az ön-
kéntes és sok szabadidőt feláldozó munká-
jában. Ehhez Te is kellettél. 

Ez nem egy búcsúzás, hanem egy nagy 
köszönet!

Szőgyényi Gábor elnök

Zajlik az évvégi beszámoló FOTÓ: Lukácsiné Ürögi Veronika
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25 éve tűzoltó Ráckevén
Kiss Zsolt

„1997. május 1. riasztás: Makádon egy 
benzin-gáz üzemű gépkocsi teljes terjedel-
mében ég.”
Ez a káreset volt a kezdet rögtön az első na-
pon, amikor azon a reggelen felszerelt tűz-
oltónak Kiss Zsolt. Az akkor még mindössze 
22 éves fi atalember az eltelt negyed évszázad 
során megannyi szolgálaton és rengeteg káre-
seten van túl, „öreg motoros” ő már nálunk. 
Meglehetősen megosztó személyiség, lehet 
szeretni, vagy nem szeretni, azonban a rutinja 
és a képességei vitathatatlanok! Szenvedélye-
sen szeret, szerel és gyűjt mindent, ami vala-
minek a hatására mozog: ez lehet egy ősrégi 
Babetta, vagy csak egy fődarab abból, lehet 
elektronika, bármi! Olyan nincs, amit ne javí-
tana meg, ha az a valami gyengélkedik, vagy 
elromlott! Az biztos, hogy aki az „ezermester” 
szót kitalálta, az – tudtán kívül – a Zsoltira 
gondolt! Ő képes a legbonyolultabb robban-
tott -, vagy elektromos kapcsolási rajzokat 
pillanatok alatt 3D-ben látni és elindulni a 
megoldások felé. Nem sajnálja az időt felku-
tatni az internet legmélyebb részein is. Ha ő 
azt mondja valamire, hogy „ezzel vagy azzal 
nem érdemes foglalkozni, nem érdemes javítani”, 
akkor az úgy is van! Hiszen nem találunk rá mi 
magunk sem olyan „titokra”, amiről ő ne ol-
vasott volna a kutatása során. Ebben biztosak 
lehetünk!
Így volt ez akkor is, amikor még az IFA fecsken-
dővel vonultak… Igen ám, de a miénken nem 
volt tetőcsomagtartó, a Sziget fecskendőjén 
meg volt, amit irígykedve nézegettek. Majd 
gondoltak egyet, parancsnoki engedéllyel 

megvették az anyagot, vágtak, szereltek, gyár-
tottak tetőcsomagtartót az IFÁ-ra! Ez olyan jól 
sikerült, hogy az akkori parancsnok úr, Vágó 
György megyeszerte mutogatta és a csodájára 
jártak, mert jobb lett, mint az eredeti! 
Vagy amikor Szigetújfaluból vonultak visz-
szafele, és hallottak egy nagy csattanást. A 
kiskardán adta meg magát. Lestoppoltak 
egy személyautót, elugrottak egy kollégához, 
Boros Sanyihoz, akinek volt otthon „polcon” 
alkatrésze, majd az út szélén, fél óra alatt ki-
cserélték a törött alkatrészt. Lehetett menni 
tovább! Aztán: járdakészítés a tűzoltóság ud-
varára? Nem probléma! A mai napig azon sé-
tál, aki a tűzoltóságra jön.  Illetve már a nem 
oly’ régmúltban, 2018 tájékán, a napjaink-
ban is vagy 1-es szerként, vagy tartalékként a 
szertárban álló Renaultunk szivattyúja adta 
meg magát. A fecskendő lelke és legdrágább, 
legértékesebb alkatrésze a szivattyú. Ha az 
nem működik, semmi sem működik. Történt 
legott, hogy ez a szivattyú elromlott. Az álla-
mi javítóműhely olyan árajánlatot adott csak 
a szétszedésre és hiba megállapításra, ami 
teljességgel vállalhatatlan volt. A Kiss Zsolti, 
Uzelman Jani, Bodnár Csabi trió gondolt egy 
merészet, és engedélyt kértek Csordás József 
parancsnok úrtól a szétszedésére. Ő pedig 
úgy volt ezzel, hogy nagyobb baj már úgysem 
történhet, legyen, csinálják! Három hónapon 
át tartott a „küldetés”. Egy hónapot emész-
tett fel csak az, hogy a jogutódot megtalálják 
(mert a Ziegler eladta a jogokat), a jogtulaj-
donossal felvegyék a kapcsolatot, kérjenek és 
kapjanak tőlük robbantott rajzot. Vélhetően 
az osztrákok úgy voltak vele, hogy ilyet eddig 
senki nem csinált, minden műhely és minden 
ügyfél kompletten cserél szivattyút, erre itt 
vannak ezek a magyar srácok, akik azt meg 
atomjaira szedték, olyan részeit láttak be-

lülről, amit Magyarhonban addig senki, hát 
„lássuk, mire jutnak!”. A triónk a robbantott 
rajzon bejelölte mire van szükségük: elekt-
romágneses tekercs, végtelenített dugattyú, 
excenter tengely, légtelenítő dugattyúk, járó-
kerék ház, és még pár „apróság”… Az osztrá-
kok még mindig azt mondták: „Srácok, ha nem 
sikerül, ládázzátok be a cuccot, küldjétek ki fu-
tárral!”. Micsoda?! NEM SIKERÜL?!?! Olyan a 
kollégák szótárában nem volt! Az alkatrészek 
megérkeztek, a Zsolti – Jani – Csabi hármas a 
szivattyút összerakta! Nagyon kemény meló 
volt, de megcsinálták! S’ hogy ezzel mennyit 
spóroltak, arról már ne is beszéljünk, mert 
az nagyon messziről, szabad szemmel is jól 
látható összeg volt akkor is… sőt, ma is az! 
Mindezt pedig úgy, hogy Zsoltinak - szakmá-
ját tekintve - asztalos a polgári foglalkozása. 
Dolgozik is benne, de az asztalosság tekinte-
tében napjainkban már inkább a 2006-ban 
született Bence fi ának tanítja a múltat, Bence 

pedig az édesapjának a jövőt. Azonban Zsol-
ti tűzoltóságon eltöltött 25 éves múltjában a 
rengeteg személyes történet mellett a szakmai 
tapasztalat is hatalmasra duzzadt és még to-
vább fog nőni, amit hordoz magában. Nem lo-
csog-fecseg, ritkán mesél, mert olyan ő, mint 
a tengeri gyöngykagyló: kívülről kemény, ne-
hezen nyílik meg. Azonban belül egy hatalmas 
szív lakozik, amit nagyon keveseknek enged 
megismerni, pedig hihetetlen ember!
Kollégánknak sok boldogságot, jó egészsé-
get kívánunk abban a reményben, hogy még 
hosszú ideig magunk közt tudhatjuk őt! 

szöveg, fotók: Bíró Szilvia

Kiss Zsolt

Munka közben

Bajtársak
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Új évi receptek
Év kezdő ételek

A babona szerint az új évben lencsét „kell” 
enni, mert szerencsét hoz.
Sok fajtája létezik, vörös, fekete. Ízletes, vál-
tozatos ételeket lehet készíteni belőle. Any-
nyit még, hogy a lencse vitaminokban, ás-
ványi anyagokban gazdag. Cukorbetegek, 
fogyókúrázok étrendjébe beépíthető. Régi 
gyógyászati emlékek szerint, aki rendsze-
resen fogyasztja annak szervezete javítja az 
anyagcserét. Gazdag egytálételeket, főzelé-
keket, salátákat, különleges feltéteket készít-
hetünk. Nagyon fi nom a vöröslencsés tócsni, 
fasírt, saláta, lencsés „kolbász”. Vegetáriá-
nusoknak vöröslencsés töltöttkáposztát is 
készítek… akkor legyen szerencsénk!

Ünnep után Gyomor és pénztárca kímélő 
ételek

Jól éltünk az ünnepek alatt, a pénztárcánk 
is elég jól kiürült. Nemcsak a bukszánknak, 
van feltöltődésre szüksége, hanem a szerve-
zetünknek is! A zöldborsó levest csirke nél-
kül is el lehet készíteni, úgy is fi nom! Akkor 
szaggassunk bele galuskát!

 Suhantott leves

Egy kanál zsiradékon megdinsztelünk egy 
fej vöröshagymát. Megszórjuk kevés pi-
rospaprikával, föleresztjük hideg vízzel, 
megsózzuk, és forrni hagyjuk. Tésztát vagy 
galuskát főzünk bele. Petrezselyem zölddel 
megszórva tálaljuk.

Csirkeaprólékos  zöldborsó leves

A csirke fejét, lábát, nyakát , zúzáját, , máját 
sós vízben megpároljuk. Fél  kg. zöldborsót 
megmosunk, kevés zsiradékon megpárol-
juk,szórunk rá 1 kanál lisztet, kissé pirítjuk, 
felöntjük a csirke főzőlevével. Hozzáadjuk 
a csirkeaprólékot, összeforraljuk. Petrezse-
lyem zölddel megszórva tálaljuk.

Savanyú szárazbab

A  babot megfőzzük, leszűrjük. Egy lábos-
ban szép piros rántást készítünk, melybe te-
szünk egy kis apróra vágott hagymát. Hoz-
záadjuk a babot, felengedjük kevés vízzel, 
összerottyantjuk, tejföllel, ecettel ízesítjük. 
Ugyanezt elművelhetjük a lencsével , sárga-
borsóval is. 
 

Pityókás gombóc

Fél kg. pityókát( krumpli) miután megfőz-
tünk krumplinyomón áttörünk, teszünk hoz-
zá 1 ek. zsírt, 1 egész tojást, sót,  és lisztet. Jó 
„engedelmes” tésztát kell kapjunk. Kidolgoz-
zuk, kis gombócokat csipkedünk belőle. Eze-
ket széjjelnyomjuk, teszünk bele lekvárt, ösz-
szegombolyítjuk, úgy hogy a lekvár  a közepén 
maradjon. Legjobb a kemény szilvalekvár. 
Lobogó sós vízben kifőzzük, pirított zsem-
lemorzsára szedjük, tálaláskor porcukorral 
megszórjuk. Én a szilvás gombócot is ebből a 
tésztából készítem!
                                                                                                

 Szász Veronika

bors, pötty cukor, szárított paradicsomos 
fűszerkeverék, toscan fűszerkeverék, 1 zacs-
kó fusilli (500 gr). A hagymát, fokhagymát 
olajon megfuttatom, hozzáadom a megmo-
sott vörös-lencsét, felöntöm vízzel, ízesí-
tem, 10 perc alatt puhára fő.
A másik hagymát is megpirítom, felöntöm 
a sűrített paradicsommal, fél pohár vízzel. 
Ízesítem sóval, borssal, pötty cukorral, tos-
can fűszerrel, beforralom. Hozzáadom a vö-
röslencsét, szeletelt fekete olívabogyót és az 
aszalt paradicsomot.
Kifőzöm a tésztát sós vízben, leszűröm, a 
mártáshoz adom, összekeverem, szárított 
fűszerkeverékkel is megszórom. Ha a már-
tás sűrű lenne, kevés vízzel hígabbá tehető.  
Lehet tetejére parmezánt szórni.
Ha mentes tésztával készül, akkor a gluté-
nérzékenyeknek is tökéletes.

Lencsefőzelék, ez az újévi ételünk

Hozzávalók: 500 gr lencse, 1 reszelt sárgarépa, 
fél reszelt zeller, 1 hagyma, 2 gerezd fokhagy-
ma reszelve, 1 pohár tejföllel, liszttel habarás, 
3 evőknanál paradicsompüré, babérlevél, 
házi vegeta, bors, chilidara, petrezselyem, 30 
dkg kockázott, főtt, füstölt tarja.
A lencsét beáztatom. A hagymát, reszelt 
zöldségeket olajon megpirítom, hozzáadom 
a lencsét. Felöntöm vízzel, ízesítem, babér-
levéllel, paradicsompürével. A főtt tarját is 
beleteszem. Puhára főzöm, tejfölös, lisztes 
habarással sűrítem. Balzsamecettel picit sa-
vanyítom. Új évi ételként, ropogós malac 
sülttel fogyasztjuk. Sült debrecenivel is na-
gyon fi nom.

Vöröslencse tócsni

Hozzávalók: 250 gr vöröslencse, 1 reszelt hagy-
ma, 2 gerezd reszelt fokhagyma, 1 tojás, fél 
csokor friss petrezselyem, só, bors, római kö-
mény, cayenne bors, ha kell 1 kanálnyi morzsa.
A vöröslencsét megfőzöm, leszűröm, pü-
résítem. Ha kihűlt, hozzáadom a hagymát, 
fokhagymát, tojást, fűszerezem, összedol-
gozom. Nedves kézzel gombócot formázok, 
ellapítom, morzsában megforgatom. Kevés 
forró olajon kisütöm, papírtörlőre szedem. 
Vegyes zöldsalátával tálalom.
Kívánok nagyon boldog új évet, jó egészsé-
get! Vigyázzunk egymásra!

Fejérdy Győzőné/MARI

Lencseleves

Hozzávalók: 250 gr lencse beáztatva, 1 
hagyma kockázva, 3 gerezd fokhagyma 
szelve, 250 gr füstölt sonka kockázva, 2 
sárgarépa, 1 fehérrépa kockázva, 2-3 kanál 
sűrített paradicsom, só, bors, házi vegeta, 
chilidara, 3-4 babérlevél, 1 tojással csipet-
ke, laza, hígabb paprikásrántás. A hagy-
mát, fokhagymát olajon kicsit párolom, 
hozzáadom a zöldségeket, füstölt húst, 
lencsét, sűrített paradicsomot, felöntöm 
bőven vízzel, ízesítem. Lassú tűzön puhára 
főzöm. Csipetkét is belefőzöm, laza rán-
tással besűrítem. Tejföllel gazdagítható. 
Ízlés szerint ecetet is lehet beletenni. Tá-
laláskor metélőhagymát is szórok rá. Na-
gyon fi nom leves.

Olívás, vöröslencsés fusili

Hozzávalók: 200 gr vöröslencse, 1+1 hagy-
ma kockázva, 3 gerezd fokhagyma, 15 szem 
fekete olívabogyó, kb. 300 gr sűrített pa-
radicsom, 2-3 kanál aszalt paradicsom, só, 
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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 személy-
zetünk a gyűjtés során hamut ész-
lel a kihelyezett hulladékgyűjtő 
edényzetben, Társaságunk az ürí-
tést megtagadhatja.

Köszönjük együttműködésüket.

Köszönettel:
DTkH Nonprofit Kft.

DTkH Zrt. tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!

Lapzárta
A Ráckevei Újság

2023. FEBRUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:

2023. január  20., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem je-
lenti azok feltétlen megjelente-

tését! A hirdetések valódiságáért 
felelősséget nem vállalunk!

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

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

E-mail elérhetőség:
jreka2026@gmail.com

rackeve@rackeve.hu
rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, 
információikat, hirdetéseiket 

ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: 

Jáki Réka, szerkesztő
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A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉ-
KOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ 

CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL. 

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉ-
NEK IDŐPONTJAI: 

RÁCKEVE: JANUÁR 2., 16., 30. FEBRUÁR 13., 27.
ÜDÜLŐTERÜLET: JANUÁR 10., 24. 

FEBRUÁR 7., 21.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐ-
PONTJAI:

RÁCKEVE: JANUÁR (FENYŐ) 3., 17. FEBRUÁR 14.
ÜDÜLŐTERÜLET: JANUÁR (FENYŐ) 2., 16. 

FEBRUÁR 13.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖ-
DÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐ-
SÉGEI: 

CÍM: DTKH NONPROFIT KFT. 2700 CEGLÉD, 
KÚT U. 5.

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

LAP: WWW.DTKH.HU

A DTKH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT DECEMBER 16-TÓL 
IDEIGLENESEN AZ ÁKMK ZÁRVA TARTÁSA IDEJÉRE A 
SKARICA MÁTÉ VÁROSI KÖNYVTÁRBA KÖLTÖZÖTT. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: WWW.DTKH.HU ÉS RÁCKE-
VE VÁROS FACEBOOK OLDALA.

KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL!  GARANCIÁVAL

TELEFONSZÁM:  +36-30-964-0485
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