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Átadásra került a járásbíróság új épülete
Július 7-én ünnepélyes keretek között került sor a Ráckevei Járásbíróság új, korszerű,
jól felszerelt épületének átadására, bár az
igazságszolgáltatás munkafolyamatai már
január óta itt zajlottak.
A részleteket az 5. oldalon olvashatják

Megnyílt a Halmúzeum

A cikk a 12-13. oldalon található
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Kulturális parádé Gyergyócsomafalván
Testvérvárosunkba látogattunk
trombita és ütős alkotta a fiatal csapatot, a
csomafalvi kulturális élet egy másik arcát
mutatva, amelyre másnap jazz-zenészek
erősítettek rá, énekesük a templomi duó
egyik tagja, aki a népzenében is biztosan
mozgott előző este.
Házigazdáink a továbbiakban egyéb
szellemi „csemegékről” is gondoskodtak a vendégeknek. Így meglátogattuk
Csíkszereda történelmi nevezetességét,
a Mikó-várat, amelyet Hídvégi Mikó Ferenc, Bethlen Gábor fejedelem híve, Erdély kincstárnoka, Csíkszék főkapitánya
építtetett 1623-ban, mígnem 1661-ben

Körmenet
Mint mindig, idén is körmenettel és ünnepi
misével vette kezdetét Gyergyócsomafalván
a Péter-Pál napi rendezvénysorozat. A testvértelepülési találkozónak is kijelölt napokon városunkat többen is képviseltük.
Hitében él a nemzet, hangzik fel időnként
az eredetileg nyelvében él a nemzet mondás, amely mindkét esetben igaz Erdélyben: ortodox vallási és román nyelvi közegben az anyanyelv és a hit adott
menedéket és biztosított önazonosságot
Trianon óta nekik.

FOTÓ: VERECKEI ZOLTÁN
szerint az aratás kezdetét köszöntötték.
A lélekemelő kezdést aztán világibb, ám
ugyancsak felemelő esemény követte az
elkövetkező napokban. Mert hát hogyan
is minősíthetném másképpen azt az estét,
amikor a gyergyói hegyek ölelte medencében, a szabad ég alatt, éjszakába nyúlóan
szól az élő népzene, melynek taktusaira
minden jelenlévő helybeli egy emberként
tudja és fújja a dalokat órákon át? Ahol az
alig 4000 lelket számláló településen enynyi népzenész terem, ahol ennyien őrzik

Vendégfogadás

Mikó-vár
Régi zenei koncerttel kezdődött, majd zsúfolásig telt templom, s a kertbe kiszorult
hívek sokasága előtt, mintegy 15 pap és 30
ministráns részvételével zajlott le a rendezvény nagyszabású hitéleti nyitánya,
amelyen a megjelentek a hagyományok

FOTÓ: VERECKEI ZOLTÁN
kulturális hagyományainkat, ahol ennyire
velük élő ez a tudás?
És hogy a hangulat még teljesebb legyen,
a népzenét aztán amatőr könnyűzenészek
csoportja váltotta, alternatív produkciókkal, ritka hangszerelésben: két gitár,

FOTÓ: VERECKEI ZOLTÁN

a betörő törökök felégették a településsel
együtt. Évtizedekig romokban állt, majd
1716-ban állították helyre. Falai között ma
a Csíki Székely Múzeum működik.
Ezt követően Szépvízen jártunk, ahol a tavaly augusztusban nyílt Székely Határőr
Emlékközpontot tekintettük meg, amely
nevével ellentétben általában a székely
katonáskodás történetét mutatja be a 13.
századtól kezdve a 2. világháborúig. A panoptikumszerűen berendezett termek meghökkentő élethűséggel ragadják meg 800
év katonai pillanatait.
A ráckevei önkormányzat meghívására az
Őszidő Nyugdíjas Klub két városunkért
önkéntes munkát végző tagja is elkísérte a
képviselőket a testvértelepülési találkozóra.
Vereckei Zoltán
polgármester
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Júliusi testületi beszámoló
Kerékpárút pályázat – Fakivágás támogatás – Bölcsödei ellátás
2022. július 14-én Ráckeve Város Képviselő-testülete nyilvános rendkívüli testületi ülést
tartott.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Pro Regio Nonprofit
Kft. által készített Ráckeve Város Fenntartható
Városfejlesztési Stratégiai, valamint a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó beruházásokat tartalmazó TOP Plusz
Városfejlesztési Programterv dokumentumok
tartalmát, egyben felhatalmazta és felkérte a
polgármestert, hogy intézkedjen a dokumentumok Pest Megyei Önkormányzat, valamint
az Irányító Hatóság részére történő megküldéséről.
A testület kifejezte azon szándékát a Ráckeve
– Kiskunlacháza között az 5101 j. úttal párhuzamosan kialakításra kerülő kerékpárút építési
engedélyezési eljárás kapcsán, hogy a beruházás megvalósításában érintett alábbi ráckevei ingatlanok, ingatlanrészek tulajdonjogát
adás-vétel vagy kisajátítás során megszerzi.
Helyrajzi szám/terület kb.(m2):
0673/18 183, 0673/17 366, 0673/50 1059, 4776/9
80, 4776/1 690, 4773/1 79, 4773/2 75, 4774 198
A támogatást nyert pályázatot követően úgy
döntöttek a képviselők, hogy újból napirendre
tűzik az érintett ingatlanok tulajdonjogának
megszerzését az akkori értékbecslés függvényében.
Arról is határoztak, hogy a Ráckeve – Kiskunlacháza között kialakításra kerülő kerékpárút
megvalósításakor a 0673/17,18 hrsz-ú ingatlanokat érintő termőföld más célú hasznosítása
kapcsán a földhivatali eljárás földvédelmi járulékát megfizeti az önkormányzat a 2022. évi
költségvetésének pályázatelőkészítési alapja
terhére.
Szintén egyhangúan jóváhagyták a képviselők,
hogy fakivágási célra 1.000.000 Ft-t átcsoportosítanak az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartalék előirányzata
terhére, és felkérték a jegyzőt, hogy a műszaki
iroda által gondoskodjon balesetveszélyességi
szempontból történő rangsorolás után a fakivágási igények teljesítéséről, a jegyző pedig a
Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől
kérjen be fakivágásra ajánlatot.
A testület elfogadta a RVAFC 2022. július 5-én
kelt kérelmét, így a Sipos Ferenc Sportpályával kötött 2022. május 2-án létrejött ingyenes
használati szerződést legfeljebb 2023. május
31-ig meghosszabbította, azzal, hogy 2023. tavaszán a sportpálya üzemeltetésére pályázatot
szándékozik kiírni, mely üzemeltetési szer-

ződést a pályázati kiírás eredményességétől
függően 2023. június 1-től kívánja megkötni. A
jegyzőt felkérték, hogy a szerződést és a sportpálya karbantartással létrejött együttműködési megállapodást módosítsa, továbbá a RVAFC
részére 2023. január 1-2023. május 31-ig terjedő
időszakra időarányos 2.210.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújtson a sportpálya
karbantartás finanszírozásával kapcsolatos
kiadásokra, melynek elszámolási határidejét
2023. június 30-ban állapította meg. A támogatási összeg betervezésre kerül az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a 5113 helyrajzi számú Ráckeve, Dömsödi út 2. szám alatt
található, Ráckeve Város Önkormányzatának
1/1 tulajdonát képező ingatlant a Ráckeve Szabadidő Sportegyesület székhelyként használja
és a székhelyváltozás bejegyzésével kapcsolatos bírósági eljárásban, székhelyeként az ingatlant jelölje meg.
A képviselő-testület a 193/2022.(VI.16.) határozatát az alábbi ponttal egészítette ki:
„Továbbá felkéri a RÁVÜSZ Kft-t a Ráckeve, 5113
helyrajzi számon nyilvántartott és természetben a 2300 Ráckeve, Dömsödi út 2. szám alatt
található, Ráckeve Város Önkormányzatának
1/1 tulajdonát képező ingatlan, önkormányzat
által bérbe adott helyiségeinek nyilvántartásával, átadásával, visszavételével, a bérelt helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására.”
Tudomásul vették a képviselők Dr. Zombori
Gábor Lászlónak, Ráckeve, 1108-as praxisszámú, I. számú körzetben a háziorvosi feladatokat ellátó orvosnak az előterjesztését, amelyben cégadatokban bekövetkezett változásokról
nyújtott tájékoztatást.
Elfogadták a képviselők, hogy a Ráckevei Járási Ügyészség részére 2022. július 14-től 2022.
augusztus 31-ig a Városház u. 1. mellett lévő
fizetőparkolóban 5 db díjmentes parkolási
engedélyt biztosítanak, és kérték a parkolókat
üzemeltető Rávüsz Kft-t, hogy az engedély kiállításáról gondoskodjon.
A testület döntött arról, hogy az Ács Károly Művelődési Központ szervezésében megrendezésre kerülő Kis-Duna Vizifesztivál megtartásához
az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve,
Szegedi Kis István sétány teljes szakaszát, 2022.
augusztus 19. napjára 16.00 órától 24.00 óráig
díjmentesen, kizárólagos használatba adja.
Támogatták a képviselők azt a lakossági kérelmet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Ráckeve, Szegedi Kis István sétánynak a Pauer

Püspök sétány – Szegedi Kis István sétány közötti szakaszát 2022. július 16. napjára 15.30
órától 18.00 óráig magán célra (max 70 db autó
parkolására) 65.000, -Ft díj ellenében használatába adja, azzal a feltétellel, hogy a területet
a közlekedési szabályok betartásával lehet
igénybe venni. Felkérték a polgármestert, hogy
gondoskodjon a közterület-használatról szóló
engedély kibocsátásáról.
Megerősítette a testület a 76/2022.(II.17.) számú döntését, és kérte annak betartását, miszerint a diszkó megtartását évi 4 alkalommal
engedélyezi azzal, hogy a nyári időszakban
(május 1-szeptember 30.) diszkó rendezvény
nem tartható. A dátumokat a rendező előre
köteles bejelenteni az intézményvezető részére, továbbá kérte a rendezőt, hogy ez évben a
hátralévő 2 alkalmat októberi és novemberi
hónapban jelölje meg.
Egyhangúan úgy határoztak a képviselők, hogy
a Kiskunlacháza Város Önkormányzatával
2021. március 1-től határozatlan időre létrejött
bölcsődei ellátás biztosítására irányuló feladat-ellátási megállapodást közös megegyezéssel 2022. augusztus 31-vel megszüntetik.
Szigetszentmárton Község Önkormányzatával
2021. március 1-től határozatlan időre létrejött
bölcsődei ellátás biztosítására irányuló feladat-ellátási megállapodást is módosították a
képviselők, mely szerint a gyermek létszámot
2022. szeptember 1. hatállyal 14 főben határozták meg.
Elfogadta a testület a Gólyafészek Bölcsőde
alapító okiratának az alábbiak szerinti módosítását: „A költségvetési szerv illetékessége,
működési területe: Ráckeve és igény szerint, a
férőhelyszám függvényében Szigetszentmárton, Szigetbecse, Szigetcsép, valamint Dömsöd
települések közigazgatási területe.”
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Ráckeve, Kossuth L. u. 82. tetőtér sz. alatti közérdekű
célú bérlakás vonatkozásában bérleti szerződést köt 2022. július 15-től 2023. július 14-ig, de
legfeljebb a bérlő jelenlegi foglalkoztatójánál
fennálló jogviszonyának megszűnéséig. Felkérték a képviselők RÁVÜSZ Kft.-t, mint az önkormányzat által lakásgazdálkodási feladatok
végzésével megbízott gazdasági társaságot,
hogy a jelenlegi bérlővel a bérleti szerződést
kösse meg.
A határozatok a város honlapján (www.rackeve.
hu), a dokumentumok között, a képviselő-testület anyagai között olvashatóak.
Jáki Réka
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Tájékoztató víz- és szennyvízhálózatról
Az utólagos csatlakozás lehetősége és díjszabása
Tájékoztatjuk Ráckeve város lakosságát,
hogy Ráckeve Város Képviselő-testülete
megalkotta a 2022. július 20-án hatályba
lépett utólagos víziközmű-csatlakozások
rendjéről és fizetendő hozzájárulásról szóló 8/2022. (VI.20.) számú önkormányzati
rendeletét, mely alapján az önkormányzat
tulajdonában lévő víz- és szennyvízhálózatra utólagosan rákötni csak csatlakozási díj
megfizetése és az erről szóló önkormányzati
igazolás ellenében lehet.
A rendelet értelmében az új rákötések engedélyezéséhez az önkormányzat csak a csatlakozási díjak megfizetése után járul hozzá.
A rendelet személyi hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata tulajdonában lévő
víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózatra
utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, kivéve,
ha az érintett érdekeltségi egység (ingatlan)
után társulati érdekeltségi hozzájárulás már
megállapításra került.
A meglévő víziközműhálózatra történő utólagos rácsatlakozás az erre irányuló kérelem
kitöltésével, a víziközmű szolgáltató (Daköv
Kft.) által kiadott rácsatlakozás műszaki feltételei meglétéről szóló igazolással, illetve,
ha érdekeltségi hozzájárulás megállapításra

került már az adott ingatlannal kapcsolatosan, az illetékes Víziközmű Társulat által kiállított igazolással a Ráckevei Polgármesteri
Hivatal Adóirodájánál kezdeményezhető.
• Az utólagos közműcsatlakozási hozzájárulás összege SZENNYVÍZ hálózatra
történő csatlakozás esetén: 500.000
Ft + ÁFA
•
Az utólagos közműcsatlakozási
hozzájárulás összege IVÓVÍZ hálózatra
történő csatlakozás esetén: 250.000
Ft + ÁFA
A víziközműhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos, a kiépítéshez szükséges
költségeket – különösen tervezés, kivitelezés
– az utólagos közműcsatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza, azt a kérelmező közvetlenül fizeti meg a kivitelezőnek, illetve a
vízi közmű szolgáltatónak.
Az utólagos közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetéséről szóló igazolás kiadásának
feltétele a díj befizetésének igazolása.
A rendelet a www.rackeve.hu oldalon a helyi rendeletek között teljes terjedelmében megtekinthető.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki helyi

vízgazdálkodási hatósági engedély alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vízmennyiség vagy egyedi vízbeszerzés esetén
a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési
díj mértéke köbméterenként 3.600 Ft.
A díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot és a
fizetendő díjat a kibocsátónak (vízfelhasználónak) ki kell számítania és önadózás keretében a díjat meg kell fizetnie a bevallás benyújtásával egyidejűleg minden év március
31. napjáig.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal
a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Daköv Kft. elérhetőségei:
Cím: Ráckeve, Dömsödi út 85.
Tel: +36-24-519-380 , +36-30-385-6634
Email: ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Módosul a gyermekétkeztetési rendelet

Gyermekorvosi pályázat

Szeptember 1-jével változnak a térítési díjak

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakhatás biztosítása mellett
pályázatot hirdet Ráckeve VI. számú házi
gyermekorvosi körzet ellátására, praxisjog
betöltésére. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve,
Szent István tér 5. szám alatt található
rendelő. A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott. Eredményes pályázat esetén az önkormányzat
határozatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06-70-375-9641-es
telefonszámon Dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző nyújt.
Pályázati kiírás teljes szövege a város honlapján, az AEEK oldalon megtekinthető.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatala
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Közeledik a fizetési határidő
Tájékoztatás a helyi adókról
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a helyi
adók egyik fontos adófizetési napja közeleg.
2022. szeptember 15-ig fizethető az építményadó második félévi része, a 2022. évi iparűzési adóelőleg második részlete és a kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adójának
második részlete. Segítve az Önök adófizetését az önkormányzati adóhatóság adószámla
egyenleg értesítőt küld augusztus hónapban
a fizetendő adóról. A magánszemélyek többnyire postai úton kapnak értesítést, az egyéni
vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást kértek,
részükre elektronikusan a tárhelyekre kerülnek
kiküldésre az adószámla-értesítők. Az adóhatóság az adószámlán tartja nyilván az adókötelezettségeket (építményadó, idegenforgalmi
adó, helyi iparűzési adó) beleértve a pótlékot,
bírságot az egyéb fizetési kötelezettségeket is,
a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat,

átvezetéseket. Ezek ügyfelenként és ezen belül
adónemenként elkülönítve szerepelnek. A naprakész adószámla információk elektronikusan
is megtekinthetőek ügyfélkapus belépés után az
Elektronikus Önkormányzati Portál felületén:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az adószámla-kivonatot az kérdezheti le, akit erre feljogosított az adózó, de magánszemély esetében a
saját adószámláját minden további nélkül bárki
megtekintheti.
Adófizetés során több fizetési mód közül választhatnak.
1.) Az Elektronikus Önkormányzati Portálon
keresztül minden adózó számára elérhető az
adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
2.) A magánszemélyek többnyire postai úton
kapnak értesítést a befizetésre szolgáló csekkel
együtt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a postai
úton mellékelt QR kóddal ellátott csekk nem alkalmas az iCsekk szolgáltatással történő fizetésre.

3.) Lehetőség van a fizetési kötelezettséget belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással is teljesíteni. Ebben az esetben a közlemény
rovatban az adószámot vagy adóazonosító
jelet, illetve az önkormányzati nyilvántartási
számot kell feltüntetni.
Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
vette át, így a 2022. évi gépjárműadó fizetési kötelezettségeket is a NAV felé kell teljesíteni.
Adózással kapcsolatos kérdésekben, egyeztetésekben munkatársaink készséggel állnak az
Önök rendelkezésére. Ha fizetési nehézséget
jelent az adó/adóhátralék egy összegben történő megfizetése, úgy fizetési könnyítési kérelem benyújtására is van lehetőség, melynek
részleteiről honlapunkon és munkatársainktól
tájékozódhat.
Együttműködésüket köszönjük!
Takács-Orbán Éva irodavezető, Adóiroda

Eladó önkormányzati
ingatlan
Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
Ráckeve, Somlyó-sziget Kagyló utcában
lévő 6351/1 hrsz-ú és 6351/2 hrsz, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat. Területük egyenként 1277 m2, értékesítési ár: 13.500.000 forint/ingatlan.
Az ingatlanok a természetben a Somlyó-sziget Tutaj utca és Kagyló utca sarkán találhatóak. Üdülőházas (Üh-3.) övezetben helyezkednek el, a központtól 4,5 km távolságra.
Az Üh övezet az időszakos pihenést szolgáló
épület elhelyezését és telekhasználatát szolgáló területet foglalja magában, amelyen
legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló
üdülőépület helyezhető el, lakás rendeltetés
nem helyezhető el. Az utcában a víz, csatorna és villany került kiépítésre. Az ingatlanok
füves felületű, szabályos formájú telkek.
A hirdetések elérhetőek az önkormányzat
hirdetőtábláján és a www.rackeve.hu oldalon.
Az értékesítésekkel kapcsolatban érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/24-523-345, 344 vagy muszak@
rackeve.hu.

Jelentkezzen
számlálóbiztosnak
ò͗̒̐̒̒͗ƌƤǢġū͗ŉūĘƸŠŷ͗ūġƙƤǢóũŠóŠóƤƜò͢

A munkavégzés ideje:
2022. október 17. – november 20.
A számlálóbiztos feladatai:

a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
òǢ òĘòưĺĠŠǐġưĠŠ ŠĠďŶūǗŶŠŋưóƤò͞ ò ūġƙƤǢóũŠóŠóƤŉ ŜġƜĘƌŋǐ ŜŉưƀŠưġƤĠ
òǢ òĘòưƤǢŶŠĻóŠưòưŷǐòŠ ͵òŃŶŠ ūĠũ ưƀŠưƀưưġŜ Ŝŉ ò ŜġƜĘƌŋǐĠư ŉūưĠƜūĠưĠūͶ͞
͗ ò đŋũĠŜ ƙŶūưŶƤŋưóƤò͞ ĠƤĠưŠĠĻĠƤ ƹř đŋũĠŜ ĺĠŠǐġưĠŠĠ͞
͗ ĺŶŠǗòũòưŶƤ ŜòƙđƤŶŠòưưòƜưóƤ ò ĺĠŠƾŠǐŉǢƤĻóŠŷǐòŠ͝

0ŠƌƜĠŠóưŃòưŷŠòĻ͗̑̐̐ͯ̑̔̐͗đŋũĠū͗ŜĠŠŠ͗ŜġƜĘƌŋǐĠư͗ŜŉưƀŠưĠūŉ͗͞
ưòďŠĠưĠū͗͞òũŉư͗ò͗h¯Q͗ďŉǢưŶƤŋư͗òǢ͗òĘòưĺĠŠǐġưĠŠ͗ŉĘĠřġƜĠ͝
Követelmények
a számlálóbiztossá váláshoz:

A kiválasztásnál
ĠŠƌūǗư͗řĠŠĠūư͟

ūòĻǗŜŶƜƹ͞ đƤĠŠĠŜǐƌŜġƙĠƤ ƤǢĠũġŠǗ͞

͗ ŠĠĻòŠóďď ŜƀǢġƙĺŶŜƹ ǐġĻǢĠưưƤġĻ͞

a felkészüléshez saját eszköz

͗ ũòĻòďŉǢưŶƤ ƤǢóũŋưŷĻġƙĠƤ ŉƤũĠƜĠư͞

megléte, internetelérés

ũĠĻĺĠŠĠŠƌ ưóřġŜŶǢŷĘóƤŉ͞

͵¤ ͞ ŠòƙưŶƙ͞ ưòďŠĠư Ƥưď͝Ͷ͞

ưġƜŜġƙŜĠǢĠŠġƤŉ ŜġƙĠƤƤġĻ͞

e-mail-cím, telefonszám.

helyismeret az összeírás területén,
tén,

͗ ò řĠŠĠūưŜĠǢƌ ŜŉǐóŠòƤǢưóƤò͞
e-learning formában megvalósuló
ŜġƙǢġƤ ƤŉŜĠƜĠƤ ưĠŠřĠƤŋưġƤĠ͝

ƜƸĻòŠũòƤ ŉĘƌďĠŶƤǢưóƤ ġƤ óŠŠòūĘŷ
ūĘŷ
ĠŠġƜŃĠưƌƤġĻ͝

͗řĠŠĠūưŜĠǢġƤŉ͗ŉĘƌƤǢòŜƜŷŠ͗͞ò͗ĘŋřưġưĠŠĠŜƜƌŠ͗ġƤ͗ò͗ŃòưóƜŉĘƌƜƌŠ͗͞
ŜġƜřƾŜ͗͞ġƜĘĠŜŠƌĘřƀū͗ò͗ƙŶŠĻóƜũĠƤưĠƜŉ͗ŃŉǐòưòŠŶŜūóŠ͗͞ǐòĻǗ͗

Ráckeve Város Önkormányzata

͗ƤǢĠƜǢƌĘġƤŜƀưġƤ͗
feltétele:

ò͗ŜƀǢƀƤ͗ƀūŜŶƜũóūǗǢòưŉ͗ŃŉǐòưòŠŶŜūóŠ͝
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Közlemény
A Ráckeve Városért Közalapítvány közzététele a 2021-es pénzügyi évről
Induló tőke: 50e Ft
Éves bevétel összesen: 219e Ft
Éves Kiadás Összesen: 163e Ft
Eredmény: 56 e Ft
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
Önkormányzat támogatása: 155e Ft
Összesen: 155e Ft
Banki kezelési ktg: 9e Ft
Az alapítvány magánszemélyt nem részesített pénzbeli támogatásban, ill. juttatásban.

Kimutatás a kapott támogatásokról:
Egyéb támogatás: 105e Ft
Jogi személyektől: 50e Ft
Önkormányzattól: 0 Ft
SZJA 1%-ból: 64e Ft
Összesen: 219e Ft
Kamat: 0 Ft
Az alapítvány magánszemélyt nem részesített pénzbeli támogatásban, ill. juttatásban.

DANUrB+ projekt hírek
Ráckevén alkottak az építészhallgatók

Zajlik a tervezés a szabadstrandon
A KÉK évad idén a DANUrB+ építőtáborában
zárult Ráckevén, a Duna-parton. Az építőtábor
fókuszában a BME Urbanisztika Tanszék hallgatói által tervezett kültéri bútorok, és a Magyar
Honvédelmi Szövetség egykori épülete állt.

Készül a kültéri bútor
Az Interreg DANUrB+ projekt keretében a tábor
a KÉK, a Valyo, város és a folyó és az BME Urbanisztika Tanszék közös szervezésében valósult

meg. A BME hallgatói egy féléves tervezési tantárgy keretében álmodták meg a ráckevei Duna-partra kerülő új köztéri bútorokat, amiket a
teljes csapat egész hetes munkájának köszönhetően a hétvégi Duna Napok - Partraszállás fesztiválon már mindenki élvezhetett!
A tábor másik célkitűzése az MHSz székház revitalizációjának elindítása volt. A hallgatók az Urbanisztika Tanszék oktatóinak vezetésével a hétvégi fesztiválon közösségi tervezés workshopon
is részt vehettek a helyi szereplőkkel, aminek
célja az épület új funkciójának kiválasztása volt.
Ahogy a fotókon is látszik, a hangulat fantasztikus volt, mindenki lelkesen dolgozott. Nagyon jó volt látni, ahogy a táborozók felfedezik
maguknak a helyet, a helyi közösségeket és értékeket, igazi DANUrB+ szellemiségben!
Köszönjük Pest Megye Önkormányzatának és
Ráckeve Város Önkormányzatának hogy fogadták a táborozókat és a segítségünkre voltak!
Szöveg, Fotók: KÉK - Krisztina Kovács

Vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A kuratórium tagjai feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el.
2021. évi mérleg eszköz-forrás oldalon:
1673e Ft
Tárgyévi eredmény: 56e Ft
Bodor Tibor Lászlóné
VIGI intézményvezető

Köszönet - muskátlik ültetése
Ezúton is szeretnénk megköszönni Ráckeve
Város Önkormányzatának nevében Noske Olivér felajánlását, melynek keretében több száz
muskátli tövet tudtunk a város számos pontján
elültetni, legfőképp a Kossuth Lajos utcát és a
Vadkacsa Szabadstrandot tudtuk virágosítani.

A köszönet nem csak ennek a fiatalembernek
jár, hanem Édesapjának Noske Róbertnek
is, akinek keze munkája volt ezeknek a virágoknak is a felnevelése, őszintén sajnáljuk,
hogy már nem lehet köztünk.

Még egyszer köszönjük a Noske Kertészet
felajánlását, a RÁVÜSZ Kft. dolgozóinak pedig azt, hogy a meleg időszak ellenére ezt a
többletmunkát bevállalták és szebbé varázsolták Ráckeve egyes részeit.
Varga Viktória
alpolgármester

Önkormányzat

2022. augusztus

7

„Győzött az igazság!”
Átadták a Ráckevei Járásbíróság új épületét

A bíróság új épületének homlokzata
Szabó Gertrúd az Ács Károly Művelődési
Központ igazgatónője, az ünnepség szervezője egy ókori gondolkodó Igazságról szóló
elmélkedésével nyitotta meg az ünnepséget, majd a Monarchia Kamarazenekar
előadása következett.
Az „első szó jogán” Vereckei Zoltán Ráckeve
város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, aki felidézte, milyen hosszú idő telt el
azóta a döntés óta, hogy a Ráckevei Járásbíróság elköltözik a Régi Városháza épületéből
a Szigetszentmiklóson létrehozott új épületkomplexumba. Szerencsére - hangsúlyozta a
polgármester - voltak, akik kiálltak és küzdöttek azért, hogy Ráckevén van létjogosultsága
a több százéves múltra visszanyúló bíróság
létezésének, így a jelen lévő Pánczél Károly
országgyűlési képviselő úr is, akinek Vereckei
Zoltán megköszönte a támogató segítségét. A
három éven keresztül épülő intézmény ennek
a kitartásnak lett a jelképe, ezért Vereckei Zoltán mindenkinek ünnepélyesen megköszönte
a támogatását, aki hitt ebben az ügyben, hiszen
enélkül az intézmény nélkül Ráckeve városi
szerepköre jelentősen sérült volna.
Ezután Pánczél Károly országgyűlési képviselő a címben idézett mondattal: „Győzött az
igazság!” üdvözölte a meghívottakat és viszszatekintett az elmúlt évekre, amikor elindult
a ráckevei bíróság megmentésére irányuló törekvés. Örömét fejezte ki, hogy megmaradt az
igazságszolgáltatás intézménye: „A jog, az észszerűség, a számok, a gyakorlatiasság azt hangoztatták akkoriban, hogy nem megfelelőek a
körülmények a Régi Városházában, hogy a sziget déli részén elhelyezkedő településeken nem
növekszik a lakosságszám és az ügyszám olyan
mértékben, mint a Csepel-sziget északi részén.

FOTÓ: KARLIK DÓRA
Ezért 2010 után a számok azt mondták, hogy
ott legyen egy olyan korszerű közigazgatás,
ami azt az embertömeget ki tudja szolgálni.
2013-ban szembesültünk azzal, hogy a Magyar
Kormány úgy döntött Szigetszentmiklóson
épüljön fel ez az új intézmény és ezzel gyakorlatilag a Ráckevén működő bíróság felszámolása
mellett is letette a javaslatát. Aláírásgyűjtésbe
kezdtünk, ami eredményre is vezetett, hiszen

Az ünnepélyes szalagátvágás
két hét alatt több, mint 3000 aláírás gyűlt öszsze itt a városban és a környező településeken
élők körében. 2016-ban, amikor elkészült Szigetszentmiklóson az új épületegyüttes, akkor
az országgyűlés rábólintott, hogy maradjon
itt a ráckevei és környékbeli ügyek nagyrésze,
és kapjon egy új, modern épületet a bíróság,
amelyet 310 millió forinttal meg is támogatott.
Így a történelmi hagyomány, mely Ráckeve bíráskodási jogát már a korabeli oklevelekben is
engedélyezte, megmaradt.”

Végül Dr. Pintér Mária, a Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettes asszonya fejezte ki örömét, hogy egy a bírósági szervezet
presztízsét emelő, impozáns, az ügyfelekhez
is méltó épületben végezhetik azon munkájukat, amelyre felesküdtek, amelyhez szakmai
elhivatottsággal, lojalitással viszonyulnak. Köszöntőjében elmondta, hogy a ráckevei bíróság
a Budapest Környéki Törvényszék Bíróság részeként, a járásbíróságok között is meghatározó jelentőséggel bír, hiszen az ország egyik első
bírósága, amely az 1867-es kiegyezést követően
az új alaptörvény deklarálta államiságunk, függetlenségünk egyik alapjaként a bíróságok függetlenségét. Így létesült 1872-ben itt Ráckevén a
magyar igazságszolgáltatás jegyében a bíróság
és költözött 1901-ben az akkor új városházába
és maradt is ott 27 ezer lelkes települést szolgálva. Az elnökasszony köszönet mondott az
országgyűlési képviselő úrnak, polgármester
úrnak, a város egykori és jelenlegi vezetőinek,
akik egyfajta presztízs kérdésnek is tekintették, hogy Ráckevén megmaradjon az igazságszolgáltatás. Köszönetét fejezte ki a jogkereső
állampolgároknak türelmükért, mert az átalakulás nem volt gyors folyamat, de eredménye

FOTÓ: KARLIK DÓRA
vitathatatlan. Külön köszönte meg kollegái
munkáját, akik ebben az átmeneti formában
hosszú évekig helytálltak.
A beszédek után került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, majd a vendégek körbejárhatták az
épületet, akiket Szente Annamária képviselő
asszony közreműködésével egy fogadással tisztelt meg Ráckeve Város Önkormányzata.
Jáki Réka
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Önkormányzat – Egészségügy

Ünnepelt a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet
Semmelweis Ignácra emlékeztek az egészségügyi dolgozók
2022. július 1-én Semmelweis Ignác születésének évfordulóján megemlékezésre és
ünneplésre gyűltek össze Ráckeve Város
Szakorvosi Rendelőintézetének szakdolgozói, valamint az egészségügyben dolgozó
műszaki- és gazdasági személyzet tagjai. Ez
a nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignác hazaszeretete, korát
megelőző tudományos szemlélete, kitartása
és megalkuvást nem ismerő hite a mai napig
példát állít az utókor orvosai számára. Rendíthetetlen kitartással próbálta meggyőzni
európai kortársait és megmenteni anyák ezreit. Kevés követője mellett az orvosok többsége
fantazmagóriának tartotta elképzeléseit a
számunkra világos tudományos bizonyítékok
ellenére. Csak halálát követően, majd húsz
évvel később ismerte fel a világ Semmelweis
felfedezésének jelentőségét. Az ő munkássága nélkül sokan ma nem lennének közülünk.
Köszöntöttük mindazokat, akik hivatásukat
ismeretlen veszélyek közt áldozatkészen és
fáradhatatlanul gyakorolják, és mi hálásak
vagyunk azért a kegyelemért, hogy minden
nap nyújthatunk valamit embertársainknak, akiknek gyógyulásból, fejlődésből, fájdalmuk enyhüléséből vagy életminőségük
javulásából újra és újra erőt meríthetünk
munkánk során.
Az idei rendezvényünk hivatalos részét Starmüller Zsolt (Szula-autómosó), illetve Szőllősi Árpád (Ráckevei Duna Baráti Kör) támogatásából a Balabán hajón tartottuk meg.
Az ilyenkor szokásos tűz- és balesetvédelmi
oktatás után dr. Végh László főigazgató köszöntötte a megjelent munkatársakat, majd
Bohák Katalin a REGESZ intézményvezetője

rövid évértékelő beszámolót tartott, végül Ráckeve Város Önkormányzata Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke, Szente Annamária köszöntő beszéde következett.
Kiosztásra került az idei év kiváló egészségügyi dolgozójának járó emléklap, melyet

morista megalapozta a jókedvet, majd Jónás
Kata sminkmester vezette be a hölgyeket és
az érdeklődő urakat a sminkelés rejtelmeibe,
illetve Vadas Mariann stylist a munkahelyi
öltözködésről tartott előadást. Ezen programok után az egészségügyi nap állandó tá-

FOTÓ: VISKI JÓZSEFNÉ

Az egészségügyi dolgozók köszöntése
Mihályné Horváth Henriett vehetett át,
majd az egészségügyben végzett kiemelkedő munkájáért Keresztúri Erika részesült
elismerésben. Hajóskapitányunk jóvoltából
lehetőségünk volt sok érdekességet megtudni kis településünk vízivilágáról, a lagúnákról
és gyönyörködhettünk a táj szépségében. Ezt
követően a Petre Béla támogatásával a Horgásztanya Vendéglőben fogyaszthattuk el
ebédünket, majd meglepetés vendégeink biztosították a kiváló hangulatot.
Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűs magyar hu-

mogatói a Hangulat expressz (Ispán Imre,
Ispánné Kis-Fodor Anna, Süveges Zoltán)
szolgáltatta a talpalávalót. Az elmúlt időszak
fáradalmait pedig Karcagi Sándor felajánlásával az Aqua Land Termálfürdő szabadtéri
részén pihenhettük ki.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy
biztosította az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók részére e rendezvény
megtartását!
Viski Józsefné

Újraindul a reumatológiai szakrendelés
Jó hírek a Szakorvosi Rendelőből
Tisztelt lakosok! Örömmel tájékoztatjuk
önöket, hogy július 20-tól ismét lesz reumatológia szakrendelés Ráckevén.
Ezen kívül működő szakrendeléseink:
Sebészet, Traumatológia, Urológia, Röntgen, Ultrahang, Laboratórium, Szemészet,
Nőgyógyászat, Belgyógyászat, Gasztroenterológia, Ortopédia, Neurológia, Gyermek-tüdőgyógyászat, Fizioterápia, Gyógytorna, Fül-orr-gégészet, Audiológia,

Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Dietetika
Alapellátási rendelések:
Foglalkozás egészségügyi szolgálat, Fogászat II-III., Védőnői Szolgálat
Egyéb információk:
- A reumatológia szakrendelés újraindítását 2022. július 01. napjától kértük a felettes szervektől. A rendelés 2022. július 20án indul, egyelőre heti 1 nap 8-16 óráig.
- A szemészeti szakrendelésen szakor-

voshiány miatt heti 1 nap van betegfogadás
4 órában. A kevés rendelési idő miatt az
előjegyzési idő 145 munkanap.
- A bőrgyógyászati szakrendelést ugyancsak szakorvoshiány miatt jelenleg nem
tudjuk üzemeltetni, de minden lehetőséget kihasználva keressük a bőrgyógyász
szakorvost.
dr. Végh László főigazgató
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Elment a molnárok „fejedelemasszonya”…
In memoriam Krisztina néni

Szeredi Lászlóné

FOTÓ: JÁKI RÉKA

A címben megfogalmazott „titulust” én adtam
Szeredi Lászlóné, Krisztina néninek, mert
már akkor megfogalmazódott bennem az ő
különlegessége, amikor legelőször találkoztam
vele 1998-ban. Tekintélyt parancsoló személyiségéhez nem fért kétség, még akit bosszantott is sajátos modora, az is tisztelettel fordult
felé és ritkán mertek ellentmondani neki. Jelenség volt Ráckeve utcáin, ahogy végigvonult,
felemelt fejjel, fehér kontyával, büszkén és határozottan. Tartása volt és sugárzott belőle valami, amitől úgy érezhettük, Krisztina néninek
ereje és hatása van. Letűnt idők kiemelkedő
nagyasszonyaira emlékeztetett, vagy Jókai regényében szereplő erős nőkre, Baradlaynéra,
Teréza asszonyra. Az első találkozásunk viharos volt. Még éppen csak ismerkedtem fiatal
muzeológusként Ráckevével, amikor az irodák
felé vezető múzeumi lépcsőn határozott lépéseket hallottam, majd kivágódott az ajtó, ott
állt egy magas, idős hölgy, felém szegezte botját és szigorú hangon rámrivallt: - „Na, kedvesem, mi most össze fogunk veszni.”
Természetesen, tudtam ki ő, hiszen láttam
már rendezvényeken, utcán és kedves kollégáim már többször megsúgták, hogy ő a
Szerediné, Krisztina néni, tekintélyes hajómolnár családból származik, tisztelet övezi
körül és nem tűr ellentmondást.
Két órát töltöttünk együtt. Munkatársaim
már óvatosan felnéztek, hogy mit csinálhatunk ennyi ideig, jól vagyok-e, de mi már
megtaláltuk azt a közös bensőséges hangot,
amely végig meg is maradt közöttünk. Csak
fel kellett ismernem, hogy a hideg és szigorú
álarc mögött egy nagyon magányos és érzékeny nő lakozik, akinek élete tele volt meg-

próbáltatással, fájdalommal, lemondással,
ezért muszáj volt mindig talpon maradnia és
erősnek mutatkoznia. Ahogy ezt meg is fogalmazta nekem jó tanácsként: „Ne látszódjon magán soha, ha fél, mert akkor nem becsülik
semmire, és a gyenge embert felfalják a farkasok.”
Miután 55 év házasság után elveszítette szeretett férjét, Szeredi Lászlót, még inkább megéreztem, hogy mennyire magányos. Sok időm
nem volt, de néha-néha ellátogattam hozzá,
meghívott ebédre, finom gombóclevest kaptam és túróscsuszát - ahogy a molnárok ették
- közben beszélgettünk. Őszintén...
Sokat segített nekem tanácsaival, mesélt a
múltról, a malmokról, magáról. Szeredi Lászlóné született Riemer Krisztina 1928.08.15-én
Ráckevén látta meg a napvilágot. Édesapja
Riemer Alajos, édesanyja Erdős Krisztina volt,
akik részarányos hajómalomban dolgoztak,
édesapja pedig az utolsó Molnár Céh elnöki
tisztségét töltötte be. Heten voltak testvérek,
az első fiú, utána hat lány következett. Krisztina a második gyermekként érkezett a családba. Az iskola 1-6 osztályát Ráckevén végezte.
Utána a családban segített, részt vett a molnárság életében, majd elhelyezkedett a Csepel
Autógyárban és esti iskolában elvégezte 7. és
8. osztályt, később a mai Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában műszaki technikusi végzettséget szerzett. Nyugdíjba meneteléig végig a CSA-ban dolgozott.
Gyermeke nem születhetett, de testvéreinek
gyermekivel törődött és szerette őket. A múlt,
az ősi foglalkozás tisztelete erősen élt benne, ezért szó szerint „zászlóvivőjévé” vált ő is
Szőgyényi Gábor kezdeményezésének, hogy
„Építsünk fel újra egy hajómalmot!”. Ott volt
ő is 2007-ben az Árpád Múzeumban, ahol
molnár leszármazottakból megalakult a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány, és tevékenyen
részt vállalt a hajómalom megépítése körüli
szervezésben, amelyet 2005-ben dr. Kovács
József László és dr. Paulovits Terézia: Duna
vizén malom forog c. ráckevei hajómalmokról
szóló monográfiájának előszavában jómagam
vágyott álomként vetítettem már előre: „Ez a
könyv talán kicsit összerakja a deszkáiból feltámadó alkotmányt, újra közénk hozza, feleleveníti a
vele járó ismereteket, tudásanyagot és elindíthatja a jószándékú és törekvő lelkeket egy elhatározás
irányába: hogy Ráckevén, a Kis-Duna partján
újra ringatózzon egy vízimalom, amely századok
óta a négy torony mellett a városkép meghatározó
jelensége…” Krisztina néni egy volt ezek közül
a „lelkek” közül, hiszen kitartóan kereste fel a

ráckeveieket, így egymaga több mint 3 millió
forintot gyűjtött össze a hajómalomra. Korábban szintén ő tartotta fontosnak, hogy katolikus templomban a molnárok oltárán lévő
molnár zászló restaurálására adományt gyűjtsön régi molnár leszármazottaktól. Sikerült is
520.000 forintot. Az ő ötlete volt az új molnárzászló elkészíttetése, sőt a legelső, a múzeum
állandó kiállításában látható molnárzászló
restaurálását is Krisztina néni indította el,
amelyhez már az alapítvány is hozzájárult
részben pályázati forrás felhasználásával,

A restaurált zászló

FOTÓ: JÁKI RÉKA

részben az alapítvány anyagi hozzájárulásával. Ha jött a szomszédos Takarékszövetkezetbe mindig benézett hozzánk, megtekintette a
zászlót a kiállításban, álldogált a molnárság
tárgyait, emlékeit bemutató tárlók előtt, sokszor csak szótlanul, merengve a múlton…
Aztán egyre csendesebb lett, már láttam rajta,
hogy fogy az ereje, a „harciassága”, de ugyanolyan felemelt fejjel vonult végig az utcán és
húgával, Terikével törődött, aztán már inkább
Terike vele…Szép csendben ment el, de itt hagyott megőrzésre számunkra rengeteg értéket
Ráckeve és a molnárság történelméből. És
nem csak tárgyakra gondolok, hanem arra a
tudásra és bölcsességre, arra az értékrendre is,
amelyet átadott nekünk, ezért velünk marad
örökre. Büszke vagyok a barátságára és emlékét örökké őrizni fogom a szívemben. Nyugodjon békében Drága Krisztina néni ott, ahol
már semmi sem fáj…
Jáki Réka
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Ráckeve történetéről
A Csepel-szigeti Kevére vonatkozó források (9. rész)
A kevei polgárok nagyobb részének a
Csepel-szigetre történt 1440-es évek eleji felköltözése után – mint a korábbi részekben olvashatták – előbb 1455-ben
V. László királlyal általánosságban említett jogaikat, majd 1464-ben Mátyás királlyal teljes vámmentességüket erősíttették meg. Mindez azt jelentette, hogy amit
korábbi lakóhelyükről, Kevéről átmenthettek az újonnan benépesített településre, Szentábrahámtelkére, más néven Kiskevire, azt áthozták. Továbbra is érdemes
azonban észben tartanunk azt, hogy az
Al-Dunánál egy királyi tulajdonban lévő
városban éltek, míg a Csepel-szigeten egy
nagyobb egység részeivé váltak: a szigeti
királyi (királynéi) uradalom lakó lettek.
Mindez a gyakorlatban – némileg leegyszerűsítve – azt jelentette, hogy kevei
polgárokként egy lépcsőfokkal közelebb
voltak az uralkodóhoz (legfeljebb a kevei
megyésispán kísérelhetett meg beleszólni
a város ügyeibe), addig Szentábrahámtelkén direkt módon is közéjük lépett a
csepeli ispán: neki egyenesen kötelessége
volt a településen a király képviselete, illetve a városi ügyek figyelemmel kisérése.
Ennek megfelelően a középkor következő
hat évtizedéből főleg arra vannak adataink, hogy a kiskevei lakosok igyekeztek e
jogaikat megvédeni másokkal szemben.

Az első ilyen ránk maradt
forrást a teljes vámmentességüket megerősítő 1464. évi
oklevél kibocsátása után egy
évtizeddel későbbről ismerjük (az eredeti irat jelenleg
Ráckevén az Árpád Múzeumban található).
1473. február 13-án Budán a királyi kancellária Mátyás király nevében a kevei
polgárok és lakosok kérésére általános
– azaz valamennyi főpaphoz, báróhoz,
megyésispánhoz, várnagyhoz, továbbá
nemeshez és tiszttartóihoz, valamint a
városok, mezővárosok és falvak bíróihoz
szóló – parancsot bocsátott ki. Az oklevél
szövege a kibocsátás okának általános

érvényű, de egyúttal fontos elvi hátterét
nyújtó indoklással indul (mivel az igazakat az igaztalanok helyett és az ártatlanokat a bűnösök kihágásai miatt a közös
jog értelmében egyáltalán nem szükséges
akadályozni – Miskei Antal fordítása),
majd következik maga a tényleges parancs. (Fontos tudnunk, hogy ez a rész
sok ezer másik hasonló típusú oklevélben
is megtalálható, az oklevél szövege tulajdonképpen a kedvezményezettek megnevezését és – természetesen – a keletkezés
helyét és idejét leszámítva formulákból
építkezik. Egyszerűbben mondva korszakról korszakra változva ugyan, de azonos elemekből áll.)
Tehát – visszatérve forrásunkhoz – a király megparancsolta a címzetteknek,
hogy Keve – így áll az oklevélben! – mezővárosban lakó polgárait és lakosait, illetve
embereiket, akik a Magyar Királyság különböző vidékeit járják javaikkal és áruikkal létszükségleteik beszerzése végett, és
eközben a címzettek magán, illetve hivatali birtokaira érkeznek, senki kérésére
se kényszerítsék az adott hely bírói széke elé és velük szemben ítéletet hozni ne
merjenek, továbbá a náluk lévő javakat és
árukat mások tartozásai és bűnei miatt ne
merjék lefoglalni és elvenni tőlük. Bárkinek van panasza vagy peres ügye ugyanis
a keveiek és embereiek ellenében, azok
Keve mezőváros bírája és esküdtjei, azaz
a tanács előtt keressék igazukat és tőlük
kérjenek orvoslást sérelmeikre, akik – ti.
a bíró és esküdtek – igazságot és ítéletet
fognak hozni, valamint teljes elégtételt
fognak adatni.
Az előbbiek biztosítékaként meghagyta
a Magyar Királyság valamennyi megyésispánjának, illetve helyetteseiknek, az
alispánoknak, és a szolgabíráknak (azaz
a megyei ítélőszékeknek), hogy ha a
címzettek közül valaki mégis a fentiekre
kényszerítené a kevei polgárokat és nem
tartaná be jogaikat, akkor a jelen levéllel
rájuk ruházott királyi tekintélyével szorítsák rá és kötelezzék parancsának betartására. Egyúttal intett mindenkit, hogy
jelen levelét minden esetben adják vissza
az azt felmutató személynek.
Ha már most közérthető formában szeretnénk visszaadni a parancslevél tartalmát, akkor a következőképpen fogalmazhatjuk meg azt: a Szentábrahámtelkén,

más néven Kiskevin élő, kereskedelmi
tevékenységet (is) folytató polgárok és
embereik, miközben járták az ország vásárait, beleütköztek abba a más városok
kereskedőit is érintő problémába, hogy
voltak olyan társaik, akik bizonyos károkat okoztak más személyeknek vagy városoknak. Hogy milyen károkat? Például
nem fizették ki az általuk hitelbe vásárolt
áruk ellenértékét, hibás terméket értékesítettek vagy éppen kölcsönt vettek fel,
de nem fizették vissza. Ilyen esetekben
az „elkövető” érthető módon kerülte azt
a helyet, ahol elkövette bűnét, illetve kötelezettségei voltak, így az ottaniak nem
tudták behajtani követelésüket rajta.
Ezért, hogy valamiképpen viszontlássák
kintlévőségeiket, az arra járó azonos városból, birtokról érkező vétlen személyt
fogták le, és a nála lévő javakat és árukat
foglalták le azzal a céllal, hogy kikényszerítsék a vétkestől adóssága, kára stb. rendezését.
Miután a vétlent lefogták és áruját lefoglalták természetesen per indult, ami
viszont lehetőséget teremtett az eredeti
helyzet rendezésére. Azaz e cselekmény
nem az ököljog uralmát, avagy közkeletű kifejezéssel a közbiztonság hiányát, az
anarchiát jelentette, hanem éppen ellenkezőleg, a sérelemnek a jog útjára történő
terelésével elrendezni, kikényszeríteni az
eredeti vitás ügy rendezését. Persze a vétlenek számára nem kevés sérelmet okozott az eljárás, de fentebb vázolt ok miatt
(ti. a vétkes „eltűnése”) szerte Európában
így működött a dolog.
Ezzel együtt minden város jól felfogott
érdekéből időről-időre felkereste a királyi kancelláriát, hogy adjon számukra az
ilyen cselekmények ellen védlevelet. Az
uralkodó, illetve nevében a királyi kancellária pedig a szokványos módon kibocsátotta hasonló – fentebb ismertetett szövegű – parancslevelek ezreit.
A korban olyannyira rutin eljárás volt az e
típusú parancsok kiállítása, hogy még az
uralkodó tudomására sem kellett hozni
azt, és külön parancsra sem volt szükség
kiállításához (persze voltak olyan esetek,
amikor a király személyesen intézkedett
egy-egy nagyobb fajsúlyú ügyben).
C. Tóth Norbert történész
Árpád Múzeum
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Megnyitotta kapuit a Halmúzeum!
Új kulturális intézménnyel gazdagodott városunk

Az átadás ünnepélyes pillanata
Július 14-én ünnepélyes keretek között került sor az egykori Fekete Sas fogadó régi
szárnyában a Halmúzeum megnyitására.
Nem csak egy új turisztikai és kulturális látnivalóval gazdagodott városunk,
hanem végre megújult az évtizedek óta
romos, egyik legrégebbi, 1510-ben épült
reneszánsz stílusú udvarház jellegű lakóépületünk, amely kereskedőházként is
működött. A modern, korszerű installációkkal berendezett tematikus múzeumba
betérők a halászati- és halkultúra több
száz értékes tárgyaival, eszközeivel, emlékeivel ismerkedhetnek meg, amelyeket
színessé és érdekessé tesznek a kiválóan
elhelyezett enteriőrök, életképek is.
Szabó Gertrúd az Ács Károly Művelődési
Központ igazgatónője, az átadó ünnepély
szervezője Babits Mihály az eseményhez
méltán illő szavaival köszöntötte a jelenlévőket: „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél
gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
Zsikó Zsuzsanna népdalénekes csodálatos előadása után elsőként Vereckei Zoltán Ráckeve város polgármestere fejezte
ki örömét, hogy végre az 5 éves munkafolyamat eredményeképpen megújulhatott
Ráckeve egyik legrégebbi ikonikus épülete. A polgármester felidézte a kezdeteket,
amikor 2017-ben Udvari Zsolt a Magyar
Halászati Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke - akkor még csak tagja és a
Mezőgazdasági Minisztérium munkatár-

sa - felkereste Ráckeve Város Önkormányzatát azzal az ötlettel, hogy egy halászati
kiállítóhelyet szeretne létrehozni és helyet
keresett erre a célra. Vereckei Zoltán köszönetét fejezte ki Udvari Zsoltnak, hogy
hatékony lobbi tevékenységével és kitartásával egy látványos, izgalmas kiállítást

re állni turisztikai látnivalók létrehozásának
és gondozásának.”
Pánczél Károly országgyűlési képviselő is
méltatta néhány mondatban azt a kitartó,
hatalmas munkát, amelyet Udvari Zsolt
végzett, hiszen minden település életében
nagy ünnep, amikor egy értékes épületet
sikerült megmenteni és egy új intézményt
létrehozni, amely ráadásul funkciójában
szervesen kötődik Ráckevéhez, a Kis-Dunához. Köszönetet mondott Udvari Zsoltnak, aki meglátta ezt a lehetőséget ebben
régi kereskedőházban és akármilyen akadály gördült is elé, azokat mind sikeresen
és elszántan elhárította. Pánczél Károly
kiemelte, hogy ezzel a múzeummal is bővült a turisztikai attrakciók száma, amely
azért is fontos, hiszen Ráckeve egyetlen
fejlődési útvonala az lehet, hogy Magyarországnak rekreációs központjává váljon
csodálatos természeti adottságaival, épített környezetével, látnivalóival a kulturális programok kínálata mellett.
Az ünnepi beszédet Dr. Semjén Zsolt Magyarország Nemzet - és Egyházpolitikáért
felelős minisztere, Magyarország miniszterelnök helyettese mondta el, aki felhívta
a jelenlévők figyelmét arra, hogy a 700.000

Beretvás Csanád „Potyka” szobrának leleplezése
is megvalósított a gyönyörűen felújított
épületben. „Ennek az újabb látnivalónak a
létrejötte azt is bizonyítja, hogy Ráckeve vezetése eltökélt az idegenforgalmi fejlesztések
támogatása mellett, együttműködve a civil
szervezetekkel, amelyek kiválóan tudnak élé-

főt magába foglaló magyar horgászok az
ország legnagyobb társadalmi szervezetét
alkotják, mégis meglepően és elszomorítóan kevés horgászati és halászati témájú
múzeum van hazánkban, ezért is van nagy
jelentősége az új Halmúzeum létrejöttének.
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ezért is fontos, hogy minél több kultikus intézménye legyen a horgászatnak, halászatnak, amelynek lehető legjobb helyszíne: Ráckeve.
Dr. Semjén Zsolt is köszönetet mondott
Udvari Zsoltnak „szent megszállottságáért”,
hogy nem adta fel a nehézségek ellenére
sem ennek az álomnak a megvalósulását
és Pánczél Károlynak, valamint Ráckeve
város vezetésének, hogy támogatta ezt a
törekvést.
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Károlynak, hogy nemzeti és uniós forrásokkal segítették a Halmúzeum épületfelújításának és berendezésének „szent
ügyét”. Köszönetet mondott Vereckei
Zoltánnak és a ráckevei képviselő-testületnek, hogy a város egyik legszebb épületét az alapítvány számára bérbe adták,
és önkormányzati forrásokkal is támogatták. Köszönetét fejezte ki minden jelenlévőnek, adományozónak, aki ezen a
hosszú úton segítette és a megvalósulás

Semjén Zsolt átadó beszédet mond
„A nagyvárosokban élő embereknek egyre
nagyobb igénye támad arra, hogy visszatérjenek a természethez turistáskodjanak,
kiránduljanak. Ennek a rekreációnak a legnépszerűbb formája a horgászat.” Szent
Ágostont idézte Dr. Semjén Zsolt, aki arra
biztatta már az antik Rómában is a filozofálásban megfáradt embert, hogy menjen ki a természetbe, nézzen meg egy fát
és helyreáll a normális gondolkodása.

A Magyar Halkolbász Lovagrend finomságait kóstólják a vendégek
Végül Udvari Zsolt kuratóriumi elnök, a
Halmúzeum igazgatója idézte fel kötődését a halkultúrához attól a pillanattól
kezdve, amikor kisgyermekként kifogta
Ráckevén az első halat, annak az álom-

Udvari Zsolt a Halmúzeum igazgatója tárlatot vezet
Azt is kifejtette miniszterelnök helyettes úr, hogy ősi hagyományaink része
volt már a halászat, amely ezer szállal kapcsolódik a magyar nemzet tör-

nak a megtervezéséig és megvalósításáig,
hogy most megnyithatja termeit ez a múzeum. Udvari Zsolt hálásan mondott köszönetet Dr. Semjén Zsoltnak és Pánczél

előtt a „göröngyös” utakat elsimította.
Udvari Zsolt felidézte ennek a több, mint
500 éves épületnek a történelmét, remélve, hogy még sokáig szolgálja városunkat
és a halászat, horgászat tárgyi emlékeivel
ismerteti meg a betérő érdeklődőket.
Az átadó ceremónia Beretvás Csanád
szobrászművész „Potyka” kőszobrának
leleplezésével, majd az ünnepélyes szalagátvágással folytatódott, végül Kallós
Péter püspöki biztos, plébános megáldotta az épületet.
Ezután az érdeklődők végre megtekinthették a gazdagon berendezett kiállítást,
amelyen a kuratórium elnöke vezette
őket végig, majd a bejárás után az udvarban felállított rendezvénysátorba invitálta a vendégeket a Magyar Halkolbász
Lovagrend által felszolgált „halkolbász”
és „haltatár” kóstolók és frissítő italok
elfogyasztására.
Reméljük, hogy sok-sok látogatót vonz
majd Ráckevére a Halmúzeum és a Kossuth Lajos utcánkon népszerűbbé válik
ez az egyre szélesebb palettájú múzeumi
negyed.
Szöveg, fotók:
Jáki Réka

14

Kultúra – Fesztivál

2022. augusztus

Újra KeveFeszt Ráckevén
Országos Nemzetiségi Kulturális Fesztivál és Gasztronómiai Napok – 2022. június 17-18.

Színpadon a Csík zenekar
Immár második alkalommal adott helyet
Ráckeve a KeveFesztnek, e sok szempontból
rendhagyó fesztiválnak. Tavaly a több mint
20 éve megrendezésre kerülő Országos
Nemzetiségi Fesztivál kiegészült a nemzetiségi konyhák bemutatkozásával. A Magyarországon élő összes nemzetiség így nemcsak
népművészeti csoportjaival, zenekaraival,
színes viseletivel képviseltette magát, hanem ízletes ételeivel is.
Az Országos Nemzetiségi és Gasztronómiai
Fesztivál – KeveFeszt 22 fővédnöke Soltész
Miklós Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár volt, aki a fesztivál megnyitóján kiemelte, hogy a magyar
nemzet a hazánkban élő nemzetiségekkel és
határainkon túl élő magyarsággal közösen
alkot szerves egészet. Külön köszöntötte a
kárpátaljai Beregsomból érkezett vendégeket, akiknek megerősítette, hogy „egy vérből
valók vagyunk”.
Vereckei Zoltán Ráckeve polgármestere
Anakreón sorait választotta a rendezvény
mottójául:
„Készítsd remekbe, kérlek,
a tavasz vidám kupáját.
Véss rá rózsát először,
sziromhozó tavasszal.
Ezüstbe vésve láttasd
vidám ivásainkat:
de, kérlek, ünnepünktől idegent rá ne rajzolj,
riasztót, borzalmast.”
Kiemelte: a Kevefeszt már önmagában is a
Kárpát - medencei összetartozás szép üzenetét hordozza.
Pénteken, a fesztivál első programja a Monarchia Zenekar „Népek zenéi” című koncertje volt, majd Molnár Ildikó színész,
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drámapedagógus segítségével a „Népek Meséiből” kaphatott ízelítőt a közönség. A hazai
zenei paletta megkerülhetetlen színfoltja és
egyben a magyar népzene hiteles, mai, szinte bárki számára szerethető és értékeket a
mai fül számára is élvezhető köntösbe csomagoló képviselője a Csík János vezetésével

Soltész Miklós a roma konyha sátránál
működő, immár több, mint negyed évszázada aktív, Kossuth-díjas Csík zenekar. Ismét
megmutatták a közönségnek, hogy a tradicionális és a modern nem csak megfér egymás
mellett, hanem megfelelő fúzióban egy egészen új világot is teremt ebben a rohanó, 21.
században.
Az országban élő nemzetiségeket összefogó
programsorozat folytatódott szombaton. A
fesztivál színpadon már 10 órakor elkezdődött a népművészeti csoportok, néptáncegyüttesek, nemzetiségi zenekarok bemutatkozása. Az országban ez az egyetlen
fesztivál, ahol a hazánkban élő összes, 13

nemzetiség képviseltetheti magát. Elsőként
a ráckevei Bokréta és Kéve Néptáncegyüttes
lépett színpadra a tárnoki Bara zenekar kíséretével. Az együttesek célja a magyar nyelvterület táncainak, hagyományainak megismerése, színpadi alkalmazása, a koreográfiákon
keresztül a magyar tánckincs ismerté tétele.
Majd a 1952-ben alapított Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport mutatkozott
be. A táncegyüttes mára, a 70 év alatt, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi német nemzetiségi kultúra ápolásában,
megőrzésében és átörökítésében. Takser
Spatzen Zenekar Taksonyból húzta a talpuk
alá valót. A Nagytarcsai Rozmaring Néptáncegyüttes 2019-ben alakult, de a gyerekek
közel 6 éve táncolnak együtt. Előadásukban
Nagytarcsai szlovák táncokat láthattunk.
Majd a Ceglédi Terno Trajo Együttes - roma
dalokkal szórakoztatta a közönséget, de táncaikból is kaptunk ízelítőt. A Ruszinok Folklór Együttes zenés programjával a ruszin
zenei hagyaték sokszínűségét mutatta meg.
Őket a Csővárról érkezett Zensky Hlas Ha-
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gyományőrző Csoport követte a színpadon,
a Csibaj Banda kíséretével. Repertoárjuk
szlovák és magyar népdalokból állt. Fellépő
ruhájuk régi hagyomány szerint készült, híven tükrözve anyáik, nagyanyáik viseletét.
A Magyarországon élő ukrán nemzetiséget
képviselte fesztiválunkon a Bernát család.
Bernáth Ferenc artisjus és pro cultura minoritatum díjas gitárművész, valamint felesége
Bernáth Viktória énekes rendszeresen részt
vesz különböző nemzetiségi rendezvényeken ukrán nép- és populáris zenét játszva.
Ezúttal csatlakozott hozzájuk két gyermekük
is Bernáth Attila klarinéton, Bernáth Péter
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szaxofonon játszva. A Tryandafilla (Rózsák)
görög táncegyüttes 2007 novemberében alakult meg Beloianniszban. Eredeti, autentikus
görög táncokat jelenítettek meg színpadunkon, melyek az egyszerű hétköznapi emberek életét, örömeit és bánatát, mindennapjait fejezték ki. Táncukat a Taverna zenekar
kísérte. A Horvát Hagyományőrző Egyesület

Táncelőadás
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bácskai bunyevác táncokkal és énekekkel
készült. Az Egyesület célja a magyarországi
horvátok gazdag néptáncainak, népzenéjének és népszokásainak ápolása és megőrzése. A Szakonyfalvi Együttes a Rába-vidéki
szlovén közösség kultúráját kívánja megőrizni. A csoport színes és gazdag repertoárjából, a Rába-vidéki és az anyaországi Muravidék szlovén táncaiból adott ízelítőt. Őket
a Polonez Lengyel Néptáncegyüttes követte
a programban. A 2000-ben alakult együttes
célja a lengyel kultúra megőrzése és bemutatása. A Békés Banda immár több mint 40 éve
kiemelt szereplője a hazai és a nemzetközi
népzenei életnek. A Kárpát-medencei magyar népzene mellett a zenekar fontosnak
tartja a Békés megyei románság és az erdélyi
románság zenei kultúrájának a népszerűsítését. A tagok népzenei gyűjtéseket végeztek
a Békés megyei románság településein, így
Eleken és Méhkeréken egyaránt, ezt a gazdag
szellemi értéket e koncert révén is közkincscsé tették. Kerepesi Hagyományőrző Pávakör
Egyesület követte őket a színpadon. A Pávakör számára fontos eleink népszokásainak, viseletének, táncainak, énekeinek, hétköznapi és ünnepi szokásainak felkutatása,
a generációkon átívelő tudás továbbadása; a
hagyományőrző szellemiség, valamint a Kerepesre jellemző, egyedi tót nyelvjárás nyel-

vezetének tanítása, továbbá a helyi tót kultúra értékeinek megőrzése. Fesztiválunkon
a csoport felnőtt, illetve gyerek tagjai is képviseltették magukat a Kóborzengő Zenekar
kíséretével. 2002-ben „Kisebbségekért Díj”jal, 2007-ben a Magyar Művelődési Intézet
a „Pro Cultura Minoritate” díjjal kitüntetett
Martenica Együttes sok-sok munkával és a
bolgár táncok iránti elkötelezettséggel egy
olyan értéket hozott létre, melyet a szakma
és a közönség is elismer és szeret. Táncukkal
nagy sikert arattak fesztiválunkon is. A zenét
„szolgáltató” TRakija Zenekar újra elvarázsolta közönségünket. A varázslatos örmény
népzene a GROUP DUDUK együttes előadásában szólalt meg. Az ősi örmény kultúra és
az aktuális vérpezsdítő tánczene egyaránt
megvalósult élvezetes programjukban. A
2014-ben „Nemzetiségekért díj” - ban részesült pomázi Opánke Szerb Hagyományőrző
Egyesület idén is fergeteges műsort adott.
Pcinja és Makedón táncokat láthattunk előadásukban. Kísérő zenekarukkal, a Zora zenekarral bemutatkozásuk végén táncházzal is
kedveskedtek közönségünknek. A jó hangulat fokozásáról a Balkan Fanatik Zenekar
gondoskodott. A Népművészet Ifjú Mestere,
Fonogram és Bezerédj - díjban (a magyar
népzenei kultúra ápolásáért - Kulturális Minisztérium) részesült együttes meghódította
a ráckevei közönség szívét. A KeveFeszt látogatói megkóstolhatták a nemzetiségek ételeit is. A fesztivál két napján a szlovák konyhát
a Kerepesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az Acsai Galga Folk Műhely Kulturális

Táncház a sétányon
Egyesület képviselte. A román konyha ízeit
a Kétegyházi Román - Magyar Egyesület jóvoltából kóstolhattuk meg. A roma konyha
ételeiből a budapesti Mezei Marcipán Kft. és
a ráckevei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
adott ízelítőt. A sváb konyhát a Szigetújfalui
Önkormányzat mutatta be ízeivel és berendezésével egyaránt. A görög konyha ételeit
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a Greek Grill & Salátabár szakácsai készítették el a fesztivál látogatók számára. A ruszin
konyha jellegzetességeit a Budapest Főváros
XVI. ker. Ruszin Önkormányzat, az örmény
konyha finomságait a budapesti Örmény –
örök élmény csapata hozta el a KeveFesztre.
Az ukrán konyha finomságaiból a budapesti Magyarországi Ukrán és Dokumentációs
Központ, a lengyel konyha ételeiből az érdi,
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselői készítettek kóstolót. Köszönjük lelkes
munkájukat! A Szegedi Kis István sétányon,
festői környezetben pincészetek kínálatával és kézművesek termékeivel is vártuk a
pihenni vágyókat. Bemutatkozott: a Vida
Pincészet - Szekszárd, Gere Tamás - Villány,
Frittmann Pincészet - Soltvadkert, Thummerer Pincészet - Eger, Erdős Bálint - Ráckeve és a Kevevára Pálinkaház - Ráckeve.
Köszönjük a fesztivál háziasszonyának,
Kalocsai Andrea szerkesztő, műsorvezetőnek körültekintő, odaadó konferálását. Köszönjük minden résztvevő művész, zenekar,
tánccsoport, nemzetiségi konyha, kézműves, polgárőr, RÁVÜSZ Kft. munkatársainak
jelenlétét, odaadását! Köszönjük Tézli Zoltánnak a grafikai munkát, Jakab Gergelynek a fényképeket, Cserna Gábornak a
video felvétel készítését! A KeveFeszt 22 az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és Ráckeve Város Önkormányzata támogatásával
jöhetett létre. Köszönjük szépen!
Igyekeztünk megmutatni, hogy szórakoztató és kikapcsolódást nyújtó produkciókkal
tartalmas időtöltést tudunk nyújtani az ide-
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érkezők számára úgy, hogy közben a nemzetiségek hagyományai, gyökerei ápolását,
fennmaradását is segítjük. Bízunk benne sikerrel jártunk!
Jövőre találkozzunk újra a KeveFeszten!
Szabó Gertrúd
igazgató
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Szórakozás – ÁKMK

Rock a ráckevei szabadstrandon
Zorall Kalóztúra – 2022. július 2.
Immáron sokadik alkalommal július 2-án
került megrendezésre a Ráckevén is népszerű a Zorall együttes Kalóztúrája, amely
évről évre kicsalogatja a rajongókat a Vadkacsa Szabadstrand és Kemping területére.

A program azontúl, hogy egy 26 kilométeres kenutúrát takart, bővelkedett azért
zenében és szórakozásban is. A vízparton
a Zorall akusztikus zenekar lemezbemutatójával várta a megfáradt kalózokat, hiszen

ezen a napon mutatták be Fordított Világ
című albumukat. A fotókon is látszik milyen vidámságban és élményekben gazdag
nap volt a fergeteges hangulatú esti koncerttel bezárólag.
Jáki Réka
Fotók: Zorall facebook

Interjú
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„Papa! Hogy van, hogy te minden géphez értesz?”
Interjú Kenessey Györggyel

Kenessey György
Az egyik unokája tette föl a címben szereplő kérdést Kenessey Györgynek évekkel
ezelőtt, amikor ismét sikerült életre kelteni egy engedetlen masinát Gyuri papának,
amelyik gép már több szakemberen kifogott, ő pedig némi töprengés után megjavította, ismét működőképessé varázsolta.
Nincs ebben semmi titok. Évtizedek tapasztalata, no, meg az állandó érdeklődés,
ismeretszerzés kell hozzá. Az sem árt, ha
az ember szereti a gépet, ezt mintha megérezné a szerkezet és „segítőkész” lesz…
Ilyesmit válaszolt a Kenessey nagypapa,
és az alábbi élettörténet csak megerősíti a
sommás összegzést.
1944-ben születtem, a háború alatt. Sajnos, a gyermekkorom szomorúan kezdődött, 2 éves voltam, amikor édesanyám
meghalt. Apám igyekezett mindent megadni két gyerekének (nővérem egy évvel
idősebb nálam, hála Istennek a mai napig
jó egészségnek örvend), mégis úgy érezte,
anya kell a gyerekeknek, így 4 éves koromban, 1949-ben újra megnősült. Mostoha
édesanyát kaptunk, akire csak szeretettel
tudok emlékezni. Pótolt mindent, amit egy
családban az édesanya adhat, de – sajnos
– 6 év múlva ő is meghalt. Apám ettől fogva haláláig egyedül gondoskodott rólunk.
Egy kezével (hadirokkant volt) megteremtett mindent, amire a kis családnak alapvető szüksége volt.
Az is igaz, hogy nekünk, gyerekeknek,
mindenben segíteni kellett. Megtanultunk
főzni, mosni, varrni, mi voltunk apánk má-

sik, egészséges keze, egyben fölkészített a
későbbiekre. Neki köszönhetjük, hogy nem
kallódtunk el a felnőtt életben. Minden nehézség ellenére úgy emlékszem rá, hogy a
gyerekkorom szép volt, hisz szeretetben
éltünk, a kisváros, a Duna, az iskolai barátok és Kapitány Andor bácsi szerelőműhelye, ahol kisinaskodtam, színesítették ezt a
boldog állapotot. Pedig az élet a későbbiekben sokszor megpróbált.
A Rákosi-korszakban apám kis dohányboltját - amit, mint hadirokkant működtethetett, és ebből tartotta el a családját
-, elvették, államosították. Engem pedig a
nyolcadik osztály után nem vettek fel továbbtanulni, mondhatni, sehova.
Erdész szerettem volna lenni, de még a jelentkezésről is lebeszéltek tanáraim. (Úgysem sikerül az „egyéb” származásom miatt.) Csak emlékeztetőül a fiatalabbaknak,
akiknek ez az időszak már történelem, a
következő kategóriákba soroltak be minden embert: munkás, paraszt, értelmiségi,
egyéb, osztályidegen. Két gépipari technikumba is próbálkoztam. Apám mindkét
helyre elkísért, de a sikeres felvételi vizsgák után jött a válasz: helyhiány miatt
nem vettek fel.
Mint kamasz gyereknek, nagyon fájt az
elutasítás, de az életet élni kellett, jelentkeztem hát a Csepel Autógyár Ipari Tanuló
Intézetébe, esztergályos tanulónak. Ide már
„jó” voltam, szakmát szereztem és 20 évesen kitűnő eredménnyel gimnáziumi érettségit is tettem. (Csak a rend kedvéért…)
A felnőtté válás legnagyobb eseménye volt,
hogy 20 évesen megnősültem. Egy rendes
és egyben nagyon szép lányt, Jakabfy Ilonkát vettem feleségül. Együtt vágtunk neki
az otthonteremtésnek, az önálló életnek. Az
évek során saját családi házat építettünk. 5
év korkülönbséggel két lányunk született:
Szilvi és Csilla. Boldog család voltunk és
vagyunk a mai napig. Ilonka sikeres karriert tudhat maga mögött a biztosítási szakmában: az ING vezető munkatársaként
ment nyugdíjba. Én másfél évig a Csepel
Autógyár Szervezési és Revizori Osztályán
dolgoztam, majd saját műhelyt nyitottam a
helyi TSZ égisze alatt. Szorgalmas munkával eltöltött évek következtek, melyek során
három otthont teremtettünk. Csak az tudja,
hogy mennyi spórolással, szervezéssel, fizikai munkával járt ez már akkor is, aki maga
is próbálta. Úgy hozta a sors, hogy Szilvi-

kénk négy gyermekét közösen neveltük fel.
Mára mind a négyen diplomás felnőttek.
Csilla lányunk népes családjával egy fedél
alatt lakunk, bár már az ő gyermekeik is jórészt kirepültek. 8 unokám, 4 dédunokám
van. Elmondhatom, hogy sikeres, boldog
életút van mögöttem. Úgy gondolom, jól
használtam azt a talentumot, amit a Gondviseléstől kaptam. Visszatérve unokám kérdésére: ha minden géphez nem is értek, de
elég sok szerkezet ismerős számomra. Már
kamaszkoromban, ha például egy régi ébresztőórát szétszedtem, láttam a szerelési
sorozatot, össze is tudtam rakni. Sokszor
kérdezték a hozzám műszaki problémával
fordulók: Meg lehet csinálni? A válaszom:
Amit embert csinált, azt meg lehet.

Ráckeve kisváros, itt, a múltban mindenki ismert szinte
mindenkit. Az emberek tudták egymás értékeit, hibáit.
Így választhattak engem még
a tanácsrendszer idején tanácstagnak.
10 évig voltam egy választási körzet megbízottja, majd 12 évig, mint önkormányzati képviselő szolgáltam szülővárosomat.
Mozgalmas évek voltak, tele sikerekkel,
de kudarcokkal is. A képviselő-testület,
ha jól végezte a dolgát, nagyban segíthette a város polgárait és a városvezetést
az élhetőbb élet alakításában. Hogy csak
egyet említsek: még a tanácsrendszer idején valósult meg a Szakorvosi Rendelőintézet. Mennyi vita, érvelés árán vált valósággá, hogy a ráckeveiek végre helyben
jutottak korszerű szakorvosi ellátáshoz.
Nem kellett Gyártelepre vagy még beljebb, Pestre utazniuk. Persze kudarcból is
volt bőven. A BKV-vel a ráckevei HÉV-vel
kapcsolatban megannyi szélmalomharcot vívtunk. Megkerestek a választóim is
számtalanszor. Ahol tudtam, próbáltam
segíteni. Mosolyogva gondolok rá, hogy
az egyik kedves óvónőnek nagyon fontos
lett volna az otthoni telefonvonal. Hogy,
hogy nem, ebben valahogy szerencsésen
Folytatás a következő oldalon
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Interjú

„Mi ketten”
közvetítettem. Nem győzött hálálkodni.
Bezzeg magamnak még sokáig nem tudtam elintézni egy otthoni telefonvonalat.
A hajómalom közös építése is szép emlékeim közé tartozik. A fém alkatrészek közül többnek az esztergálása az én kezem
és gépeim munkája, természetesen társadalmi munkában.

2022. augusztus

FOTÓ: KENESSEY CSALÁD
Foglalkoztat természetesen a város jelene
és jövője is. Vitathatatlan, hogy számos
jele van az előrelépésnek. Új aszfaltutak
épülnek, felújítások zajlanak, a Vadkacsa
Szabadstrand fejlesztése példaértékű, és
még sorolhatnám. A mindenkori önkormányzat kezét csak a krónikus pénzhiány köti meg abban, hogy még szebbé,

élhetőbbé tegye városunkat. Mégis, a
hiányérzet mondatja velem a következőket: számos országában jártam a világnak, Európában és a tengerentúlon is.
Németország kis bajor városaiban, ahonnan anyai ágon származom, a mi Savoyai
kastélyunkkal egyidős templomokat, középületeket láttam felújítva, megóvva,
rendeltetésszerűen használva. A mi kastélyunk mikor ébred Csipkerózsika álmából? Hisz Ráckevének – véleményem szerint – egyetlen kitörési lehetősége van, és
ez az idegenforgalom, a kulturális turizmus. Mindenki várja, hogy legyen városunkban egy korszerű, tágas művelődési
ház, ami – tudom – nem önkormányzati
léptékű pénz kérdése.
No, de a lényeg: a folyamatos előrelépés,
a jobbítás szándéka, és ezt tapasztalom.
Mit is üzenhetnék az utánam következő
nemzedékeknek? Tisztességes munka,
becsület, kitartás és harcos szellem. Ha
ezek mentén szeretik és óvják városunk
jelenét és jövőjét, egyre igazabb lesz a
jelmondat: Ráckeve az a város, ahol jó
kikötni.
Lejegyezte:
Fegyó Béla

Interjú
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Szeretettel, odaadással mindenki felé
… avagy a kézműves sajtok világa kicsit másképp
Egyre többen foglalkoznak sajtkészítéssel,
tejtermékek házi feldolgozásával. Hetente a ráckevei piacot járva állandó vásárlója
lettem egy sajtkészítő házaspár finomságainak, akikkel jó ismeretséget is kötöttem
és hajlandóak voltak kedvesen megosztani
a Ráckevei Újság olvasóival is történetüket.

it. Az OKJ képesítés megszerzése után folytattam tanulmányaimat számos sajtkészítő
mester tanfolyamain, hogy minél többféle
és jobb minőségű sajtokkal kényeztethessem a embereket! Kistermelőként, saját
állatunk minőségi tejéből készülnek hagyományos technológiákkal a termékeink.

Varga Viktória: - Hogy kerültetek Ráckevére,
honnan és mi az előéletetek?

- Mi határozza meg, hogy milyen technológiát
választottatok, milyen módot a sajt készítésére?

Kohári Attila és Kohári Andrea: -A budapesti családi házunk nem volt alkalmas a
sajtműhelyünk további bővítésére, illetve
már a nagyobb gyermekeink kirepültek a
családi fészekből. Így született a gondolat,
hogy elköltözzünk egy Pest közeli városba,
ahol kedvezőbb adottságú családi házat
találunk a további terveinkhez. Ráckeve
elvarázsolt minket. A város és az emberek
egyaránt. Korábban szállítmányozással foglalkoztam vállalkozóként, majd megismertem a feleségemet, és úgy döntöttünk, hogy
nem csak az életünket, hanem a munkánkat is összekötjük. Idővel úgy éreztem, hogy
szeretnék valami új dolgot az életemben,
ekkor csöppentem a sajtkészítés világába!

-Számunkra nagyon fontos, hogy a sajtműhelyünkben minden gépesítés nélkül
valóban hagyományos kézműves módon
készüljön minden termék. Az összes munkafolyamatot sajátkezűleg végezzük, amibe
beletartozik a tejfeldolgozás, ízesítés, préselés, érlelés, füstölés és még sorolhatnám...
Tökéletes alapanyag, felszereltség, tudás
és szeretet! Ennyi kell az ízletes sajtok elkészítéséhez! Nagy hangsúlyt fektetünk
a higiéniára, megfelelő tárolásra, hűtésre,
csomagolásra, ami elengedhetetlen az élelmiszergyártás során.
- Szerintetek miért fontos a szervezetünknek a
sajt?

- Mi az, ami miatt nem tartoztok a megszokott
sajtkészítők körébe?

Sajtínyencségek

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA

-Nem az egyszerű, alap tejtermékek (vaj,
tejszín, tejföl, túró) készítésének vagyok a
szerelmese. Engem az ízek sokszínűsége, a
textúrák sokoldalúsága vonz! A különleges,
pikáns, fűszeres sajtok világa az én komfortzónám. Termékeink között szerepelnek
sajtkrémek, desszert sajtkrémek, félkemény
sajtok, érlelt sajtok, grillsajtok, parenyica
sajtok, tekercsek és krémgolyók. Közkedveltek a sajt boxaink, sajt tálaink.
-Hogyan érzitek magatokat Ráckevén, melyek a
piaci tapasztalatok?

Kohári Attila sajtsátra a ráckevei piacon
-Miért pont a sajt?
- Hobbinak indult, egyfajta útkeresésnek, de
igen hamar túlmutatott ezen, képzett sajtkészítő akartam lenni! Voltak amatőr próbálkozásaim, gazdaságból vásároltam tejet,
sokat olvastam kézműves sajtkészítőkről,
munkásságaikról, tapasztalataikról, de ráébredtem, hogy igazán minőségi, különféle
sajtok készítéséhez szakképzés, valós tudás
kell! Az oktatás ideje alatt megismerhettem
a kézműves tejtermékek és sajtkészítés fortélyait, megfelelő és elengedhetetlen eszköze-

FOTÓ: VARGA VIKTÓRIA
-A sajtok, tejtermékek fogyasztását többek között azért érdemes beépítenünk a
napi szintű táplálkozásunkba, mert rendkívül jó kálcium forrásként szolgálnak. De
ne csak kálcium forrásként tekintsünk a
sajtra, mert számos más, szervezetünknek
fontos tápanyagot is tartalmaz. Jelentős
zsír-, továbbá rendkívül fontos fehérje
forrás is. Laktózérzékenyek is kipróbálhatják, ugyanis az érlelés során a különböző jótékony baktériumok lebontják a
tejcukrot, így a hosszan érlelt sajtok gyakran teljesen laktózmentesek.

-Hogyan érezzünk magunkat Ráckevén? Röviden, tömören életünk egyik legjobb döntése volt!
A Csónakos piac magával ragadó, a hangulata páratlan! Rengeteg szeretetet kapunk az
árusoktól, vevőktől egyaránt! Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizalmat és a kedves
szavakat!
- Hogyan tovább, milyen terveitek vannak?
-Teveink közt szerepel, hogy több környező
piacon is megjelenjünk és folyamatosan bővítsük termékeink sorát!
-Köszönöm a beszélgetést, további sikereket kívánok nektek a sajtkészítés terén, és mi ráckeveiek nagyon örülünk, hogy a mi piacunkon is
megtalálhatóak vagytok finomságaitokkal!
Varga Viktória alpolgármester
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Jó szelet!
Vitorlával a ráckevei vizeken
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A napokban befejeződött a BHSE ez évi első
vitorlás tábora Ráckevén. Nagyon reméljük,
hogy sikerült megkedveltetni ezt a természetbarát, egészséges időtöltést résztvevőinkkel.
Az egymást követő két héten az időjárás két
arcát mutatta. Az első héten kiváló - időnként talán túl erős - szelünk volt. A második héten az enyhe, gyakran változó irányú
szelek csak rövid időszakokban „frissültek
be”, és sajnos teljes szélmentes időszakok is
voltak. Így a két csoport a vitorlázást is két
oldaláról látta. Az első hét inkább sportos,
a második pedig a nyári időtöltés (sok fürdéssel) oldaláról mutatta a vitorlázást.
Külön ki kell térnem arra, hogy mindennek
van veszélyes oldala. Az erősebb szelek veszélyeit sikerült kezelni. Esetünkben a második héten a különlegesen forró napsütés
okozta a gondot.
Sajnos, egy jelentkező már az első napon
sem tudott megjelenni az előző hétvégen
elszenvedett napszúrás miatt. Két résztvevőn pedig a szerdai nap után jelentkeztek a
tünetek. A testet a közvetlen napsugárzástól óvó ruházatra, sapka viselésre, a folyadék fogyasztásra folyamatosan figyelmeztettek a tábor vezetői. A hajókban a tábor
végén is tucat szám maradtak az egyesület
által biztosított bontatlan vizes palackok,
és még is történhetett baj.
Remélem, ez nem vette el a kedvet a továbbiakban a vitorlázástól.

Inkább okulni kell a tapasztalatokból.
Ígéretemhez híven írásban is jelzem, jövőre is szeretnénk megismételni a programot,
lehetőleg több résztvevővel és csoporttal.
A vitorlásoktól nem kell elbúcsúzni még

Vitorlások a Kis-Dunán
idén sem. A hajók vízen maradnak a nyár
végéig. Tudni kell, ezeket a hajókat hatósági engedély - vizsga - nélkül használhatják az úszni tudó, a hajókat irányítani tudó
felnőttek. Gyerekek természetesen felnőtt
felügyeletéve.
Mi sportegyesület vagyunk, nem kölcsönző.
Így a használat feltétele az egyesületbe való
belépés, hiszen a klub hajóit a tagok vehetik
rendszeresen igénybe.
Az éves tagdíj 15000,- Ft ( a második fél évre
7000,-).
A hajót a tagok fenntartási hozzájárulás
esetenkénti befizetése mellett használhat-

ják. Ennek összege egy egész napra 8000,Ft. Fél napra ( 14 óráig. ill. 14 óra után )
5000,- Ft.
Akinek szüksége van képzésre, gyakorlásra (
felnőtt ) a hajózáshoz, 2 fő jelentkezés esetén

FOTÓ: FACEBOOK
tudunk egyéni képzést szervezni. A belépők
a klub tagjai lesznek, szeretnénk őket a programok szervezésébe, a hajókkal kapcsolatos
ápolási, fenntartási munkákba bevonni.
A jövőben szeretnénk közös vitorlázásokat,
klubnapokat, házi versenyeket szervezni.
Jelentkezni a balatonihajozasi.se@gmail.
com email címen. illetve a Balatoni Hajózási Sport Egyesület facebook oldalon lehet.
A csatlakozni kívánóknak természetesen
elküldjük az egyesület alapszabályát megismerésre.
Drgác József klub titkár

A világot jelentő deszkák felé…
Színitanoda tábor iskolásoknak
Két esztendei Covid járvány miatti „kényszerpihenő” után 2022. június 20-24 között
ismét színitanoda-tábor helyszíne volt városunk Árpád Fejedelem Általános Iskolája. A
közel egy hétig tartó eseményen Bor Viktor,
Józsa Tamara, Kósa Dénes és Veres Zsófi
„tanári” közreműködése alatt 13 gyermek ismerkedhetett meg a világot jelentő deszkák
varázslatos világával.
A táborlakók találkozhattak a „vendégművészekkel”: Czető Rolanddal, az ismert szinkronszínésszel, valamint Valiszka Lászlóval,
a Keresztanyu sorozat egyik szereplőjével. A

művészeti tábor ideje alatt a színművészet
egyik-másik kulisszatitkaiba is bepillanthattak a tábor szorgalmas résztvevői. 2022.
június 23-án, csütörtökön a „bemutató” előtti napon még arra is volt idő, hogy az AquaLand Termálfürdő medencéjében pihenjék ki
az elmúlt napok megpróbáltatásait. 24-én,
pénteken a gyerekek szülei és nagyszülei közül sokan voltak kíváncsiak arra, vajon mit is
sajátított el gyermekük/unokájuk az elmúlt
közel egy hét alatt? A szó szoros értelmében,
színvonalas műsort láthatott a nagyérdemű
az iskola aulájában. A műsorból kiemelke-

dett Szűcs Attila és Kiss Korina egy-egy monológja. A produkciók után a tábor oktatói
köszönetüket fejezték ki az iskolának, amiért
biztosították a helyszínt a tábor megrendezéséhez. A bemutató után a gyermekek és jelenlévő családtagjaik búcsúvacsorán vehettek
részt, a menü finom pörkölt, csalamádé és
kenyér volt. Ahogy a bemutatót elnéztem, talán nem utópisztikus az a véleményem, hogy
egyikükre, másikukra majd rávilágít valamelyik teátrumunk reflektorának fénysugara…
Kósa Antal

Sütő-főző sarok
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Üdítő ételek, frissítő italok
Minden ami gyümölcs, zöldség
Meleg időszakban vagyunk, szervezetünk
könnyű finomságra vágyik. Ilyenkor az
egyik legfinomabb, üdítő étel például a…
Hideg gyümölcsleves
Hozzávalók: 1 zacskó erdei gyümölcs (mirelit), fél citrom karikázva, 2 vaníliás cukor,
fahéj, szegfűszeg, 1-2 db csillagánizs, mentalevél. 1 főzőtejszín, liszt, fél zacskó vaníliás
puding a habaráshoz. Pár szem friss málna
vagy eper.
Fazékban kb. másfél liter vizet forralok, beleteszem a mirelit gyümölcsöt, ízesítőket.
Egyet forr és behabarom. Ha sűrűre akarom,
akkor kevesebb folyadék kerül bele. Hagyom
kihűlni, beleteszem a friss gyümölcsöt is, hűtőbe teszem.
Hidegen fogyasztjuk. Tálaláskor friss mentalevelet tépkedek bele. Tejszínhabbal lehet
díszíteni. Nagy melegben még desszertnek is
jó a sűrűbb változata.
Cukkinis tekercs és lepényféle salátával
Nagyon szeretjük a cukkinit, minden formában.
Hozzávalók: 2 db cukkini reszelve, 6 db tojás, só,
bors, fokhagymapor, metélőhagyma, 4 db natúr sajtkrém, 2 db csipős paprikáskrém, 1 zacskó
chedar lapkasajt.
A cukkinit lereszelem picit sózom, majd kinyomkodom, hozzáadom a felvert tojást, ízesítem, só, bors, fokhagymapor, összedolgozom.
Sütőpapírral bélelt tepsibe öntöm, elegyengetem. Megsütöm 180 fokon, tűpróba!
Amig sül, elkészítem a kencét. Sajtokat egy tálba nyomkodom, ezt is ízesítem.
A kihűlt cukkinis tekercsre kenem az ízesített
sajtos krémet, szeletelt lapkasajtot feltekerem,
hagyom kihűlni, majd hűtőbe teszem pár órára.
Tálaláskor egy salátával bélelt tálra teszem, vastagabb szeletekre vágva.
Körbe díszítem koktélparadicsommal, máris
ehető. Lehet előétel vagy épp csak így magában
salátával.
Készítettem még olyan változatban is, hogy a
cukkinit, tojást, fele mennyiségű sajtkrémmel
1-2 áztatott zsemlével dolgozom össze és jénaiban vagy tepsiben sütöm meg, ez olyan lepényformájú lesz, kockázom.
Mindkettő nagyon finom.

Fügés falatok

Almás hús

Hozzávalók: füge négybe vágva közepéig, camembert sajt, vaj, bacon szalonna.
A bevagdosott fügébe helyezem a camembert sajtot, majd baconnal körbe tekerem.
Vajazott jénaiba teszem, megsütöm.
Sült hús mellé köretnek, de előételnek is
szuper.
Ha több krémszerű anyag kerül bele, akkor
szerintem tömény. Rozmaring ízesítést elbírja.

Hozzávalók: 2 csirkemell csont nélkül, kevés
liszt, só, bors, néhány alma, vaj, kakukkfű,
rozmaring.
A csirkemellet felszeletelem nem túl vékonyra, és megforgatom sós, borsos lisztben. Egy
jó kanál vajon megpirítom, megforgatom.
Ha szép pirosak már, felöntöm alaplével, ha
nincs vízzel. Ha egyet rottyan, hozzáadom
a meghámozott, négybe vágott almákat,
melyre előtte pici cukrot, és fahéjat szórtam.
Beleteszem a rozmaring és kakukkfű ágakat,
és hagyom főni. Nagyon hamar kész van ízesítem szám íze szerint. Szaftja is kell legyen,
annyi vízzel kell felönteni.
Kusz-kusz, bulgur, körettel esetleg krumpli
pürével tálalandó. Könnyű, nyári főétel, savanyú sem kell hozzá, mert ott van az alma.

Frissítő itóka
Hozzávalók: 3 karika citrom, 3 karika narancs, 3 karika lime, mentalevél, ribizli, pár
szem málna.
Kancsóba teszem a citrusokat, felöntöm fele-fele arányban ásványvíz és tonik keverékével, tetejére mentalevelet teszek és színes
gyümölcsöt, jégkockával hűtöm.
Vigyázzunk magunkra, egymásra!
Jó étvágyat kívánok!
Fejérdy Győzőné/MARI

Alma, alma, piros alma
Érik már a nyári borízű alma. Ennek jegyében készítek egy hétvégi almás menüt. Hátha kedvet kap más is hozzá?
Tárkonyos almaleves
Hozzávalók: 1 kg. alma, darabka fahéj, kevés
olaj, kanálnyi liszt, 1 dl. tejszín, csipetnyi tárkony, citromlé vagy ecet, cukor.
Az almát meghámozom, feldarabolom nagyobb kockákra. Ráteszem a kanálnyi forró
olajra, egyet kavarintok rajta. Felöntöm vízzel, beledobok egy-két db. fahéjat. Majdnem
puhára főzöm. Elkeverem a kanál lisztet tejszínnel, vagy tejföllel, és ráöntöm a fövő levesre. Megszórom apróra vágott tárkonnyal,
sózom, cukrozom ízlésem szerint. Egy kis
citromlével pikánssá teszem, ha a tárkony
ecetes, nem kell bele savanyító.
Jó tanács: az almát nem főzöm nagyon puhára, legyen mit harapni rajta. Ezt a levest a
férfiak is kedvelik, mert nem édes gyümölcsleves. Cukor kevés kell bele, inkább sós leves,
mint édes.
Langyosan a legjobb. És nagyon hamar
elkészül.

Poronyós almás -diós tészta
Hozzávalók: ½ kg liszt, 20 dkg zsír, 5 dkg
vaj, pici só, kis pohár joghurt vagy tejfölből,
késhegynyi sütőporral tésztát gyúrok. Jó
engedelmes, jól dolgozható legyen. 2 részre
osztom, hagyom pihenni.
Töltelékhez: jó sok almát hámozok, legalább
2 kg-ot. Lereszelem a nagy lyukú reszelőn,
kifacsarom, a levét megiszom- ha nincsenek
ott az unokák. Ha ott vannak, az övék a lé.
Megszórom egy jó, nagy marék kristály cukorral, és egy evőkanál fahéjjal. Elkeverem.
Eddig megpihent a tészta is. Az egyik darabot tepsi nagyságúra nyújtom, és sütőpapírral borított tepsibe höngörítem. Meghintem
darált dióval jó bőven. Ráegyengetem az
alma felét. Kinyújtom a másik gombócot
is, és ráügyeskedem a rakományra. Megtapogatom, meglapogatom, megszúrkálom
villával, hogy a gőz tudjon elrepülni. Ekkor
megkenem hideg tejjel, jó alaposan, mert
nemsokára melege lesz szegénynek. Meghintem kristály cukorral, és mehet is a lerbe (a sütőbe – a szerk.) Ott lesem, hogy mikor kezd pirulni szégyenében. Amikor szép
pozsgásan piros, lekapcsolom a sütőt, és hagyom még bent egy pár percet.
Ha kicsit hűlt, lehet is szeletelni. Unokáim
kedvence, nem engedik hogy leszélezzem,
mert az a legjobb, és „kár volna azért a sok
finom almáért Mami!!” Szerintük ez tésztás
alma, nem almás tészta.
Szász Veronika
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Szolgáltatás – Mozaik

A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
A DTKH AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
CSOMAGOLÁSI ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL.

2022. augusztus

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A RÁVÜSZ KFT.

MEGHIRDETI A RÉGI VÁROSHÁZA HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSÁT

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
RÁCKEVE: AUGUSZTUS 9., 23., SZEPTEMBER 6., 20.
ÜDÜLŐTERÜLET: AUGUSZTUS 1., 15., 29., SZEPTEMBER 12., 26.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI:

RÁCKEVE: AUGUSZTUS 16. SZEPTEMBER 13.
ÜDÜLŐTERÜLET: JAUGUSZTUS 1., 29. SZEPTEMBER 26.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGEI:

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

ÁLLÁSHÍRDETÉS
Az Érdi SZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola pályázatot hirdet ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vagy ÉPÍTŐMÉRNÖK TANÁR/OKTATÓ részére. Ellátandó feladat: magasépítő technikus tanulók szakmai tantárgyainak
oktatása nappali tagozaton a 2022/2023-as tanévben.
Munkavégzés helyszíne: Kiskunlacháza
Munkavégzés kezdete: 2022.09.01.
Jelentkezni önéletrajz megküldésével a klasszki@gmail.com e-mail
címen lehetséges.
További információ: 70/502-8405

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

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

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

KÚTFÚRÁS 110-ES CSATORNACSŐVEL! GARANCIÁVAL
TELEFONSZÁM : +36-30-964-0485

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

Lapzárta
A Ráckevei Újság
2022. SZEPTEMBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2022. augusztus 19., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért
felelősséget nem vállalunk!

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

Szolgáltatás

2022. augusztus
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Mit? Hol? Hogyan?
Városi kommunikációs útmutató

Közmű szolgáltatók
Elektromos áram:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Tel.: +3620/30/70-474-9999,
06-1-474-9999
Hibabejelentés (nincs közvilágítás, nincs áram stb.):
+3680/424-344
email: on-line
Víz, szennyvíz:
Daköv Kft.
Ügyfélszolgálat címe:
Dömsödi út 85.
Tel: 06-24-519-380,
+3630-385-6634
Hibabejelentés ivóvíz:
+3630 -951-7200
Hibabejelentés szennyvíz:
+3630-500-8619
email:
ugyfelszolgalat.rackeve@dakov.hu
Gáz
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Gázszivárgás
bejelentése:
+3680/300-300
Számlázás, leolvasás, egyéb problémák: +3620/30/70-474-9999
e-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Hulladék:
DTkH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth Lajos u. 51.
Tel.: 06-53-500-152
06-53-500-153
email: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Polgármesteri hivatal
Szociális támogatások
Bulyáki Szilvia
Tel: 06-24-523-309, e-mail:
bulyaki.szilvia@rackeve.hu
Ügyfajták: támogatási lehetőségek, anak feltételei, kérelmezés módja stb.
Adminisztrációs ügyek
Dulczné Szajp Zsuzsanna

Tel: 06-24-523-350, e-mail:
szajp.zsuzsanna@rackeve.hu
Ügyfajták: Ipari és kereskedelmi
ügyek, hirdetményezés, lakcím
nyilvántartás, panasz-ügyek.
Anyakönyv, hagyatéki, birtokvédelmi ügyek
Balogh Katalin
Tel.: 06-24-523-335, e-mail:
balogh.katalin@rackeve.hu
Dr. Asztalos Csilla
Tel: 06-24-523-337, e-mail:
igazgatas@rackeve.hu
Adózási ügyek
Takács-Orbán-Éva, Reinholcz
Tímea, Kovácsné Schmidt Brigitta, Reich Mónika
Tel.: 06-24-523-338/341/339,
email: adocsoport@rackeve.hu
Ügyfajták: iparűzési adó, gépjármű adó, adó- és értékbizonyítvány, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, idegen bevételek
behajtása.
Műszaki kivitelezések, projektek
Vágó Csaba
Tel: 06-24-523-343, e-mail:
vago.csaba@rackeve.hu
Ügyfajták: önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok (beruházás, felújítás, útfenntartás, csapadékvíz-elvezetés).
Vízjogi, növényvédelmi kérdések
Baloghné Kovács Mariann
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
kovacs.mariann@rackeve.hu
Ügyfajták: kutak engedélyezési eljárása, köztisztasági ügyek,
növényvédelmi ügyek.
Telekalakítási, házszám ügyintézés
Viskiné Ács Erzsébet
Tel: 06-24-523-344, e-mail:
viskine.erzsebet@rackeve.hu
Ügyfajták: méhészet bejelentése, házszámigazolás, telekalakítási szakhatósági ügyek.

Építészeti ügyek
Karaba Tamás főépítész
Tel.: +3630-848-2354, e-mail:
foepitesz@rackeve.hu
Ügyfajták: városkép, övezeti besorolás, remdezési terv, műemlékvédelem, beépíthetőség stb.
Környezetvédelmi ügyek
Koller Péter
Tel: 06-24-523-324, email:
koller.peter@rackeve.hu
Ügyfajták: fakivágás, hulladékgazdálkodás, felszíni vagy felszín
alatti vízvédelem útvonalengedély, útüzemeltetés, zaj- és rezgésvédelem stb.
Közterület Felügyelet
Cseh Fruzsina, Lőrincz István
Tel: 06-24-523-340, e-mail:
kozteruletfelugyelo@rackeve.hu
Ügyfajták: minden, ami a közterületeinket érinti.

Parkolás
RÁVÜSZ Kft.
Tel: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu

Ügyfajták: parkolási kedvezmények, parkolási bírságolás.

Piac felügyelet
RÁVÜSZ Kft.
Tel.: 06-24-519-125
e-mail: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: piachely váltás, piaci házirend, piaccal kapcsolatos
információk.

Városüzemeltetés,
Vadkacsa
Szabadstrand
RÁVÜSZ Kft.
06-24-519-125
email: ravusz@rackeve.hu
Ügyfajták: minden olyan észrevétel, mely nem közszolgáltatótérint és nem a Műszaki Osztályhoz tartozik.
Vadkacsa Szabadstrandon sátorozás, kenu-SUP kölcsönzés +3670-610-8783 telefonszámon.
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Hirdetés

2022. augusztus

Ráckeve

HA TETŐ »

MINDEN EGY HELYEN!

ELADÓ KÖZVETLEN VÍZPARTI APARTMANOK!
WWW.SAVOYAIAPARTMANHAZ.HU

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

