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2019. február Ára: 200 Ft

V ITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** K RISZ TUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEK EM
Ady Endre

Télbe-hulló
ember vágya
Napjaim: koldus, Télbe-hulló,
Csöndes, elszánt betegek,
De vidáman zúgnak körültök
Tavaszi csergetegek
S futó hó alól zöld kacsint:
Meggondolom, hiszen a láz: láz
S én mégiscsak roncs vagyok
S kezdődő Télben várt Tavasszal
Mindhiában baktatok
S aligha érek már Tavaszt.
De csergő, friss álmaim vannak
S tépik Tél-est bíborát
S rohannak utánam kölykökként
A nyilandó ibolyák:
Hát hogyha együtt érkezünk?
Fotó: Engyel Gábor

Jégbontó
havába léptünk

Téltemető
Fotó: Kőhegyi Dániel

Hihetetlen, hogy mennyire rohannak a hetek, hónapok… Még
most készültünk a karácsonyra, de
már mögöttünk a jeges január, és
íme beköszöntött jégbontó hava,
február.
Február hónap a Februltus tisztulási ünnepről kapta a nevét. Az év
második hónapja, 28, szökőévben
29 napos. Régi magyar elnevezései
a böjt előhava vagy böjtelő hava. A
Székelynaptárban jégbontó hava az
elnevezése.
Még hosszúak a februári éjszakák, sokszor szél zajára fázósan ébredünk, és a nappalok is didergősek. A hideg hónapok után a legtöbben már várjuk a tavasz első
jeleit, és minden kis színfoltnak,
apró növénykének, virágnak örülünk, ha megpillantjuk a kopár földön vagy épp a hó alól kibukkanva.
A tavasz hírnökének is nevezett
hóvirág mellett a lila, kék vagy
fehér színű tavaszi sáfrányt, a
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krókuszt ismerik talán legtöbben, de bizony akadnak más kis hagymások
is, amelyek győzedelmeskednek a Tél uralma fölött. Az apró hagymások
fölött sokan átsiklanak, mert a mutatósabb és nagyobb jácintot, tulipánt
vagy nárciszt szeretnénk látni, de ők később virágzanak. Ezek a kis apróságok jelzik először a tavasz jöttét.
Az elsők között, sokszor a hó mögül a kis sárgavirágú téltemető dugja ki
parányi, világító élénk sárga kis fejét, mintha valóban a fényt szeretné végre hozni, dacolva a rövid szürke nappalokkal, emlékeztetve a napsugár
meleg színeire.
Már korán kibújik a hófény, amely szintén a liliomfélék tagja.
Fehér szemű, világító kék és rózsaszín csillagvirágai a tavasz hírnökei
közé tartoznak.
De szeretjük a fehér, sárga és világoskék recéshagymájú nőszirmot,
akár sziklakertekben is, hiszen februártól áprilisig virágoznak.
A tavaszi tőzike a hóvirághoz hasonló, de annál később virágzó növény,
fehér, harang alakú virágokat nevel.
Ha szeretnénk, hogy ne csak tavasszal boruljon virágba a kertünk,
hanem már tél végén is vidám színfolt legyen a környezetünkben, akkor
értékeljük ezeket az apró, de kedves és színes hagymásokat és szaporítsuk
őket, így jövőre tél vége felé már élvezhetjük derűt sugárzó színeiket.
Összeállította: Jáki Réka

virágok

Hóvirág

Nőszirom

Hófény

Krókusz, vagy tavaszi sáfrány

Tőzike
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Testületi ülés
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. január
22-én rendkívüli testületi ülését tartott.
***
1/2019.(I.22.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint, az önkormányzat 2019. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. január 22.
***
2/2019.(I.22.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a „Ráckevei Járásbíróság épületének építése” című Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánítja, mivel az ajánlati ár
meghaladja a fedezet összegét.
Felelős: Szadai József polgármester,dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. január 22.
***
3/2019.(I.22.) számú határozat
1. Ráckeve Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Ráckevei Járásbíróság új épületének kivitelezésére vonatkozó „Ráckevei Járásbíróság –
építési beruházás” című ajánlattételi felhívást –
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal –
nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében elfogadja.
2. A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdése
szerinti előírásnak megfelelően az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésre az ajánlattételi felhívást:
– Algép-Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.
– Rohr Baumeister Kft. 3600 Ózd, Mosonyi
Mihály u. 42.
– FEHÉRÉP Kft. 8000 Székesfehérvár, Sziget
u. 13.
– Berta Invest Kft. 2233 Ecser, Aponyi utca 19.
– KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2360 Gyál, Toldi u. 45.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző, Molnár Józsefné irodavezető, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: 2019. január 31.
***
4/2019.(I.22.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra „Ráckeve új fanyilasi településrész csapadékvíz-elvezetése” címmel.
A megvalósítás helyszínei:
– Dömsödi utca 8257 hrsz
– Vízér utca csatorna 5658 hrsz
– Nyírfa utca 8077 hrsz
– Platánfa utca 8123 hrsz
– Tölgyfa utca 8170 hrsz
– Gesztenyefa utca 8256 hrsz
2. A fejlesztés megvalósításának összköltsége
bruttó 113.879.860,- Ft, mely 108.185.867,- Ft
támogatásból, továbbá 5.693.993,- Ft önerőből
áll. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a projekthez szükséges 5.693.993,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetés
terhére biztosítja. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén
az önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Bodor Lászlóné pénzügyi felelős, Molnár Józsefné műszaki
irodavezető
Határidő: 2019. január 22.
***
5/2019.(I.22.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Belügyminiszter által Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet
I. 12. pontja alapján közzétett kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására meghirdetett kiírásra pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozatot tesz arra
vonatkozóan, hogy vállalja azt, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-től kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítettekhez
képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz
legalább 46.380 forintban állapítja meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat
elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására, és
egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. január 25.
***
6/2019.(I.22.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
-1/ továbbra is erősíteni kívánja a testvérvárosi
kapcsolatait testvérvárosi találkozó szervezésé-

önkormányzat
vel, melyhez pályázati forrást kíván igénybe
venni,
-2/ az „Európa a polgárokért” c. pályázat 2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári
részvétel című részén belül testvérvárosi találkozó megszervezésére nyújt be támogatás iránti
igényt,
-3/ a program kidolgozására és koordinálására
felkéri a testvérvárosi kapcsolatokért felelős
tanácsnokot,
-4/ az ajánlati felhívásra beérkező, összességében
legkedvezőbb ajánlatot adó cég kiválasztásával
és annak megbízására vonatkozó szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző, dr. Nagy
Klára tanácsnok, Feketéné Kiss Zsuzsanna pályázati referens
Határidő: 2019. február 1.
***
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. január
31-én megtartotta az év első nyilvános és zárt
testületi ülését.
***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 1/2019.(I.23.) számú önkormányzati rendeletet a Ráckevei Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők köztisztviselői illetményalapjának megállapításáról.
(A rendeletet teljes terjedelmében a város honlapján olvashatják. – a szerk.)
***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2/2019.(II.01.) számú önkormányzati rendeletet a város 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III.14) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendeletet teljes terjedelmében a város honlapján olvashatják. – a szerk.)
***
16/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Erőforrás-gazdálkodási
Bizottság külsős tagjának választja dr. Somogyi
Bernadettet 2019. január 31. napjától.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
szervezeti és működési szabályzatról szóló
19/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét jelen határozat 1. pontban foglalt
rendelkezés szerint módosítsa.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
17/2019.(I.31.) számú határozat
2. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti területbérleti kérelmet támogatja.
3. A képviselő-testület felkéri a RÁVÜSZ Kft.
ügyvezetőjét, hogy kössön területbérletre vonatkozó szerződést Katona Fanni kérelmezővel a
Vadkacsa Szabadstrandon történő, 4 m2 nagyságú terület bérbeadására, 2019. 07. 01. – 09. 30.
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közötti időszakra a hatósági engedélyek bemutatásának teljesítése mellett.
4. A terület bérleti díját a képviselő-testület
30.000 Ft + ÁFA/ hó összegben állapítja meg.
5. A képviselő-testület felkéri a 2. pontban jelölt
kérelmezőt, hogy egyeztessen a szabadstrandon
lévő büfé üzemeltetőjével a bérlendő 4 m2 terület
konkrét helyének meghatározásáról.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. július 1.
***
18/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckevei Vénusz Színház 2019. évi programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ács
Károly Művelődési Központ helyszínére tervezett előadások, valamint az István a király című
rockopera költségtételei kerüljenek a művelődési
központ költségvetésébe a leadott költségvetési
tervben szereplő összeggel.
3. A képviselő-testület felkéri a színház igazgatóját, hogy a jövőbeni pályázati lehetőségekről és
további előadások megszervezéséről folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Kósa Dénes igazgató
Határidő: 2019. február 28.
***
19/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal
határozott időtartamra, 2019. február 28. napjától
2020. február 29. napjáig együttműködési megállapodást köt az alábbi feladatok ellátására:
• járőri feladatok
• térfigyelői tevékenység (különös tekintettel az
illegális hulladéklerakás figyelésére)
• városi rendezvények biztosítása
• „Iskola Rendőre” program megvalósításában
való szakmai közreműködés
A képviselő-testület a megállapodás megszerkesztésére felkéri a jegyzőt, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bobek Gábor közbiztonsági tanácsnok, Asztalos
Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. február 28.
***
20/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgárőrséggel a tavalyi évhez hasonlóan, változatlan tartalommal együttműködési
megállapodást köt napi 4 órában, havi 120-124
órában a térfigyelő tevékenység ellátására – külö-

nös tekintettel az illegális hulladéklerakás figyelésére –, határozott időre, 2019. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig.
A képviselő-testület a megállapodás megszerkesztésére felkéri a jegyzőt, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bobek Gábor közbiztonsági tanácsnok, Cseh Fruzsina elnök, Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. február 28.
***
21/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskola rendőre” program eredményes megvalósítása érdekében támogatási
szerződést köt Ráckeve Városáért Közalapítvánnyal, és a cél megvalósítására 500.000 Ft
összegű támogatás elkülönítéséről rendelkezik a
város 2019. évi költségvetésében.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. február 28.
***
22/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DAKÖV Kft. 2018. évi gördülő fejlesztési tervének végrehajtásáról, illetve a víziközmű üzemeltetési szerződésből származó bérleti díj terhére végzett munkálatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, BodonyiKovács Tamás üzemfőmérnök
Határidő: 2019. január 31.
***
23/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az előző képviselő-testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztatót.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. január 31.
***
24/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
25/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2019. évi költségvetésének előkészí-

téséhez az alábbi javaslatokat teszi a költségvetési tervezet első számú olvasatának áttekintését
követően:
Működést illetően:
1. A REGESZ intézményével kapcsolatosan változatlan feltételekkel biztosítja a 26.000 e Ft
összegű visszatérítendő támogatást, hasonlóan a
2018. évi konstrukcióhoz.
2. Az intézményi dolgozók bérére vonatkozóan
az alábbi tervezést kéri:
• a minimálbér esetén 150 e Ft-tal tervezni
• a garantált bérminimumot 200 e Ft-tal tervezni
• a köztisztviselői illetményalapot 60 e Ft-tal és
kiegészítési sorral tervezni
• közalkalmazottak tekintetében 200-250 e Ft kereseti összeg között 10% emeléssel tervezni
• közalkalmazottak tekintetében 250 e Ft feletti
kereseti összeg esetében 8% emeléssel tervezni
• intézményvezetők bére külön soron kerüljön
tervezésre
Fejlesztést illetően az előterjesztett fejlesztések
közül a következőket kéri módosítani:
• útfelújítás keret: 30 millió Ft
• HÉV-megállónál lévő illemhely felújítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy tárgyaljon a
terület tulajdonos MÁV-HÉV Zrt. illetékesével
• MHSZ épület fejlesztése a korábbi képviselőtestületi döntés alapján kerüljön tervezésre
3. A képviselő-testület a fenti pontokban nem
részletezett, előterjesztés mellékletében szereplő
tételeket változatlan összegszerűséggel tervezi
tovább.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: intézményvezetők, irodavezetők, Juhász László
ügyvezető
Határidő: 2019. évi költségvetés elfogadása
***
26/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az adóügyi iroda helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló
2018. évi december havi beszámolóját az előterjesztés szerinti elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Takács-Orbán Éva adóügyi irodavezető
Határidő: 2019. január 31.
***
27/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló 2019. év január havi tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. január 31.
***
28/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 2018. szeptember 12-én, 263/2018.
(IX.12.) számú határozatával döntött arról, hogy
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az önkormányzat PM_KEREKPARUT_2018
kódszámú kiírásra benyújtani tervezett projekt
megvalósításához 10.526.320 Ft önerőt biztosít.
2. A képviselő-testület a korábbi határozatát
fenntartja, de – tekintettel arra, hogy a döntést
követően véglegesített támogatás kérelemben
szereplő helyszínek és költségvetés eltér a korábban tervezettől – azt az alábbiakban pontosítja.
A megvalósítás helyszínei:
• Ráckeve, 76/2 hrsz (Árpád tér)
• Ráckeve 62/1 hrsz (Kossuth Lajos utca)
• Ráckeve 62/2 hrsz (árvízvédelmi töltés cím nélkül)
• Ráckeve 3292/2 hrsz (Kossuth Lajos utca)
3. A képviselő-testület a – bruttó 142.179.112 Ft
elszámolható összköltségű – projekt megvalósításához 7.108.956 Ft önerőt biztosít, melynek
forrása a város 2019. évi költségvetése.
4. A képviselő-testület – a projekt elszámolható
költségei között nem szereplő, de a projekttel
összefüggésben, azzal párhuzamosan megvalósítandó a „(„B”) meglévő földút becsatlakozás és
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség bejárata
közötti szakasz” építésére, melynek a várható
költsége a tervezői becslés alapján 9.205.830 Ft +
ÁFA – mint a („B”) szakasz projekten kívüli építési munkáinak pénzügyi fedezetére az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében további
11.691.404 Ft forrást biztosít.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. február 1.
***
29/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Vadkacsa Szabadstrand területén – „Aktív Turisztikai Hálózatok
Infrastruktúrájának Fejlesztése” című „A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése”
nevű, VEKOP-4.1.1-15-2016-0004 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósítandó
„Ráckeve – új vízitúra megállóhely építése” címmel csónaktároló kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás szerződéskötéséhez és teljesítéséhez – elfogadva a konzorcium által a projekt tartalékkerete terhére, Ráckeve részére átcsoportosítható bruttó 5.000.000 Ft-ot – 2018. évi költségvetésben vállalt önerő felett a város 2019. évi
költségvetésének terhére további bruttó 5.642.218
Ft önerőt biztosít.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Bodor Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. február 1.
***
30/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester 2019. évi szabadságának

ütemtervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Turcsán Ágnes szervezési csoportvezető
Határidő: 2019. január 31.
***
31/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságok és a polgármester
2018. évi munkájáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző, bizottsági elnökök
Határidő: 2019. január 31.
***
32/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckevei Polgármesteri Hivatal
2018. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja.
Felelős: dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
33/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ráckeve Önkormányzati Tűzoltóság
2018. évi működéséről szóló előterjesztés szerinti
beszámolót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. január 31.
***
34/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetőjét,
hogy a szerződésben javasolt változtatások figyelembevételével dolgozza át a kft. 2019. évre vonatkozó üzleti tervét.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. február 28.
***
35/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízással vegyes vállalkozási
szerződést felülvizsgálta.
2. A képviselő-testület felkéri a RÁVÜSZ Kft.
ügyvezetőjét, hogy a szerződés mellékletét képező 7. és 8. számú mellékletek felülvizsgálatát és
aktualizálását végezze el.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a megbízással vegyes vállalkozási szerződés előterjesztés szerinti módosításokkal történő átszerkesztésére, és annak aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. március 10.
***

36/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ráckevei Újság minden oldalának színesben történő megjelentetése érdekében felkéri
a polgármestert és az újság főszerkesztőjét, hogy
a színesben történő kiadás költségtételeinek
egyeztetése érdekében a Press+Print Kft. ügyvezetésével kezdeményezzen tárgyalást, és annak
eredményéről a 2019. évi költségvetés elfogadása előtt adjon tájékoztatást.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Jáki
Réka főszerkesztő
Határidő: 2019. február 28.
***
37/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az előterjesztés mellékletében
szereplő – ráckevei sport- és kulturális rendezvényekre vonatkozó – 2019. évi programtervezetet.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: a
kulturális intézmények vezetői
Határidő: 2019. január 31.
***
38/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Ráckevei Települési Értéktár Bizottság 2018.
II. félévi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Nagy Klára SIKB elnök
Határidő: 2019.január 31.
***
39/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályban fennálló tiltás miatt
nem támogatja a Szitakötő Egyesület hajóáthelyezésre irányuló kérelmét.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a tárgyi
üggyel összefüggésben lévő esetleges szabálytalanságok felderítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. március 31.
***
40/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 380/2015. (XI.26.) számú határozatának 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett helyi lakosság javaslatai alapján – az alábbi közterületeket a következők szerint nevezi el 2016. január 1-jei
hatállyal:
– 0332/5 helyrajzi számú út: Újhegy Vízmű utca
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– 0342/1 és 0362/7 helyrajzi számú utak: Újhegy
Magán utca
– 0332/6 és 0362/1 helyrajzi számú utak: Újhegy
Fő utca
– 0340 hrsz-ú út: Újhegy Szilvás sor
– 0342/2 hrsz-ú út: Újhegy Cseresznyés utca
– 0332/6 hrsz-ú folytatása és a 0332/2 hrsz-ú
utak: Újhegy Cukorka utca
– 0354 hrsz-ú út: Újhegy Sereg dűlő
– 0357 hrsz-ú út: Újhegy Struccos dűlő
– 0327 hrsz-ú út: Újhegy Fácán utca
– 0342/2 hrsz-ú út Szilvás és Cseresznyés utca
közötti szakasza: Újhegy Dió utca
– 0257/1 hrsz-ú út: Újhegy Alsó utca
– 0341/70 hrsz-ú út: Újhegy Herceg köz
– 0356 hrsz-ú út: Újhegy Pázler dűlő
– 0246/98 hrsz-ú út: Újhegy Vadász köz
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
41/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Ráckeve 0360/10 hrsz-ú szántó
művelési ágú, 5169 m2 nagyságú ingatlana értékesítésre kerüljön, melynek előfeltétele, hogy az
ingatan értékesítéshez nélkülözhetetlen ingatlanügyi értékbecslés díját az ingatlant megvásárolni
szándékozó kérelmező megfizesse.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékbecslés függvényében
határozza meg a vételárat, úgy, hogy a vevő
számára az 5%-os kedvezmény érvényesítésre
ne kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A képviselő-testület kijelenti, hogy a
jogügylettel kapcsolatos összes díjtétel és
költség a vevőt terheli.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. március 31.
***
42/2019.(I.31.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy kérjen be írásos árajánlatot az Urányi emlékmű felújításának
költségeiről.
2. A képviselő-testület az ajánlat beérkezése után
150.000 forint keretösszegig támogatja az emlékmű felújítását.
Felelős: Szadai József polgármester,dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. március 15.
***
43/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot nyújt be az „illegális hulladéklerakók felszámolása” tárgyában.
Az érintett terület: Somlyó-sziget
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. február 28.
***
Zárt ülésen hozott határozatokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:
7/2019. (I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete tervezői szerződéshez kapcsolódó kötbér igény érvényesítésről döntött
***
8/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Horváth Gyula
egyéni vállalkozóval 2017. május 10. napján
kötött településrendezési szerződéssel érintett
ingatlan-tulajdonosokat nyilatkoztassa meg a
beruházás valós állapotára vonatkozóan, és
ezzel kapcsolatosan kérjen tájékoztatást az
előterjesztés melléklete szerint érintett közszolgáltatóktól is.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Asztalos
Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. évi márciusi képviselő-testületi ülés
***
9/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2300 Ráckeve, Kölcsey F. u. 7.
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanához kapcsolódóan, a sportcsarnok beruházásához kötődően ismertetett biztosíték rendszerről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző, dr. Szeltner Gábor ügyvéd
Határidő: 2019. január 31.
***
10/2019. (I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete peres eljárás folytatásáról döntött.
***
11/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármesteri
Hivatal 2018. december 31. napján állományában lévő 1. mellékelt szerinti 1.920.275
Ft követeléseknek a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont e)
pontja alapján behajthatatlan követelésekké
történő nyilvánítását, valamint a jegyző
engedélye által a könyvviteli mérlegéből történő kivezetését.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:

önkormányzat
Takács-Orbán Éva adóügyi irodavezető, Bodor Lászlóné megbízott pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. február 28.
***
12/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Ráckeve Város
Önkormányzata 2018. december 31. napján
állományában lévő 2. melléklet szerinti
440.092 Ft követelésnek a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont
e) pontja alapján behajthatatlan követelésekké
történő nyilvánítását, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a könyvviteli mérlegéből
történő kivezetéshez szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Takács-Orbán Éva adóügyi irodavezető, Bodor Lászlóné megbízott pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. február 28.
***
13/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Erőforrás-gazdálkodási Bizottságban Füstös László nem
képviselő tagságát 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e.) pontja, valamint a
31. §-a alapján 2019. január 31. napjával a
jövőre vonatkozóan megszünteti.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
14/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogcím nélküli ingatlanhasználatra
vonatkozó előterjesztés szerinti tájékoztatót
elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
15/2019.(I.31.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott zárt határozatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. január 31.
***
A képviselő-testület a soron következő ülését
2019. február 28-án tartja.
***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

2019. február
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Polgármester gondolatai
Költségvetés, benne Sportcsarnok... és ami „mögötte” van
„Negatívan hatott az év folyamán a képviselő-testület munkájára néhány képviselő
részéről a költségvetés többszöri elutasítása.
Remélem, hogy egyszer minden képviselőtársam „átérzi a súlyát”, mit is jelent a
képviselői esküt megfogadva TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ-nek lenni”.
A múlt havi újságban megjelent újévi
köszöntőm fenti mondatai után kettő képviselőtársam rögtön „tollat ragadott”.
Megpróbálom összefoglalni Önöknek időrendi sorrendben, hogy mikor mi történt.
2016-ban Vereckei Zoltán felhatalmazás
nélkül egy leendő Sportcsarnok beruházásával kapcsolatban két alkalommal megbeszélést folytatott. Engem még telefonon
sem értesített erről. Utólag történt írásos
tájékoztatása alapján GYORSAN kell dönteni. Szóba sem került a lakosság értesítése,
népszavazás sem.
(Akkor azért nem került még napirendre
sem, mert kiderült, hogy akik közvetítő szerepet vállaltak volna az önkormányzat és a
kézilabda szövetség között, azok ismeretlen
személyek voltak a sportszakmában, így
„felajánlásuk” blöff kategóriába tartozott.)
2018. január: Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskolában meglévő tornaterem
helyén új sportcsarnok létesítésére vagy a
meglévő épület bővítésére és jelentős felújítására beruházást kíván megvalósítani. A
beruházást TAO támogatás (a fejlesztés
költségének max 70%-a) igénybevételével
és önkormányzati finanszírozással tervezi
megvalósítani. A TAO támogatás igénybevételére a Ráckeve Városi Kézilabda Sport
Klub nyújthat be pályázatot. Szóba sem
kerül megvalósíthatósági tanulmány, üzemeltetési kérdés, hitel nagysága, annak
visszafizetési kötelezettség kérdései, a
lakosság értesítése, népszavazás.
Egyhangú szavazat.
Majd ezt követően, amikor ismertté váltak a főbb részletek, már csak 9 igennel
kerültek elfogadásra. Itt sem kerül szóba
megvalósíthatósági tanulmány, üzemeltetési kérdés, hitel nagysága, annak visszafizetési kötelezettség kérdései, a lakosság értesítése, népszavazás.
2018. 03. 09-én még 8 fő megszavazta
azt az adósság-keletkeztető ügyleteket,
amely már tartalmazta a leendő Sportcsarnok első 3 évére vonatkozó tőke és kamat
visszafizetését.

Pár perc múlva a 2018. évi költségvetési
rendeletnek, benne a Sportcsarnokkal már
csak 6 fő igen szavazata volt, így elutasításra került. Érthetetlen, ellentmondásos szavazás!
2018. december: Költségvetés II. félév
módosítása. Ismertetem képviselőtársaimnak, hogy miről szól a szavazás. Egyhangú
szavazat.
Pár perc múlva a költségvetési rendelet
módosítása már csak 6 igen szavazatot
kapott, elutasításra került. Érthetetlen, ellentmondásos szavazás!
Sajnos le kell írnom, egyes képviselőtársaimnak fogalma sincs, hogy miről szavaznak. Még annak ellenére sem, hogy pénzügyi tájékoztatást kapnak szavazás előtt,
hogy miről szól az előterjesztés, miről kell
dönteni.
2019 januárjában újból megpróbálkozunk elfogadtatni...
A költségvetés, a Sportcsarnok „feszítő”
helyzete után kisebb témákban kell megnyilatkoznom.
Testvértelepülési meghívás Gyergyócsomafalvára:
Éva képviselőtársam olyan negatív „véleményt formált meg” a határon túli erdélyi magyarságról, ami számomra automatikusan azt jelentette, hogy számára nem
szól a meghívás. Ilyen személy, legyen
szó bárkiről, amíg én vagyok a polgármester, nem utazhat delegáció részeként
Erdélybe. Balázs, István képviselőtársaim
már a ciklus elején kijelentették, hogy
nem utaznak sehova, Zoltán képviselőtársam pedig egyedüliként a képviselő-testületből nem jelzett vissza az Adventi díszkivilágítás idején, hogy részt vesz-e a
vendégeink fogadásán. (Ők hárman nem
is méltatlankodtak a meghívás elmaradásán.)
„Rabszolga törvény”:
2016-ban a képviselő-testület napirendre
tűzte és többségi jóváhagyással megszavazta egy kormány döntés támogatását. Ekkor
Éva képviselőtársam jelezte: „elfogadhatatlan, hogy önkormányzati testületi ülésre
kell ezt a határozatot behozni”.
Én figyelembe vettem közel 3 évvel ezelőtti jelzését, és ennek megfelelően nem
vettem napirendre olyan kérést, ami a kormány határozatával kapcsolatos.

Nyugdíjak csúszása:
Ennek a témának
a felvetése is csak
arra szolgált, hogy
rúgjunk bele a polgármesterbe, mert
nem intézkedett. Tévedés. Kettő kolléganőmet is értesítettem, hogy vannak-e
a látókörükben olyanok, akik érintettek, és
szóljanak, ha ilyen irányú megkeresés érkezik. Mivel nem volt ilyen személy, jelzés
nem érkezett, okafogyottá vált a történet.
Lelátó-felújítás:
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
igazgatóján kívül senki nem kapott közvetlen meghívót. Természetesen nem ezen meghívás elmaradása miatt kell írni erről, hanem nyilván „ismertetni kell” a közvéleménnyel, hogy új név vezeti az egyik ellenzéki pártot (akivel korrekt, beszélő, kézfogó viszonyban vagyok). Nem csak az ő, hanem mindenki nevét ismertettem a
mérkőzés előtti lelátó-átadáson.
Ellenben a Karácsonyi Koncert zártkörű
állófogadásán, ahova a meghívott kitüntetettek hivatalosak, talán nem kellett volna
megjelenni az új vezetőnek és feleségének.
Majd ha úgy alakul, hogy bekerül a képviselő-testületbe, lesz rá lehetőség, alkalom.
Végezetül pedig javasolom, hogy a városunk életének legmeghatározóbb időszakában a költségvetés előkészítésével kellene foglalatoskodni, dolgozni, nem pedig
hiúsági és egyéb „ügyekkel” foglalkozni.
Arról kellene inkább írni, beszélni, hogy 2
év alatt 400 millióról 461 millióra (+61 millió forint) növekedett városunk helyi adóbevétele, hogy összességében az állami
támogatások mértéke növekedett.
Hogyan oldjuk meg idén a kötelező feladataink ellátását a körülöttünk lévő munkaerő-piaci helyzetben, megfelelő árakat
kapunk-e felújításainkhoz, beruházásainkhoz?
Nem a polgármester kizárólagos feladata
a költségvetésért dolgozni, lehet másnak is
érte tenni, hozzászólni, javaslatot tenni. Ha
mégsem teszi az ember és meg sem szavazza (lásd 2018-ban), akkor miért ül a képviselő-testületi székben?
Szadai József
polgármester
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Újévi alpolgármesteri válasz
Tisztelt lakosok! A Ráckevei Újság januári
számában Újévi polgármesteri köszöntő címmel megjelent írás egyik kitételére vagyok
kénytelen reagálni. Nem örömmel teszem, de
mivel személyemben érint, nem mehetek el
mellette szó nélkül.
Mint ismert, polgármester úr e cikkében leginkább az önkormányzat tavalyi évben elért sikereiről, illetve várható idei fejlesztéseiről számolt be.
Ez helyénvaló is egy januári számban. Ami mégis arra késztetett, hogy tollat ragadjak: sajnos nem
elégedett meg ennyivel, hanem néhány mondat erejéig odaszúrt – igaz,
nem megnevezve – annak az 5 képviselőnek (így köztük nekem is), akik
nem szavazták meg anno a tavalyi költségvetést. Tette ezt úgy, hogy közben megkérdőjelezte képviselői eskünk hitelességét, ezzel mintegy becsületbeli szintre emelve az ügyet. Száz évvel ezelőtt ezért még kardot rántottak volna hevesebb vérmérsékletű emberek, ma már csak az újság hasábjain és szóban vívunk.
Ezért – a tisztánlátás kedvéért – kénytelen vagyok néhány dolgot felidézni.
Így mindenekelőtt szeretném leszögezni: a költségvetés elfogadásának
súlyát senki nem kérdőjelezi meg. 2018-ban azonban egy olyan, a városban nagy vitát kiváltó ügy is szerepelt benne, mint a sportcsarnok, amelynek építését nem egyszerű pénzügytechnikai kérdésnek vélem, tehát hogy
képes-e törleszteni majd a város a hitelrészleteket (hozzáadva természetesen a többi, idei évre tervezett fejlesztésekhez tartozó hiteleket is!), hanem
döntésemnél egyben várospolitikai és városfejlesztési szempontokat is
mérlegeltem.
Ezekről hosszan írtam a Ráckevei Újság tavaly májusi számában, ezért
most nem részletezem.
A cikk konklúzióját azonban megismétlem: kész lettem volna, s még
jelenleg is kész vagyok elfogadni a város lakosságának álláspontját,
amelyet egy megfelelő tájékoztatási kampány után, helyi népszavazáson
megkérdezhettünk volna. Mert a kérdés nem az volt akkor sem számomra,
hogy kell-e sportcsarnok, mert arra igen a válasz, hanem az, hogy kell-e
ilyen áron? Mert a Ráckeve életét városfejlesztési szempontból és pénzügyileg ennyire meghatározó, keretek közé szorító elkötelezettség, meggyőződésem szerint, minimum lakossági többségi igent, maximum városi
konszenzust igényelt volna.

Becsületbeli ügyek, sérelmek
Nem gondoltam volna, hogy Ráckevén az
önkormányzati választási kampány már ilyen
korán elkezdődik, de a Ráckevei Újság januári
számát olvasva, szembesülnöm kellett Polgármester úr több képviselőt kifejezetten sértő cikkével, melyet egy újévi köszöntőbe bujtatva tárt a
lakosság elé. Elfogadhatatlan, ahogy dr. Vona
Ferenc, városunk köztiszteletben álló díszpolgárának nevét is belekeverve gázolt a más álláspontot képviselők becsületébe. Belemehetnénk abba,
hogy egy újévi köszöntő nem arról szokott szólni,
hogy képviselőtársaink tisztességes munkáját bárki is megkérdőjelezze, én
inkább az elhallgatott tényekre, a csúsztatásokra hívnám fel a tisztelt ráckevei lakosok figyelmét.
Kicsinyes bosszú, átgondolatlan, sértő, becsületünket megkérdőjelező
szavak csak azért, mert hangot mertünk adni véleményünknek, mert másként gondolkodunk!

közélet

Helyi népszavazásra irányuló javaslatom azonban nem talált többségi
támogatásra. Mint ahogyan az a felvetésem sem, hogy – éppen a döntésre
rendelkezésre álló csekély idő miatt – a sportcsarnok ügyét válasszuk le
a költségvetésről, s halasszuk el egy évvel a döntést az építkezésről,
hogy az akkorinál alaposabban körüljárhassuk a témát.
Ezek meg nem történte késztetett arra, hogy tartózkodjam(!) a 2018-as
költségvetés elfogadásánál!
És tettem ezt annak ismeretében, hogy a tavalyi év költségvetése még a
Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság ülésén sem kapott többségi
támogatást!
Amit, különös módon, ellentétesen Ráckeve Város SzMSz-ével, a testületi ülésen nem ismertettek a többi képviselő előtt.
A kérdést tehát fordítva is felvethetnénk: az nem veszélyeztette-e
Ráckeve város költségvetését, mindennapi működését, hogy a sportcsarnok építésének tétele megvalósíthatósági tanulmány, tehát a kockázatok, a
közlekedési problémák, az esetleges többletköltségek ismerete nélkül
került a testület elé?
Hogy a várható üzemeltetési költségekről sem készült számítás?
Hogy mindezek ismerete nélkül várták el tőlünk, hogy hitet tegyünk egy
– egyébként – régóta dédelgetett álom megvalósítása mellett?
De fel sem hoztam volna már ennyi idővel később ezeket a kérdéseket,
ha most nem kényszerülök rá. És hangsúlyozom: semmiképpen nem kreáltam volna ebből az egészből becsületbeli ügyet, nem emelném a szakmai
valóság fölé a témát.
Azt viszont másnak is meg kell értenie, hogy – polgármester úr írásából
szöveg- és formahűen idézve – „az esküt megfogadva TELEPÜLÉSI
KÉPVISELŐ-nek lenni” számomra nem csak az teszi, ha valaki gondolkodás nélkül elfogad egy előterjesztést, hanem hogy legjobb tudása szerint, pontosan a város szolgálatában, gondosan tájékozódva és mérlegelve
hozza meg döntését.
Mint ahogy az esküt megfogadva, települési képviselőnek lenni azt is
jelenti, hogy a lakosok panaszait meghallgassuk, és ha módunkban áll,
megpróbáljuk orvosolni.
Végezetül pedig még annyit: számomra Ráckeve nem azonos a költségvetéssel. Az csak egy eszköz a település üzemeltetéséhez.
Ráckeve még csak a környezetével sem azonos, az csupán élettere a
lakosoknak.
Ráckeve lényegét polgárai adják. Őket pedig elsősorban nem irányítani, hanem szolgálni kell!
A képviselői eskü valójában erről szól.
Vereckei Zoltán alpolgármester
Én voltam az egyik képviselő, aki következetesen nemmel szavazott a
költségvetésre. Miért is?
Polgármester úr elfelejtette megemlíteni, hogy az első szavazásnál nem
lehettem jelen, ugyanis máig tisztázatlan körülmények miatt én nem kaptam meghívót erre a kiemelkedően fontos ülésre. Távollétemben történt a
szavazás a költségvetésről. Ez egy olyan súlyos szabálysértés, ami miatt
bírósághoz is fordulhattam volna, de ezt nem tettem, pont azért, mert számomra a városérdek volt a legfontosabb.
A költségvetés számszaki hibákat tartalmazott, amelyekre többször is
felhívtam a figyelmet. Ezeken a hiányosságokon kívül magába foglalta az
előkészítetlen, sok sebből vérző sportcsarnok projektre való hitelfelvételt,
amely a város működését ellehetetlenítheti. Egy korábbi újságcikkemben
kifejtettem, miért elfogadhatatlan számomra a sportcsarnok megépítése az
adott feltételekkel. Fenntartásaimat több alkalommal jeleztem a testület
felé. Sokszor választ sem kaptam, érdemi válaszokat pedig egyáltalán
nem. Több képviselővel együtt többször kértük, hogy vegyük ki a sportcsarnokot a költségvetésből, így az egyéb kisebb hibákat kiküszöbölve el
tudnánk fogadni azt, de ez nem történt meg. A végén „erőből” átment a
költségvetés a sportcsarnokkal együtt. Hogy mit is értek azalatt, hogy
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önkormányzat

„erőből”? Ez annyit tesz, hogy annyiszor hívták össze a rendkívüli üléseket, amíg össze nem jött az elegendő szavazat az elfogadáshoz. Számomra
ez igencsak aggályos és azt mutatja, hogy nagy bajok vannak ott, ahol egy
költségvetés elfogadásához ilyen nyomást kell gyakorolni. Jelen pillanatban nem felmérhető, hogy milyen beláthatatlan következményei lesznek
ennek a városra nézve. Akkor majd a lakosság ítélkezik felettünk, hogy ki
is volt hű a képviselői esküjéhez és ki nem. Lelkiismeretem tiszta, nem
adhattam a nevemet egy olyan költségvetés elfogadásához, amely kiszámíthatatlan kockázatot jelent a város működésére nézve.
Nem mehetek el szó nélkül amellett sem, hogy a másképp gondolkodó
képviselőknek nem továbbítja a Polgármesteri Hivatal a testvérvárosi
meghívókat, teszi ezt úgy, hogy egy korábbi testületi ülésen történő felszólalásomban ez ellen kifogással éltem és nyomatékosan felhívtam a figyelmet arra, hogy a nekünk szóló meghívókat a hivatal köteles megküldeni
részünkre. Ezen az ülésen kiderült, hogy nem a hivatal hibázott, hanem
polgármester úr állította le a meghívók részünkre való kiküldését, azaz
helyettünk döntötte el, hogy melyik képviselő utazhat a találkozóra. Ehhez
semmilyen felhatalmazással nem rendelkezik egyetlen polgármester sem!
Mint utólag megtudtam, Gyergyócsomafalván testvérvárosi találkozó volt
ezen a héten is, ahová újfent a polgármester úr által preferált képviselők
utaztak ki. Úgy látszik, most már csak a Szadai Józsefhez közel álló körökbe tartozó kiválasztottak privilégiuma, hogy hozzátartozóikkal rendszeresen részt vegyenek ezeken az összejöveteleken. Erre a találkozóra mi újra
nem kaptunk meghívót, véletlenül szereztem tudomást az útról. Felvetődik
bennem, újra a polgármester úr utasítására nem továbbították nekünk a
meghívókat, vagy pedig valamelyik dolgozó mulasztott? Mennyire szánalmas, mennyire méltatlan helyzet!
Január 9-én küldtem el előterjesztésemet azzal kapcsolatosan, hogy

városunkban ne lehessen az önkormányzati cégeknél a dolgozókat túlmunkára kényszeríteni. Előterjesztésemet nem találtam a testületi ülés
napirendi pontjai között, így feltételezem, hogy polgármester úr politikai
indíttatásból nem vette fel napirendre, ennek következménye pedig az,
hogy városunkban bármikor alkalmazható a „rabszolga törvény”! Elfogadhatatlan, hogy 18 napja nem válaszolnak az előterjesztésemet tartalmazó levelemre, ezt egy polgármester sem engedhetné meg magának!
Megemlíteném azt is, hogy felelős képviselőként, amint tudomást szereztem a nyugdíjak csúszásáról, körlevélben kértem a képviselőket, valamint polgármester urat, hogy amennyiben városunkban is élnek olyanok,
akiknek nem érkezett meg a nyugdíjuk, más települések mintájára azonnali intézkedéssel siessünk a segítségükre. Polgármester úr 4 nap múlva válaszolt, amikor már okafogyottá vált a dolog. Kérdezem én, mire is tettünk
annak idején esküt?
Végezetül, mint a Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság
tagja köszönetet mondok Kolarics Péternek (MSZP Ráckevei Szervezet elnökének), hogy közvetítésével a sporttelep lelátójához a Vasas
SC 300 db széket ajándékozott városunknak. Teszem mindezt azért,
mert a lelátó átadó ünnepségére az ígéretekkel ellentétben Kolarics
Péter még meghívást sem kapott.
Mindezeket azért írtam le, hogy a ráckeveiek tisztán lássák, mi
folyik a háttérben, milyen méltatlan eszközökkel él a jelenlegi többségben lévő vezetés a velük egyet nem értőkkel szemben. Ez a nagyon
rossz irány nincs összhangban a város érdekeivel, hiszen újabb költségvetést kell elfogadnunk, remélem, az előző évi történések tanulságul szolgálnak mindenkinek! A kampány még ráér, most a város a
fontos!
Khrais-Ujszászi Éva képviselő

Ráckeve Város Önkormányzata
értékesíti a tulajdonában lévő
alábbi ingatlanát

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
tájékoztatója

Ráckeve,
Somlyó-sziget
6351 hrsz-ú
beépítetlen
terület
megnevezésű
ingatlan
(volt csőszház),
területe 2649 m2,
eladási ár:
5.600.000 Ft.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján
az alábbi elérhetőségeken: tel.: 06-24-523-344, 345 vagy

muszak@rackeve.hu

A RÁVÜSZ Kft. munkatársat
keres!
– 1 fő traktoros munkakörbe.
Jelentkezni lehet a kft. ügyvezetőjénél,
Juhász Lászlónál. Tel.: 30/279-8231

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének
biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi
és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”
című pályázati kiírásai.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2019.” című kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. január 16. – 2019. február 21. között.
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő
időpontokban: 2019. február 22. és 2019. március 29. között.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy hatókörüktől
függően nyújthatnak be pályázatot, és kizárólag csak egy pályázati
kiírás keretében.
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok, www.bgazrt.hu

A Rávüsz Kft. ügyfélfogadása
Kedd: 9–11, 13–15 óráig, Csütörtök: 9–11 óráig.
Ráckeve, Bajcsy-Zs. u. 66.
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önkormányzat

pályázat

pénzügyi vezető

Pályázati felhívás – pénzügyi irodavezető
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
PÉNZÜGYI IRODAVEZETŐ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott 19. számú
Pénzügyi és számviteli feladatkör.
Ellátandó feladatok:
A Pénzügyi Iroda vezetése, az iroda feladatés hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli
és költségvetési feladatok szakszerű ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Elsődleges feladata a hivatali és az önkormányzati szervek költségvetés tervezésének,
az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásának, a
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásának, és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetésének, a
használatában lévő vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok teljesítésének megszervezése, irányítása, ellenőrzése, a
pénzügyi iroda munkájának irányítása. A
Hivatal működésével összefüggő gazdasági,
pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése, ellenőrzése. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
11. §-ában meghatározott feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Pénzügyi Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetési
rendeletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, a 29/2012. (III. 07.) Kormányrendelet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
az I. besorolási osztály előírásai alapján,
• közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Önkormányzati területen szerzett pénzügyi
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű ASP program ismerete,
• Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,
• Közigazgatási vizsgák (alapvizsga, szakvizsga) megléte,
• Költségvetési szervnél szerzett vezetői
gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. §
(1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, vagy annak megigénylésének bizonyításával,
• fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5.
mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll
cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt.

• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázat
elbírálásában résztvevők személyi anyagát
megismerhetik,
• pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri
összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi
hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé,
• motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt dr. Kereszturi Zita nyújt, a 0624-523-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér
4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./11-2/2019, valamint a munkakör
megnevezését: Pénzügyi Irodavezető.
• Személyesen: dr. Kereszturi Zita jegyző, Pest
megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. március 11.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Ráckeve Város honlapja
• Ráckevei Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön
létre. A pályázatok elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati
anyag visszaküldésre kerül. A kiíró a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.rackeve.hu honlapon
szerezhet.
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Pest megye

tájékoztatások

Újabb kerékpárutak épülnek Pest megyében
Újabb kerékpárutak épülnek Pest megyében. Megépül többek között a Ráckeve–Szigetbecse–Makád szakasz is.
A kormány tavaly év végén döntött arról, hogy 3,6 milliárd forinttal
támogatja az olyan kerékpárutak megépítését, amelyek építési engedéllyel rendelkeznek, így kivitelezésük azonnal indítható. Ezen szakaszok kiegészítik, rendszerbe foglalják a már meglévő létesítményeket, illeszkednek meglévő hálózatokhoz, ezáltal a meglévőnél nagyobb forgalmat generálnak. A forgalomnövekedés mellett cél a kerékpáros turisták és a vendégéjszakák számának növelése is. Mivel
eddig jellemzően nyugat-magyarországi kerékpáros fejlesztések kaptak támogatást, jelen döntéssel a cél az, hogy az ország északi és keleti része, valamint Pest megye is részesüljön hasonló támogatásból.
A kormány az alábbi, építési engedéllyel rendelkező kerékpárutak
megépítését támogatja a megyében:

Pomáz-Szentendre (Dera-patak mentén): Kerékpárosbarát közlekedésfejlesztés Pomázon, a Pomázt és Szentendrét összekötő kerékpárút létrehozásával, mely Szentendre déli részéről a Pomáz felé vezető főút mentén vezet egészen a Dera-patakig, ahol befordul a patak
mentén és így csatlakozik az EuroVelo6 kerékpárút hálózathoz.
Fót: Az országos kerékpár úthálózathoz csatlakozó fóti kerékpárút
fejlesztése. Az OTrT szerint meghatározott 3A jelű kelet-magyarországi kerékpárút (Budapest–Fót–Mogyoród–Szada–Gödöllő) része.
Az engedélyezési eljárás folyamatban van.
Ipolydamásd–Szob: A Duna bal parti EV6 Szob-Ipolydamásd
közötti hiányzó szakasza. A hiányzó kerékpárút-szakasz megépülésével kapcsolat jön létre a szlovák oldallal az Ipolydamásd és Helemba
közötti híd megépítését követően 2020-ig. Az engedélyezési eljárás
folyamatban van.
Ráckeve–Szigetbecse–Makád: A fejlesztés célja az árvízvédelmi
szakaszon belül 12,4 km hosszan a Gyálai rámpa és Ráckeve belterület között, a töltés koronáján kerékpározásra alkalmas útpálya-szerkezet készítése, amely a fenntartási munkák elvégzéséhez használt
nehéz munkagépek közlekedésére is alkalmas.
A 2004/2017. (XII. 22.) kormányhatározat 300 millió forint összegű támogatást biztosít engedélyezési szintű kerékpárút tervek elkészítésére is, hogy a forrás rendelkezésre állása után azonnal indulhasson
a kivitelezésük. A tervek között szerepel többek között: Rákos-patak
menti kerékpárút.
Ambrus András
Pest Megye Sajtófőnök
Forrás: bikemag.hu

Több mint 4,5 milliárd forintot nyert 87 Pest
megyei vállalkozás a telephelyük fejlesztésére
A beruházások következtében várhatóan több mint 46 ezer
négyzetméternyi új telephely épülhet, és közel 31 ezer négyzetméternyi telephely újulhat meg.
A kormány Pest megye fejlesztését szolgáló programjának keretében a vállalkozások telephelyeinek fejlesztésére irányuló pályázat
2018 májusában jelent meg, célja a mikro-, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása. Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 100 millió forint volt.
A megemelt keretből 87 Pest megyei vállalkozás összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékben fejlesztheti eszközparkját annak érdekében, hogy versenyképességét, termelékenységét javíthassa. A beruházások következtében várhatóan több mint 46 ezer négyzetméternyi
új telephely épülhet, és közel 31 ezer négyzetméternyi telephely újulhat meg. A beruházások várhatóan több mint 200 új munkahely létrejöttét, valamint közel 1500 meglévő munkahely megtartását is elősePM_KKVTELEP_2018/106
PM_KKVTELEP_2018/222

gítik – tájékoztatott Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM)
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
A Pest megye fejlesztését támogató program 2019-ben is folytatódik – tájékoztatott az államtitkár. 2019. január 23-ától lesz elérhető 4
milliárd forint támogatási kerettel a Pest megyei települések belterületi csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, korszerűsítését célzó
pályázat. 2019. február 20-án nyílik a Pest megyében található mikro-,
kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseit támogató pályázati felhívás 4,5 milliárd keretösszeggel. Ebben az évben számítani lehet
még a turisztikai attrakciók és szálláshelyek fejlesztését támogató
pályázati kiírások, valamint Pest megye hátrányos helyzetű térségeinek támogatását célzó konstrukciók megjelenésére is.
A támogatottak közé két ráckevei vállalkozás is bekerült.

SÁRI METÁL Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
WOODLAND HUNGARY KFT.

Ambrus András
Pest Megye Sajtófőnök
Forrás: MTI
Ráckeve
Ráckeve

59 761 326 HUF
34 335 685 HUF
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Pro Urbe

Fegyó Béla

interjú

A Pro Urbe Díjas FEGYÓ BÉLA
Ráckeve festőjének vallomása szülővárosáról
„75 éve születtem itt Ráckevén, és ennek az emlékéremnek, amit most kaptam, az a neve, hogy Pro
Urbe: A Városért. Hogyne érzékenyülne el az
ember, ha csak az elmúlt 50 évre visszagondol, de
még a kamaszkoromra, gyerekkoromra is, ami itt telt.
Annyi minden történt ez alatt a hosszú idő alatt, ami a
várost is érintette, de a családomat, engem is. Itt voltam kisdiák, itt jártam középiskolába, ami után a főiskola jött és a munka, ami igaz, hogy más helyre vitt,
de ezt a Ráckevéhez való kötődést egyszerűen nem
tudtam, nem is akartam, sőt eszem ágában sem volt
levetkőzni. Ez a város mint egy erős mágnes vonzza
azokat, akik itt születtek, akiknek az érzelemvilágát,
gondolatvilágát „megfertőzte”.
Különleges ez a mi Ráckevénk, mert annyi ilyen
kis város van az országban, de ilyen ékszer, mint ami
kis városunk, nagyon kevés. Egyrészt a természeti
szépségei, itt van a Kis-Duna, ezek a nádasok, ez a
csöndesen ringó víz… mert a Nagy-Duna az kemény,
az durva, az folyik, de a mi Kis-Dunánk az olyan kedves és lágyan simogató. A gyerekkorom a Duna-parton telt nyáron, télen meg a jégen. Kamaszként, itt a gimnáziumban
Borkovits Tanár Úr jóvoltából mi reggel 6-kor beültünk a kajakba, megkerültük az Angyali-szigetet, és 8-kor már az osztályteremben ültünk az
első órán. Ezek olyan élmények, amiket az ember nem hogy nem felejt el,
hanem táplálkozik is belőle. Engem a Gondviselés megvert vagy megáldott azzal, hogy ügyesebb a kezem az átlagnál, és már gyerekkoromban,
középiskolás koromban is rajzoltam, festettem. Volt egy aranyos tanárnő,
Dávid Margit néninek hívták, aki azt mondta az általános iskolában egy
gyerekes munkámat látva, hogy: „Béla, ez lesz a Te utad.” És ez nekem
olyan útravalóul szolgált, ami elég volt ahhoz, hogy egyértelművé váljon,
hogy én festő szeretnék lenni. Itt a gimnáziumban pedig Losonczi Miklós
tanár úr volt, aki nyitogatta a szememet a nagybetűs képzőművészetre, és ő
is volt olyan, jobb szót erre nem is tudok mondani „humánus”, hogy
támogatott. Mert egy kritika, egy rossz vélemény, egy legyintés úgy el tud
kedvetleníteni egy fiatalt, hogy elfordul és azt mondja: „na, akkor keresek
mást”. Hiszen vonzott engem a sport is, itt a gimnáziumban megye első
kézilabda csapatunk volt, teljesen amatőrök voltunk és csak a sport szeretetéért játszottunk Borkovits Tanár Úr vezetésével. MÁV-val utaztunk,
nem úgy mint a mai sportolók, és semmiféle anyagi támogatásunk nem
volt, még a szerelést, a melegítőt és a tornacipőt is magunknak vettük, de
gyönyörű idő volt. Olyan élmények, amelyek meghatározóak az életemben, és a legjobb barátaim is ebből a körből kerültek ki. Ezek erős kötelékek… Na, de a festéstől azért nem tudott elcsalni se a kézilabda, se aztán a
zene… Volt még egy szerelem, és ez a dob, amit én 70 évesen hagytam
abba. Nevetséges biztos, mondta is egy fiatal, nem nekünk, csak erre a
„nyugger” korosztályra, hogy: „unom már a protézis-csattogtatást!”
Hogy valaki 70 évesen a szerelemről dalol… Volt egy jó kis együttesünk,
utánoztuk a Rolling Stones-t, a Beatlest és Öt Órai Teákon játszottunk.
Egyrészt nagyon népszerűek voltunk a lányoknál, másrészt nagy öröm
volt ez is. Ami megmaradt a festés mellett a zenéből, az a dob, de ami meghatározta az életemet, az a festés volt: képzőművészeti főiskola, dolgos,
munkás évek. Milyen érdekes, ebből a gimnáziumból több olyan házaspárt ismerek, akik diákszerelemből léptek a házasság magasabb színvonalára. Az én feleségem is osztálytársam volt, diákszerelemből indult és tartós kapcsolat lett, több mint ötven éves házasok vagyunk, felneveltünk három gyereket. Van Hevesi Tamásnak egy slágere, biztosan ismerik: Ezt

egy életen át kell játszani! Nagyszerű dal, szerintem ars
poeticája lehetne minden alkotóművésznek, és abban
van egy ilyen sor: „És kell egy jó angyal, aki nem szól
rád…” Na, hát ez az én feleségem, Marika. Mert azért
nem könnyű elviselni egy ilyen pasit, akinek – persze,
tanítottam, mert a három gyereket fel kellett nevelni –
mindene volt a festés. És arra idő kell, energia kell és
időnként még mánia is, hogy most jó passzban van az
alkotó vagy éppen rosszban… És ez a jó angyal az én
aranyos párom.
A festészetemet egyértelműen Ráckeve határozta
meg mindig. Én Ráckevéről tudtam és tudok csak festeni, mert olyan erős ennek a városnak a kisugárzása!
Három arca van szerintem Ráckevének: van egy
velencei arculata, ami a Dunára épül; van egy kisvárosi, mint Szentendre, girbe-gurba kis utcák, és van egy
harmadik, egy hamisítatlan alföldi falu, amelyik a hátsó utcákban a zárt kertekkel elénk tárul. A lakosság
körében is megfigyelhető egy ilyen tagozódás. Például
az én gyerekkoromban nekem kifejezetten paraszt,
földműves barátaim voltak, akik cséplőgép mellett
dolgoztak nyáron, vagy a Tóth Laci bácsi, aki feltett 4 évesen a lovára. Aki
itt született, él, annak ez a város annyi élményt adhat, hogy én nem is
kívántam máshol festeni. Vannak, akik járják az országot, a világot, és ott
gyűjtik a motívumokat. Nekem ez a város több életre való motívumot
adott és ad.
Az aztán más kérdés, hogy a Gondviselés mennyi talentumot ad, hogy
ezeket az élményeket milyen szinten dolgozza fel. Én el tudom magam
helyezni a mai kortárs képzőművészeti társadalomban. Vannak az élen, az
a néhány tucat, akik halhatatlanok, akik olyat alkotnak, ami az egyetemes
képzőművészetbe is bevonulhat. És van egy derékhad, akihez én is tartozom és ezt tudomásul kell venni, az ember próbálja meghaladni mindig a
legjobbat, amit létrehozott, de ez ritkán sikerül. Patay László, aki atyai
barátom volt és a főiskolán az egyik mesterem, amiért én olyan hálás
vagyok, hogy ez így történt, mert szerintem ő óriási művész volt, szerintem európai színvonalú és ő a miénk, Ráckevéé. És hogy az atyai barátságába fogadott, az nekem nagyon sokat jelentett. Ő mondta egyszer, hogy a
festő életében néhány áldott pillanat van, amikor úgy szalad az ecset,
ahogy kell, és minden a helyére kerül mindenféle erőlködés, izzadságszag nélkül. Ebből születnek a művek, az összes többi az szakma. És
nagyon igaza van. Ha valaki eljön a galériámba, amit azért hoztam létre, mert szerettem volna, hogy ne csak néhány képemet lássák a
sarokban, a műteremben, hanem többet, és 120 képet tekinthet meg a
látogató. Na e között a több mint száz között csak három-négyet tudok
mutatni, ami áldott pillanatban készült, de ha van ez a pár és a Gondviselés megadja, hogy még fessek kettőt hozzá, akkor már úgy érzem,
hogy már nem dolgoztam hiába.
Ahhoz, hogy ezt a várost az ember birtokba vegye szellemileg, a képein
megörökítse, ahhoz még egy-két élet kellene. Még mindig van olyan, ami
Ráckevén engem foglalkoztat, amit nem dolgoztam fel.
A másik, hogy biztos nekem sosem lesz Kossuth-díjam, mert, ahogy
említettem, én el tudom magam helyezni ebben a hierarchiában. Viszont
van néhány száz magyar család és ebben ráckeveiek is gondolom elég
sokan, ahol a lakásukban Fegyó-kép lóg a falon. Ez az én Kossuth-díjam.
Ugyanis ahhoz, hogy valaki együtt tudjon élni egy festménnyel, ahhoz az
kell, hogy legyen egy lelki rokonság, vagy mondjon neki valamit. Ugyanis
egy olyan képpel senki nem él együtt, amit nem szeret. Engem senki nem
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vesz meg a nevemért, csak azért, ha megtetszett neki és együtt tud
vele élni. Az igazi kitüntetés pedig az, ha valaki például 20 évvel
ezelőtt vett tőlem egy festményt és újra megkeres, hogy szeretne még
egyet. Hát, ez a Kossuth-díj. Számomra nincs annál nagyobb öröm,
mintha valamit én örömmel csinálok, és még meg is tudok belőle élni,
mert valaki úgy értékeli, hogy ezért hajlandó pénzt is adni, ez az én
számomra kitüntetés. Az, hogy most ez a város elismerte így 75 évesen, hogy erőmhöz képest igyekeztem hasznos polgára lenni, hasznára Ráckevének... óriási öröm. Ha még a Jó Isten ad időt, ezt szeretném
kicsit meghálálni. A magam módján. Ha egy hónapban egy-két ember
megkeres és vásárol egy képet, az engem boldoggá tesz.
A festőknek három csoportja van: az első nem ad el képet, mert azt
mondja: „ezek a képek az én gyerekeim”; a másik azt mondja, hogy

Könyvtári
hírek – február
A felnőtt és gyermek könyvtár szolgáltatásai:
• könyvkölcsönzés
• CD, DVD, hangoskönyv-kölcsönzés
• könyvtárközi kölcsönzés
• több mint 130 folyóirat helyben olvasása és
kölcsönzése
• helytörténeti gyűjtemény helyben használata
(Ráckeve és a környező települések helytörténeti anyagai)
• nyomtatás, fénymásolás, szkennelés
• laminálás
• internethasználat
• irodai programok használata (szövegszerkesztés, táblázatkezelés)
• online katalógus http://0334.netlib.hu/katalogus
Rendezvények, programok
• író-olvasó találkozók, könyvbemutatók
• kiállítások
• kézműves foglalkozások
• „Ringató” foglalkozás gyermekeknek
• baba angol és ovis angol
• jó állapotú használt könyvek vására
• terembérlési lehetőség
Nyitva tartás
Felnőtt könyvtár
Gyermek könyvtár
H: zárva
K: 8.00–18.00
13.00–18.00
Sze: 8.00–17.00
13.00–17.00
Cs: 12.00–18.00
13.00–18.00
P: 12.00–17.00
Szo.: 8.00–12.00
Aktuális programjaink
2019. március 6-án (szerdán) 10 órakor Bogyó
és Babóca kiállításmegnyitó a Gyermekkönyvtárban.
Program: • Bogyó és Babóca filmvetítés
• Bartos Erika verseket adnak elő a Szivárvány
Óvoda Dömsödi úti Tagintézményének óvodásai
A kiállítás megtekinthető:
2019. március 6. – március 30.
Csoportok fogadása előzetes bejelentkezés alapján a 06/24 519 090 telefonszámon!

Városi Könyvtár

„hát én egy festményt 500 ezer forint alatt nem adok, mert tessék megfizetni a művészi értéket”; és a harmadik, akik közé én is tartozom, aki
baráti áron adja el a képeit, mert nekem is ez a vágyam, hogy minél
több otthon falát díszítse egy-egy festményem. És ez névjegy. Meggazdagodni nem lehet belőle, amit nagyon kevés ma élő magyar festő
mondhat el magáról, de annyi örömet, boldogságot okoz a festés, amit
elmondani nem lehet. És ha ezt a szülővárosomban tehetem, abban a
kisvárosban, ami számomra Európa, a világ közepe, ennél nagyobb
boldogság nincs.”
Az interjút Kabarcz Zsófi készítette 2018. december 15-én.
Megtekinthető a Kör Tv YouTube oldalán.
https://www.youtube.com/watch?v=IYQDF3fpsHQ
Lejegyezte: Jáki Réka

Elérhetőségek: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 9.
Tel.: (24) 519-090, e-mail: skarica@rackeve.hu
www.skaricakonyvtar.hu
Friss információk a Facebook-on!
www.facebook.com/skarica.konyvtar

14

2019. február

Kéve

Néptáncegyüttes

thaiföldi turné

MÉRFÖLDKÖVEK, MÉRFÖLDKÖVEKEN…
– Gondolatok a KÉVE Néptáncegyüttes kapcsán –
Minden komoly munkát végző közösség életében szinte automatikusan
képződnek azok a mérföldköveknek nevezhető állomások, amelyeknél
érdemes kicsit megállni, elmélázni az idő múlásán, és számba venni az
előző megálló óta történt eseményeket. 2018 őszén megálltunk mi is,
hiszen megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelte
a ráckevei KÉVE Néptáncegyüttes. Ennyi év után
talán jól érzékelhető az az erő, amit folyton építgetve igyekszünk képviselni Ráckeve kulturális életében. Sokan, sokat teszünk ezért, táncosok, szülők,
szakmai vezetők, és természetesen a mindenkori
városvezetők is.
A jubileumi ünnepségen a sok-sok köszöntés
ajándék között a mostani KÉVÉSEK Budai Gábor
együttesvezetőt és Kakuk Pál koreográfust, tánckarvezetőt egy-egy kis bőrönddel lepték meg, hogy „jól
fog jönni a következő turné alkalmával”.
Meglehetősen rövid idő után kaptunk egy meghívólevelet Thaiföldről, hogy 2019 januárjában szívesen látnák a ráckevei KÉVÉSEKET egy nemzetközi folklórfesztiválon 3 európai és 10 ázsiai ország
táncosai között.
A döntés gyorsan megszületett, 19 táncos vállalta a felkészülést, amely
számos többletórát és egyéb áldozatvállalást jelentett.
A ráckevei képviselő-testület, Szadai József polgármester irányításával,
komoly anyagi támogatással állt még decemberben az együttes bangkoki
útjának megvalósulása mellé, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Ilyen messze, Ráckevétől mintegy 10.000 km-re még sosem szerepeltek táncosaink. Az utazáshoz elkészültek az egyenruhának számító pólók,
a nemzeti színű melegítőfelsők, megtanultunk egy thai népdalt és vittünk
magunkkal Ráckevét felejthetetlenné tévő ajándékokat is.

Kérem engedjék meg, hogy itt mondjak köszönetet a táncosoknak az
egész turné alatt tanúsított felkészült, felelősségteljes, odaszánt munkáért,
hozzáállásukért és a mindannyiunk számára életre szóló, jó hangulatú
közös élményekért.
Bebizonyítottuk, hogy a ráckevei KÉVE Néptáncegyüttes bárhol a világon képes méltóképpen
képviselni a magyar nemzet kiemelkedő értékei
közé tartozó népi kultúrát.
Az együttes tánctudásával, színpadi és hétköznapi megjelenésével, viselkedésével is felhívta magára a közönség és a többi résztvevő nemzeti képviselő figyelmét is. Büszkén viselhettük minden pillanatban a koronás címerrel, a ráckevei címerrel és a
KÉVE jelképpel feldíszített ruháinkat.
Köszönet illeti a BARA Zenekar tagjait, akik
nagy szakmai tudással és alázattal szolgálták a
ráckeveiek sikerét, valamint Szigetvári Józsefnek is köszönet jár, aki a C.I.O.F.F. Magyarország nemzeti képviselőjeként, a magyar delegáció vezetőjeként segített úgy a felkészülési
időszakban, mint a turné minden pillanatában,
hogy Ráckevét, Magyarországot, nemzeti folklórkincsünket sikeresen
tárjuk a dél-kelet-ázsiai világ elé.
Igen, ez a fesztivál újabb mérföldkő a KÉVE Néptáncegyüttes életében
a sok-sok megtett mérföld után.
Fogadják szeretettel képes beszámolónkat a THAIFÖLDÖN megélt
élményeinkről.
Budai Gábor
Kéve Néptáncegyüttes
együttesvezető
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Magyar

Kultúra Napja

szavalóverseny

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi azt magának.” Bartók Béla

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk az Ács Károly
Művelődési Központban
A Magyar Kultúra Napjára idén két egymást követő napon emlékeztünk az
Ács Károly Művelődési Központban. 2019. január 18-án tartottuk a hagyományos szavalóversenyünket, melyre több település általános és középiskolájából érkeztek diákok. Mielőtt a szavalatokat meghallgattuk volna, a Ránki
György AMI diákjai egy színvonalas műsorral örvendeztették meg a hallgatóságot. Felcsendültek Bartók Béla zongoradarabjai Novák Réka és Máthé
Panka előadásában (felkészítő tanáruk Jencsik Zsuzsa), majd Horváth Boglár
Járdányi Pál Szonatinájából játszott el két tételt fuvolán, zongorán kísérte
Grabaritsné Visontai Ágnes (felkészítő tanára Juhászné Matus Johanna).
A szavalatokat három korosztályban mondták el a versenyzők, négytagú zsűri értékelte azokat. 5-6., valamint 7-8. osztályban egy verset kellett
elszavalni, míg a 9-12. osztályosoknak két költeményt kellett választaniuk, ebből egynek Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezve
Ady-versnek kellett lennie.
A három korosztályban az alábbi eredmények születtek:
5-6. osztályosok:
I. helyezett: Vámos Luca (Kiskunlacháza–Áporka Ált. Isk. EGYMI
Munkácsy téri Iskola)
II. helyezett: Varga Szonja (Kiskunlacháza–Áporka Ált. Isk. EGYMI
Munkácsy téri Iskola)
III. helyezett: Erős Boglárka (Kiskunlacháza–Áporka Ált. Isk. EGYMI
Munkácsy téri Iskola)
Különdíj: Kovács Daniella (Kiskunlacháza–Áporka Ált. Isk. EGYMI
Munkácsy téri Iskola)
7-8. osztályosok:
I. helyezett: Rákóczi Dorina (Ráckevei Ady Endre Gimnázium)
II. helyezett: Vásárhelyi Virág (Ráckevei Ady Endre Gimnázium)
III. helyezett: Novák Réka (Ráckevei Ady Endre Gimnázium)
Különdíj: Csömöri Bence (Ráckevei Szent Imre Katolikus Ált. Isk.)
Guba Csanádi Levente (Ráckevei Ady Endre Gimnázium)
Ady különdíj: Rákóczi Dorina (Ráckevei Ady Endre Gimnázium)
9-12. osztályosok:
I. helyezett: Baki Eszter (Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református
Gimnázium)
II. helyezett: Mizsei Dorina (Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium)
II. helyezett: Lukács Levente (Ráckevei Ady Endre Gimnázium)
III. helyezett: Jaksa Máté (Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református
Gimnázium)

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium különdíját Rákóczi Dorina vehette át Molnár
László igazgató úrtól.
A zsűri tagjai:
Jáki Réka, az Árpád Múzeum igazgatója
Szamosvári Istvánné, gyermekkönyvtáros
Bor Viktor, színművész
Kósa Dénes, Ráckevei Vénusz Színház
vezetője
A szavalatok elhangzása után, amíg a zsűri
értékelt, a Művészetek Palotája jóvoltából
egy különleges kulturális kincsünket mutattuk meg a közönségnek. A Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg című műsorát vetítettük le az érdeklődőknek, ezzel is
sokszínűbbé varázsolva ezt a péntek délutánt.
Szombaton délután Burns Katalin „Odakinn a zöld erdőbe” címmel
adott koncertet. Katalin elvarázsolta a közönséget a különleges énekével,
kedves, közvetlen személyiségével. A koncert után táncház következett
Brenner Zoltán vezetésével.
Magyar nyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzése és ápolása
állandó feladatunk. 2019-ben is törekszünk arra, hogy sokszínű kultúrkincsünk egy-egy szeletét bemutassuk az érdeklődőknek, szeretettel várjuk
Önöket további programjainkon!
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra

Fotók: Jáki Réka
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Patay László Városi Képtár

kiállítás

Balogh Gyula kiállítása
Az Árpád Múzeum a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Patay László
Városi Képtárban nyitotta meg 2019. január 25-én este Balogh Gyula
Munkácsy-díjas festőművész kiállítását. A tárlatot a festő fia, Balogh Gyula Móricz Zsigmond-ösztöndíjas író nyitotta meg, közreműködött Kiss
Bálint András előadóművész klasszikus gitáron.
A kiállítás március 10-ig látogatható!
Szöveg, fotók: Jáki Réka
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Egy csésze kávé
Kósa Dénessel
a Ráckevei Vénusz Színház igazgatójával
Immár másfél éve, hogy Ráckevének saját színháza
van, igaz, nem egy impozáns kőszínháza, de a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterme
időről időre átalakul nézőtérré és színpaddá, ahol
igazán színvonalas és kiváló színészek által előadott
előadások ragadják magukkal a nézőket. A rendszeres színházba járó ráckeveiek számára szinte már
életük részévé vált, hogy havonta a szórakozás e
magasabb műfaját lakóhelyükön is élvezhetik. Az előadások változatosak és többféle műfajt is képviselnek,
mindenki talál magának kedvelt, igazán színvonalas
és kiváló színészek által előadott darabot. Az újság
előző számában és most is olvashatják azt a felhívást,
amely segítségével életben szeretné ezt a társulatot
tartani az igazgató, Kósa Dénes. Egy szürke januári
délután kérdeztem terveiről, a jövőről és a kulisszák
mögött zajló kemény és kitartást igénylő munkáról,
amivel életben szeretné tartani a ráckevei színházat.
Jáki Réka: – Hogyan értékeled a mögöttetek álló másfél évet?
Kósa Dénes: – A színház legfontosabb, legalapvetőbb pillére, hogy a
nézőket kizökkentsük a realizmusból és egy képzelt világba szippantsuk
be. Van egy egyedi varázsa. Már a színháznyitó előadás után is rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk, hogy folytassuk, csak így tovább... A kezdetektől fogva bemutattunk három saját produkciót, ami egy induló, önfenntartó színháznál nagyon ritka. Befogadtunk nyolc társulatot, és most csak a
felnőtt előadásokat említettem. Ezek mellett kiemelten fontos számunkra a
jövő generációja. Egyik célunk, hogy a gyermekek – akiknek nincs lehetőségük eljutni fővárosi színházakba – helyben megkapják azt a katartikus
élményt, ami talán hatással lesz rájuk a későbbiekben egy-egy élethelyzetnél. A gyermekelőadások is változatossággal, sikerrel mennek, a tanároktól, sőt, még a kicsiktől is visszahallom a mai napig, hogy de jó volt az
Aladdin, vagy épp a Kukori és Kotkoda, de még sorolhatnám. Az
elmúlt másfél év alatt több mint 7000 néző látogatott el előadásainkra.
Mielőtt a színház megnyitotta volna kapuit, elindítottuk a Vénusz
Színitanodát, amely mára bekerült a Szigetszentmiklósi Tankerület
nevelőprogramjai közé.
Visszatérve a felnőtt előadásokra, 2018 őszén bérleteztük előadásainkat, amiből több mint 50 db fogyott. Ezt egy év után abszolút sikerként
lehet elkönyvelni. Folyamatosan kapjuk az e-maileket és az üzeneteket,
kérdéseket tesznek fel, ami azt jelenti, hogy sikerült felkeltenünk az emberek figyelmét.
Ezen túl a másfél év alatt 11-szer léptünk fel az ország különböző pontjain Szolnoktól kezdve, Fehérgyarmaton át egészen Szászrégenig, vagy
épp Gyergyócsomafalváig. Ebbe beletartozik a 2018. szeptemberi erdélyi
turné a „Minket nem lehet elfelejteni!” c. zenés, romantikus vígjátékunkkal, amit három helyszínen több mint ezer néző látott.
Mindent összevetve, kevés vidéki színház mondhatja el magáról, hogy
másfél éves működése alatt ennyire sokszínű tevékenységet folytasson.
– Érdemes volt elkezdeni ezt a munkát? Érzitek a kialakuló ráckevei és
környékbeli színházszerető emberek szeretetét, lelkesedését?
– Mindig érdemes valamit elkezdeni. Kérdés persze, hogy mit. Jelen
pillanatban a Csepel-sziget egyetlen színháza vagyunk, ez pedig azzal jár,
hogy bizonyos elvárásai is vannak a közönségnek. Azt gondolom, sikerült
ezeknek megfelelni. A ráckeveieknek, illetve a környékbeli lakosoknak
nem kell Budapestre menniük egy jó színházi előadás miatt. A jegyeladá-

sokat követve az is megemlítendő, hogy előadásainkra messzi városokból is jönnek nézők. Voltak már
Szegedről, Nagykanizsáról, Veszprémből, Zalaegerszegről stb. Jegyértékesítési pontokat helyeztünk el
több településen. Valószínűleg mindent elmond,
hogy sikerült kialakítanunk egy törzsközönséget, ami
250-350 főt jelent, és hozzátenném, hogy a gyermekelőadásokra is körülbelül ekkora létszámú nézősereg
gyűlik össze.
Tudom, ez egy szélsőséges példa, mégis igaz. Egy
ráckevei házaspárnak bérlete volt két fővárosi színházba, ezekből az egyiket már nem vették meg, cserébe a mi előadásainkra járnak. Nemrég megállított
egy babakocsit toló hölgy az utcán, hogy mi lesz a
következő színdarab? Mint kiderült, minden előadáson ott voltak. És ez csak egy-egy példa a sok közül.
Talán nyugodt szívvel mondhatom, hogy emberek
életének részévé vált a Ráckevei Vénusz Színház, és
a szeretetteljes hozzáállásuk után ki merem mondani, hogy igen, érdemes
volt elkezdeni, és ez további erőt ad a minőségi folytatáshoz.
– A szereteten kívül mire lenne szükségetek ahhoz, hogy továbbra is
legyen Ráckevének saját színháza?
– 2018 októberében a Magyar Országgyűlés megszavazta a kulturális
TAO eltörlését. Ezzel a döntéssel rengeteg színház, társulat működése
bizonytalanná vált. Csak hogy mondjak egy példát, ez olyan, mintha nem
lenne tojás. Ha nem kapsz tojást, nem tudsz készíteni rántottát, nem tudsz
panírozni, tehát szűkülnek a lehetőségek, hogy változatosan tudj étkezni.
Szóval a TAO egy színháznak vagy egy zenekarnak létkérdés volt. Még decemberben beszéltem telefonon egy kollégámmal, aki a tatabányai Jászai
Mari Színház igazgatója. Ők több mint 40 millió forintos TAO-t tudtak
lehívni eddig, amit a rezsire és az alkalmazottak bérére fordítottak. Ha nincs
ez az összeg, másból kell kitermelni a villanyfogyasztást (ami egy színháznál nem kevés), vagy épp a fizetéseket. Ez azt eredményezi, hogy kevesebb
produkciót tudnak létrehozni, sőt, talán még nem is olyan minőségben, amin
a néző jól érezné magát, vagy épp elégedetten távozna, esetleg magasabb
jegyárakból. Jelenleg kidolgozás alatt áll egy kuturális támogatási rendszer,
azonban hogy mi mire leszünk jogosultak, még nem tudjuk, de bizakodó
vagyok. Számomra mindig a minőség és a színvonal az első. Ha nincs meg
az az alaptőke, amiből egy jó produkciót létre tudunk hozni, akkor nem
bővül a repertoár. Ahogy az alábbi felhívásban is szerepel, most egy összefogásra van szükség. A Csepel-sziget egyetlen színháza vagyunk, jól indultunk, és szeretném, ha társadalmi összefogással be tudnánk mutatni egy
Beatles musicalt „Imagine” címmel, amit Pinczés István (Jászai Mari-díjas)
írt és rendezné meg. Ezzel az előadással nem hogy Magyarországon, de
világszerte sikert arathatnánk. Ennek a produkciónak a létrehozása körülbelül 7 millió forint. Ha csak 100 ember 10 ezer forintot rááldoz arra, hogy
Ráckeve és környékének turizmusa fellendüljön, azt szívesen fogadjuk.
Ezzel az előadással nem csak a színház hírnevét növelnénk, hanem városunk
turisztikájába, ezzel együtt gazdaságpolitikájába is részt hozzájárulnánk.
– Hogyan áll össze a társulat?
– A háttérstáb ráckeveiekből alakult ki, hogy bármi váratlan helyzetben
ne legyen gond a távolsággal, illetve másik szempont, hogy az itteniek
ismerik a helyeket, a helyszíneket, és ez rendkívül fontos. A gazdasági, a
marketing, a műszaki vezetőnk, sőt, még a színpadmesterünk is ráckevei. A
színészek azonban egytől-egyig budapestiek vagy a fővároshoz közel élők,
akik a munkásságuk során több budapesti vagy vidéki kőszínház tagjai vol-
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tak sok-sok éven keresztül. Fontos számomra, hogy közismert neveket hívjak egy-egy produkcióba. Azt ki kell hangsúlyoznom, hogy nem egy celeb
színházat szeretnék létrehozni, hanem olyan színészekkel dolgozom együtt,
akik a hivatásuknak megfelelően, sikeresen tevékenykednek. Így jött képbe
többek között Buch Tibor, Dányi Krisztián, vagy épp Vikidál Gyula.
Ahogy jönnek és jönnek majd az új produkciók, úgy szeretném a már
foglalkoztatott színészeket ismét leszerződtetni, természetesen új színészekkel együtt, ezzel bővítve a társulatot.
– Milyen terveitek vannak a jövőre? Befolyásolja a színház működését
egy esetleges helyszínváltozás, ha megindul a sportcsarnok építkezés?
– Természetesen semmiképp nem szeretnénk szünetet tartani. A legjobb megoldást abban találtuk meg, hogy az építkezés idejére beköltözünk
az Ács Károly Művelődési Központba, ahol csökkentett előadásszámban
legfeljebb 3-4 szereplős darabok kerülnek színre. Terveink szerint 2019.
március 23-án Zakariás Éva és a Barátok közt-ből ismert Mérai Katalin
kétszereplős, zongorakíséretes komédiája lesz látható „Világszám” címmel, ami Medgyaszay Vilma és Vidor Ferike, a magyar kabarétörténet két
nagy énekesének kapcsolatáról, rivalizálásáról szól, számos kuplé színesítésével. 2019. május 18-án a Szabotázs
Színház vendégjátéka kerül színre, egy
felejthetetlen kabaré esttel. Amíg a
sportcsarnok nem készül el, addig ezt a
tendenciát tartjuk. Persze, a saját műsorpolitikánkat nem befolyásolja, 2019
novemberében szeretnénk bemutatni a
már korábban említett Beatles musicalt, valamint 2020-ban is egy nagyszabású produkciót tervezünk létrehozni. Továbbra is járjuk az országot, ezzel öregbíteni Ráckeve hírnevét.
Nyáron szeretnénk aktívak lenni, a Péntek Esti Korzó szervezésén túl tervben van egy István a király koncertszerű előadás augusztus 20-án. Remélem, hogy sikerül összehoznunk. A legtávolabbi cél természetesen egy
kőszínház felépítése, de ez még odébb van...
– Milyen alternatívák merültek eddig fel?
– Igazából gondolkodtunk egy nagyobb szüneten is, de szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, még akkor is, ha a helyszín adta lehetőségek nem
biztosítják azokat a feltételeket, amikkel 10-12 szereplős, nagy díszlettel rendelkező előadásokat el tudunk hívni. Több környékbeli művelődési ház ötlete is felmerült, de tartanám magam ahhoz az elvhez, hogy a ráckevei színház
Ráckevén működjön, még akkor is, ha korlátoltak a lehetőségek.
– A Te életedben mit jelent a színház?
– Mindent. Az életemet. Nincs annál jobb, mint mikor a munkád a hobbid is egyben. Színházban nőttem fel, a kollégáim a barátaim. Mucsi
Zoltánt idézném: „A színház olyan, mint a cigaretta, egy idő után függőséget okoz.” Valóban így van. Gyermekszínészként kezdtem, volt szerencsém olyan legendákkal dolgozni, mint például Darvas Iván, Psota Irén,
vagy épp Bessenyei Ferenc és még sorolhatnám, akiktől rengeteget tanul-

Tisztelt Nézőink!
A Ráckevei Vénusz Színház jelenleg a Csepel-sziget egyetlen teátruma, amelyet a színházlátogató közönség magáénak érezhet. Ez a
MIÉNK! Több mint egy év alatt előadásainkat közel 5000 felnőtt és
gyermek látogatta.
A Magyar Országgyűlés október végén megszavazta a kulturális TAO
jelenlegi formájának eltörlését, amely sok magán- és önkormányzat által
finanszírozott színház életében bizonytalanságot okozhat, bár kidolgozás
alatt áll egy új kulturális támogatási rendszer, de még semmi sem biztos.
Ahhoz, hogy a Ráckevei Vénusz Színház jövőre egy nagyszabású produkciót tudjon bemutatni, ezzel életben tartani a színházat, összefogásra
van szükség!
Miután ezt követően a TAO-ra nemigen számíthatunk, ezért szükséges a Csepel-sziget színházkedvelő közönségének az összefogása.
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tam. Mindig azt mondják, hogy Színművészeti Egyetem... A színész ott az
alapokat tanulja meg, de kamatoztatni a tudásodat csakis a színpadon
tudod, akár a próbákon, akár az éles helyzetekben. Ha egyszer megérint a
színház illata, utána nem akarsz máshonnan levegőt venni. A legjobb az
egészben, hogy nem magadat szórakoztatod, hanem a közönségért élsz, a
színház őértük van. Ez persze elképesztő alázatot jelent. Nem csak a nézők
felé, hanem a partnereid felé is. Minden, amit a színházban alkalmazol, az
néha a valós életen is túltesz, ettől van meg az a sajátságos varázsa.
– Mikor adtad erre a fejed? ☺
– Még óvodás voltam, amikor szüleimnek ajánlották az Erkel Ferenc
Általános Iskola ének-zene szakát, miután folyamatosan dudorásztam
meg énekelgettem. Felvételi vizsga volt, ami ezen a szakon egyenlő volt
azzal, hogy bekerüljek a Magyar Állami Operaház Gyermekkarába. Sosem felejtem el, első szereplésem Wagner: A Rajna kincse c. operájában
volt, ahol az egész arcomat befestették feketére. Olyan büdös volt, alig vártam, hogy vége legyen. Többen voltunk, pechünkre az első és az utolsó felvonásban léptünk színpadra, közte nem moshattuk le. Be kellett állni az
összes darabba, aztán 6 évesen megkaptam az első szólószerepemet.
Kerényi Miklós Gábor ekkor elvitt a
régi Rock Színházba, ahol a Miss
Saigon c. musicallel a Szegedi Szabadtéri Játékokon léptünk fel. Nagy szám
volt, amikor még helikopter is leszállt a
színpadra. Talán ez volt a legmeghatározóbb, ekkor dőlhetett el, hogy igen,
ezt szeretném csinálni. Teltek-múltak
az évek, 10 évig játszottam a Madách Színházban, mellette több teátrumban is színpadra léptem kisebb-nagyobb szerepekben, végül itt kötöttem ki
és most ez a cél. A ráckevei színház a cél.
– Milyen a kapcsolata a színháznak a ráckevei intézményekkel, önkormányzattal?
– Szerencsére minden intézményvezetővel jó kapcsolat alakult ki, olyannyira, hogy a 2018-as Péntek Esti Korzó szervezésére kiírt pályázatot a
színház a művelődési központ, a könyvtár és a múzeum részvételével adta
be. Kiemelt fontosságot élvez a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános
Iskola, ami a színházi előadásoknak és a színitanodának is helyet ad.
Amennyire csak lehetőségem van rá, szeretnék az intézményekkel együtt
dolgozni. Itt jön képbe az önkormányzat. Azt hiszem, nyugodt szívvel
mondhatom, hogy amiben a város vezetése tud segíteni, azt a lehetőségeikhez mérten meg is teszik. Jó érzéssel tölt el, hogy a színházi programokat
is beveszik a városban lévő különböző rendezvények közé, ezzel egyeztetve minden kulturális eseményt. Bízom benne, hogy a továbbiakban is
tudunk együttműködni!
– Köszönöm a beszélgetést és kívánok sikeres új évadot, sok nézőt és a
jövőben egy valóra váltott álmot, egy kőszínházat Ráckevének!
– Úgy legyen, én köszönöm!
Jáki Réka
Jelenlegi célunk, hogy lakókörnyezetünk egyetlen színházának
működése a következőkben is hasonló színvonalon segítse városunk kulturális fejlődését. Az előzőek előrebocsátása után azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben módjukban áll, lehetőségeikhez mérten
színházunk működését anyagilag támogatni szíveskedjenek!
Bizonyítsuk be, hogy a Ráckevei Vénusz Színház valóban a MIÉNK,
és tegyünk meg mindent azért, hogy Magyarországon egyedülálló
módon, lakossági összefogással teátrumunk előadásain a reflektorok
fényei ne aludjanak ki, sőt, az eddigieknél nagyobb erővel szórják sugaraikat a városunkba látogató fellépő művészekre.
Esetleges segítségüket előre is köszönjük! Reméljük, hogy támogatásuk eredményeként nem kell leengednünk a Ráckevei Vénusz Színház
vasfüggönyét!
Kósa Dénes igazgató
Ráckevei Vénusz Színház: 10103867-20170100-01004002 (Budapest Bank)
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helytörténet

Becse

Vesszős György vitéz

Kultúrfalatkák ínyenceknek

A becsei pokoljáró különös kalandjai 2. rész
Nos, akárhogy is volt, végül György
még életében megjárta a túlvilágot az
Úr 1353. évében. A leszállás azonban
nem csak úgy, „gondoltam egyet,
leruccanok kicsit a mélybe” módon
történt, mert a purgatóriumba is csak
engedéllyel lehetett belépni akkoriban.
Hiába, no, a bürokrácia már a 14. században is virágzott, és fontosságának
tudatában volt.
Két részes írásunk második felében
Becse Vesszős Györgynek, Nagy Lajos király vitézének különös kalandját folytatjuk.
Bele is bonyolódott kicsit a mi Györgyünk ebbe a dologba, amikor – a
kalandjait feljegyző szerzetes szerint – több száz kilométeres gyalogos
zarándoklat és némi tengeri út után, Róma és a spanyolországi Compostella érintésével csak úgy, naivan megérkezett a nevezetes helyre, az írországi, Ulster tartományi Angyalok szigetén álló Szent Patrik-kápolnához
és barlanghoz. Ott szembesült ugyanis a rideg ténnyel: már fordulhat is
vissza az úton, amelyen érkezett, hogy a nyolcnapi járásra fekvő érseki
székhelyen írásos engedélyt szerezzen nevezetes cselekedetéhez, különben ugyan – némi képzavarral élve – soha az életben nem jut el a túlvilágra. De ha már ennyit fáradozott, nem adta fel, s 16 nap múlva, zsebében
Armagh érsekének, Richardnak (s Miklós clogheri püspöknek) levelével
már újra ott toporgott a Szent Patrik-kápolnánál, bebocsátást kérve a hőn
áhított úti célhoz. Ahogy a vízió írja: „György tehát határtalan örömmel a
szívében visszatért Szent Patrik Purgatóriumához (…) az érsek és a püspök urak parancslevelével.”
A Szent Patrik Purgatórium a középkori Európában népszerű, de magas
rizikófaktorú turisztikai célpontnak számított a kalandvágyó vagy éppen
kellően elszántan megtisztulást keresőknek, többnyire nemeseknek, ezért
csak a bátrabbak szánták rá magukat az életre-halálra szóló kalandra.
Merthogy, bizony, sokan ott maradtak a mélyben örökre.
Egykorú leírások szerint a barlangnak két, meglehetősen szűk bejárata
volt, ezek egyikén kellett magukat átpréselniük a vállalkozó kedvű uraknak. A nyílás aztán aknaszerű mélyedésbe torkollott, amelynek alján
koromsötét, kénes gázokkal teli labirintus várta a bátrakat, s a kalandok
igazából innen kezdődtek. Mert ha a delikvens tovább indult valamelyik
járaton, akkor leginkább a szerencsén múlott már, hogy kitalált-e innen
vagy sem, ha ugyan közben eszméletét, aztán meg életét nem vesztette a
mérges gőzöktől.
A szakirodalom szerint az évszázadok során sokan pusztultak el nyomorúságosan a kéngázos labirintusban, s a szerencsétlenségek miatt többször
is bezárták a helyet. Így pl. a 15. század végén, de a tiltakozások hatására
hamarosan újranyitották, majd a 17. század első felében, amikor befalazták
a bejáratot, ám ez sem tartotta vissza sokáig a vakmerő zarándokokat.
Persze György vitéz 1353-ban még nem láthatta előre a Szent Patrik Purgatórium jövőjét (legalábbis a vízió erről nem számolt be a látomásai között).
Annál inkább másról.
Belépés előtt Györgynek különös szertartáson kellett átesnie. Először
meg kellett gyónnia, majd vezekelnie s feloldozást kapnia egy arra kijelölt
személytől. Ezt követően 15 napon át koplalnia, azaz kenyéren és vízen
élnie. A furcsaság ez után jött: egy közeli templom közepén fekete lepellel
letakart ravatalt helyeztek el, erre feküdt rá, mintha meghalt volna, s a
korabeli szertartásoknak megfelelően öt napon keresztül halotti zsolozs-

mát, aztán rekviemet mondtak érte reggel
és este hangos énekszóval. Ha pedig a
misét is elmondták, meghúzták a harangokat, ahogy az elhunytakért szokás. Az ötödik nap elteltével aztán a terület urának
jelenlétében a papok a barlang bejáratához
vezették Györgyöt, aki – a leírás szerint –
köszönhetően valamiféle csodás égi segítségnek, játszi könnyedséggel mozdította
el a bejárat fölé hengergetett, egyenként 7800 kiló súlyú köveket, hogy szabaddá
tegye az egyébként kulcsra zárt szűk lejáA szarkofágoltár egy ratot, ahova, az előírások szerint, három
fehér tunikába öltözve, öv és csuklya nélszáz éves képen
kül, mezítláb és fedetlen fővel lépett be. A
biztonság kedvéért azért még indulás előtt egy szalaggal a kezéhez erősítették Szent Patrik nagy értékű és híres keresztjét, hogy azzal hadakozhasson lelke üdvéért. A perjel aztán rázárta az ajtót.
S György hirtelen koromsötétben találta magát.
Mint – elmondása alapján – arról ma, 666 évvel később (valóságos
numerológiai csemege: 666 és egy pokoljáró!) értesülhetünk, a vakmerő
magyar előtt ekkor másfél mérföld mélységű csigalépcső nyílt meg, ezen
haladt lefelé botorkálva, miközben világosságért fohászkodott. Imája, lám,
meghallgatásra talált, mert hirtelen fényesség szűrődött át valamilyen lyukon, ami aztán végigkísérte őt a lépcső aljáig, ahol látomások, kísértések
sora vette kezdetét.
Útján először egy hófehér kápolnát látott, ahol buzgó imába kezdett,
majd három ősz aggastyán (akik, a szöveg szerint, miként a szentháromság,
egynek tűntek) jelent meg előtte, hogy felkészítsék a rá váró kalandokra.
A kápolnából kijövet aztán fejest ugrott a sűrűjébe: hirtelen háromezer
ördög között találta magát, akik mindenféle tűzokádó vadállatok képében
körülvették, kincseket ígértek neki, ha megtagadja hitét, majd állhatatossága miatt tűzre vetették, de miután ez sem ingatta meg elszántságát, kiszabadult. Az ördögök aztán – ismerve György katonai erényeit – vitézek
alakjában tűntek fel, hatalmat, erőt ajánlottak neki, s hogy kapitányuk
lehet, de Becsei Vesszőst ez sem vette le lábáról.
Ezzel azonban még korántsem ért véget az ördög próbálkozása, s mint
egy nagy bűvész, újabb trükköt húzott elő a zsebéből: a világ legszebb
asszonya képében jelent meg, de hamar kilógott a lóláb. A már-már elvarázsolódott György közelről ugyanis meghökkenve vette észre a szoknya
alól kivillanó lábakat: az egyik ugyanis ökörére, a másik tényleg lóéra
hasonlított. Ezután kalmárok, kígyók, szerzetesek, kanonokok kísértették,
gazdagságot, egyházi méltóságokat stb. ígértek, mindhiába. György még
apjával és testvéreivel is találkozott, előbbi még István bátyját is lefejezte a
látomásban, hogy nyomatékot adjon szavainak, de a rettenthetetlen hitű
fiatalembert ez sem rendítette meg: a lefejezésekhez már életében úgy
hozzászokhatott, mint mi a fogmosáshoz. Az ördög azonban nehezen adta
fel, György szerelmének alakjába bújva próbálta földi hívságokra csábítani (mielőtt bárki félreértené, a hölgy a vitéz – indulás előtt – rá bízott ékszereit adta volna vissza és szép ruhát ajánlott fel a Paradicsom ünnepére).
„György pedig hajlott a rettenetes, nagyon erős és veszélyes kísértésre,
s úgy érezvén, hogy nem tud ellenállni neki” bevetette a csodafegyvert:
Krisztus segítségéért fohászkodott, mire az „ördögi hölgy az összes ékességével és ördögi ékszerével őrjöngve menekült, kegyetlen félelmet és orrfacsaró bűzt terjesztve.”
Folytatjuk...
Vereckei Zoltán
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vándortábor

sulikóstoló

Január 28-tól ismét lehet jelentkezni az év
legkalandosabb táboraiba, a Vándortáborokba
Új élmények és öt új útvonal várja
a Vándortáborba jelentkező iskolás
gyerekeket és kísérőiket az ország legszebb tájain. Összesen már 19 helyszín és három mozgásforma közül
választhatnak a diákok és tanáraik.
Az év legkalandosabb és környezettudatosabb táboraiba kedvezményes áron
közel 10000 gyermek juthat el az idei
szezonban. A nagy érdeklődésre való
tekintettel a helyek valószínűleg hamar betelnek, ezért érdemes január
28-tól figyelni a www.vandortabor.hu
weboldalt.
A táborok a környezettudatosság jegyében zajlanak majd, ügyelve a
fenntarthatóságra, a szelektív hulladékgyűjtésre, az erdészeti erdei iskolák
pedig szemléletformáló programokat is kínálnak a résztvevőknek. Cél,
hogy a gyermekek az aktív időtöltés közben ismerjék meg környezetüket,
a természeti és kulturális értékeket. Szintén az idei év újdonsága, hogy a
táborokban részt vevő gyerekek számára fotó- és novellapályázatot írnak
ki a szervezők, melyek részleteiről hamarosan a weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 2017ben hívta életre a Vándortábor Programot. Az államilag támogatott táborok sikerét bizonyítja, hogy a tavalyi nyáron már összesen több mint 7000
gyermek és közel 1100 pedagógus vett részt, amely mintegy 40000 vendégéjszakát jelent. Két év alatt összesen 1400 pedagógus végezte el a nyári táborok valamelyik képzését, a gyalogost, a vízit vagy a kerékpárost. A
nagy érdeklődésre való tekintettel a tavalyiak mellett újabb útvonalak nyílnak meg a vándortáborozók előtt.
Az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortáborokban a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek és a Pilis vadregényes
erdeiben kalandozhatnak a diákok, miközben a szervezők megkezdték két
új útvonal kialakítását a Vasi-hegyháton és a Zemplénben. A Magyar
Kerékpáros Turisztikai Szövetség bringás táboraiban idén szintén két új
nyomvonalon kerekezhetnek a Balaton-felvidéken, valamint a Bükk-Aggtelek térségben. A páratlan szépségű helyek mellett megmaradnak a tavalyi népszerű útvonalak is, mint az Őrség, a Felső-Tisza-vidéke, a Körösök
völgye, valamint a Palócföld.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett vízi vándortáborba
jelentkezők idén is az Alsó-Dunán, a Mosoni-Dunán, a Szigetközben, a
Felső-Tiszán, a Bodrogon és a Dunakanyarban hódíthatják meg a hazai
folyókat. Új helyszínként pedig a vadregényes Tisza-tó kapcsolódik be a
programba, ahol Sarud központtal szerveznek élménydús táborokat.
A frissen jelentkezett pedagógusok képzései már tavaly ősszel elkezdődtek, melynek során a jelentkezők az elméleti ismereteket sajátították el
az Országos Erdészeti Egyesület, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezésében. A képzések

tavasszal folytatódnak, a szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy
a tanárok a lehető legjobb felkészítésben
részesüljenek, és hasznos ismeretek birtokába jussanak. Az egyes képzések jelentkezési lehetőségeiről a vandortabor.hu
weboldalon keresztül lehet tájékozódni.
Egységesen 25000 forintos részvételi
díjért vehetnek részt a diákok a táborokban, amely tartalmazza a teljes ellátást, a
szállást és a táborokhoz tartozó egyéb
programok belépődíjait is, valamint a
kerékpárokat és hajókat, illetve az ehhez
tartozó felszereléseket. Az állam által támogatott Vándortábor Program különösen kedvezményes áron nyújt egyhetes nyaralási lehetőséget az általános
iskolás és középiskolás fiataloknak.
Az első egyhetes turnus 2019. június 15-én, szombaton indul. Ezt követően vándortábori útvonalanként változó időpontokban, a jelentkezési felületeken található naptárban látható napokon lehet indulni augusztus 12-ig.
A jelentkezési felület 2019. január 28-án nyílik meg, és a táborhelyek
megtelte után, de legkésőbb 2019. április 30-án zárul le.
A programhoz kapcsolódóan továbbképzések indultak a kísérő pedagógusok számára, ennek költsége 15000 forint.
A képzést elvégző pedagógusok a táboroztatásért külön díjazásban
részesülnek.
Pest Megyei Sajtóiroda

Indul a SULIKÓSTOLÓ a
Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskolában
2019. február 12-én, kedden 16:30-tól indul a SULIKÓSTOLÓ-SULIKEDD program iskolánkban.
Megismerkedhetnek a szülők és a gyermekek a tanító nénikkel,
az iskolával, az itt folyó nevelő-oktató munkával.
Kéthetente tartjuk a foglalkozásokat, farsangolás, kézműves és
sportfoglalkozás, játékos informatika, interaktív és nyelvi játékok
és még sok-sok meglepetés szerepel a kínálatban.
A foglalkozások ütemezését megtalálják az óvodai hirdetőtáblákon, az iskola facebook-oldalán és a honlapon is.
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket nagycsoportos gyermekükkel
együtt!
Kissné Bácskai Rózsa és a tanító nénik (bácsik)
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100 éve hunyt el nemzeti kincsünk, Ady Endre
Száz éve, 1919. január 27-én halt meg Ady
Endre költő, újságíró, a magyar irodalom
egyik legjelentősebb alakja. Ráckevén január
18-án az Ács Károly Művelődési Központban a Magyar Kultúra Napja alkalmával
rendezett szavalóversenyen a gimnazistáknak egy-egy Ady verset is el kellett mondaniuk, így tisztelegve a költőóriás emléke előtt.
Hogy mennyire magukénak érezték a magyarok Ady Endre költészetét, mutatja az is, hogy ő
volt az első költő, akit a magyar kormány a
„nemzet halottjának” nyilvánított, és temetéséről az állam gondoskodott. A szertartást a kormány megbízásából a Vörösmarty Akadémia
rendezte, ahol megjelent az akkor élő irodalmiművészeti világ minden nagyja. Holttestét a
Nemzeti Múzeum gyászdrapériás előcsarnokában ravatalozták fel. Több szónok is búcsúztatta
a költőt, pl. Móricz Zsigmond az akadémia képviseletében, Babits Mihály a Nyugat nevében,
Jászi Oszkár pedig a Társadalomtudományi
Társaság nevében beszélt, majd a koporsót és a
koszorúkat kiszállították a Kerepesi temetőbe.

Nem is lehet csodálkozni azon, hogy 100
évvel később sem fakult el bennünk a költő alakja előtti mérhetetlen tisztelet, és ezen a januári
utolsó hétvégén az ország számos településén
emlékestekkel, kiállításokkal, irodalmi-zenei programokkal emlékeztek a költőóriásról.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
emlékestet rendezett az évforduló alkalmából a
Pesti Vigadó dísztermében január 27-én. A kétrészes rendezvényen Ady Endre versei, 20. századi és kortárs zeneszerzők – például Bartók
Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Szőnyi
Erzsébet – Ady-ihlette dalai és kórusművei,
valamint mások mellett Tornai József, Szilágyi
István, Ágh István és Tamás Menyhért a költőt
méltató szövegeiből válogatott idézetek hangzottak el.

A magyar rádió hallgatói január 26-án estig
telefonon és e-mailen kérhettek Ady-verseket a
Kossuth Rádiótól, a művek vasárnap óránként
hangzottak el. Emellett délután egy külön
műsorban emlékeztek meg Ady Endre életművéről a Kossuth Rádióban.
Az M5 kulturális televíziós csatorna vasárnap
napközben rövid bejátszásokkal igyekezett kedvet csinálni Ady költészetéhez, valamint Ady és
én címmel pályázatot is hirdettek, amelyre a
határon túlról is
várják a pályamunkákat. Az érdeklődők egyegy művészeti alkotással, írással,
fotóval vagy videóval mutathatják be Ady Endre költészetéhez
fűződő személyes
viszonyukat.
A pályamunkákat január 27től két hónapon
át várják.
A Petőfi Irodalmi Múzeum
emlékkiállítással és más programokkal emlékezett a 100 éve elhunyt költőre. A föltámadás szomorúsága című kiállítás a halál pillanatával kezdődik, majd tárgyi emlékek, írásbeli dokumentumok, filmfelvételek, versek bemutatásával
idézi fel Ady Endre életútját. A tárlat fotók,
relikviák, hangfelvételek segítségével reflektál
az Ady-kultusz születésére is.
Itt az újság hasábjain röviden összefoglaljuk,
ki is volt ez az általunk, magyar emberek által
oly nagyra becsült és szeretett költő, akinek versei ma is örökérvényűen hangzanak számunkra,
és nem halványul az Iránta érzett tisztelet:
„Ő volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe futottak az előfutárok, aki kimondta a szót,
amit ki kellett mondani. Az egész nemzedék
köréje csoportosult, így Ady Endre koráról kel-

lene beszélni. Az első pillanattól kezdve, amint
feltűnt, egyszerre formát kapott az addig kaotikus irodalmi tudat” – írta róla Szerb Antal 1934ben, úttörő módon kijelölve Ady helyét a magyar irodalomban.
A 20. század egyik legnagyobb költője
elszegényedett köznemesi család sarjaként a
„hepehupás, vén Szilágyban”, Érmindszenten jött a világra 1877. november 22-én. A
gimnáziumot Nagykárolyban és Zilahon
végezte, Debrecenben jogot hallgatott, de a
bohém „garabonciás” élet jobban vonzotta,
ezért 1898-ban újságírónak állt, és a függetlenségi párti Debrecen című lapnál kezdett
dolgozni. A cívisváros légköre fárasztotta,
emiatt a mozgalmas, élénk Nagyváradra költözött, amelyet pezsgő kulturális élete miatt
„Pece-parti Párizsnak” nevezett.
Karcos és engesztelhetetlen újságírói stílusát is itt, a radikális Nagyváradi Napló hasábjain alakította ki. Élete 1903-ban fordulóponthoz érkezett, amikor megismerkedett a
Párizsban élő gazdag kereskedő, Diósy Ödön
feleségével, Brüll Adéllal, Lédával, ahogy a
költő a múzsáját nevezte. Szenvedélyes testi
szerelmüket Ady verseiben is megjelenítette,
ami még az egyházi és hivatalos körök felháborodását is kiváltotta. Ám a szemérmes magyar szerelmes versekhez szokott olvasóközönséget lenyűgözte a Héja-nász az avaron,
A fehér csönd, a Léda a hajón című versek új,
merész hangja. 1904 és 1912 között nyolcszor járt a francia fővárosban, amely számára
az igazi, lüktető nagyvárost, az „ember-sűrűs
gigászi vadont” jelentette. Párizsból a Budapesti Naplót tudósította, amelyben több mint
ötszáz cikke és sok verse jelent meg ebben az
időszakban, köztük a Páris, az én Bakonyom,
vagy a Párisban járt az ősz.
Költőként az 1906-ban publikált harmadik
verseskötetével, az Új versekkel tört be a
köztudatba, az igazi hírnevet pedig negyedik
kötete, a Vér és arany hozta meg számára.
1908-tól az akkor induló Nyugat folyóirat
munkatársa lett, amely 1912-től nevét szerkesztőként is feltüntette. Képeit látomásokká
növesztette, új mitológiát teremtett, névjegyévé váltak nagybetűs szimbólumai: Az ős Kaján, Harc a Nagyúrral, Jó Csönd-herceg előtt.
Verseiben az elátkozott magyar sorsot kutatta
– A magyar Ugaron, A Hortobágy poétája, A
magyar Messiások –, és arra kereste a
választ, miért „Sósabbak itt a könnyek”, és
miért „Ezerszer Messiások / A magyar Messiások”. Nyelve egyénien eredeti, régies, bibliás, maga alkotta kifejezésekkel. Mindennapi olvasmánya volt a Biblia, szép istenkereső verseket is írt: A Sion-hegy alatt, Az
Isten-kereső lárma, Az Úr érkezése.
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influenzajárvány

Szívesen tetszelgett a meg nem értett,
magányos költő szerepében, olykor még
közeli barátait, híveit is megtámadta, pedig a
valóságban sok támogatója – igaz, számtalan
tehetségtelen utánzója is – akadt. 1909-től
rendszeres szanatóriumi kezelésre szorult,
hedonista életmódja aláásta az egészségét.
Miután nevét szárnyára kapta a hír, Lédával
való kapcsolata egyre inkább teher lett számára. Halva született gyermekük miatt
támadt belső konfliktusukat már nem tudták
feldolgozni, 1912 áprilisában szakítottak.
Ady 1914-ben találkozott az akkor húszéves
Boncza Bertával, akivel 1911 óta levelezett.
A következő évben, a lány apjának tiltása
ellenére összeházasodtak. Verseiben fiatal
szerelmét Csinszkának nevezte el, és meghitt
szerelmes verseket írt hozzá, melyek közül
talán a legszebb az Őrizem a szemed.
Ady világosan látta a világháború közele-

dését, kortársai többségével ellentétben félelemmel és iszonyattal töltötte el a vérontás
lehetősége. Háborúellenes versei miatt sokat
támadták, utolsó verseskötetét 1918-ban tette
közzé A halottak élén címmel. Az egyén, a
nemzet legnagyobb erkölcsi kérdéseit vetette
fel az Ember az embertelenségben, Emlékezés egy nyár-éjszakára, Intés az őrzőkhöz
című költeményeiben. A Károlyi-féle forradalom kitörésekor már elhatalmasodott rajta
a vérbaj, amikor az újonnan létrehozott
Vörösmarty Akadémia elnökévé választották, beszédét Hatvany Lajosnak kellett felolvasnia. Halála előtt sem magát, hanem nemzetét féltette, Üdvözlet a győzőnek című versében így üzent az antanthatalmaknak: „Ne
tapossatok rajta nagyon, / Ne tiporjatok rajta
nagyon.”
Nevét számos iskola, közintézmény, utca,
tér őrzi, mint a mi gimnáziumunk is a Rácke-

vei Ady Endre Gimnázium. 2013-ban avatták
fel helyreállított síremlékét (Csorba Géza,
1930) Budapesten, a Fiumei úti sírkertben.
Halálának 95. évfordulóján adták át felújított
szülőházát, valamint a költő személyes tárgyait és családi ereklyéit őrző emlékmúzeumot a romániai Érmindszenten. A budapesti
Liszt Ferenc téren 1960-ban állították fel
szobrát (Csorba Géza), Melocco Miklós
szobrász a költő több emlékművét is elkészítette (Budapest, Debrecen, Pécs, Tatabánya).
A költőt ábrázoló legújabb műalkotások
egyikét, egy életnagyságú, padon ülő portrészobrot (Győrfi Ádám) 2016-ban Debrecenben helyezték el a nevét viselő parkban, a
szintén róla elnevezett gimnázium előtt.
Halálának 100. évfordulója alkalmából 2019et Ady-emlékévvé nyilvánították.
Összeállította: Jáki Réka
Forrás: MTI

Intenzíven terjed az influenza
A 3. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz fordulók száma: 2019. január 14-20. között kétszer annyi
beteget regisztráltak a figyelőszolgálatban
résztvevő orvosok, mint a 2. héten. A klinikai
és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy Magyarországon 2019. év 3.
hetében az influenza az egész ország területén terjedt, a becslések szerint a lakosság
0,4%-a kereste fel orvosát influenzás tünetekkel. A leggyakrabban az óvódásokat érintette a megbetegedés.
Az influenzajárvány még hetekig eltarthat,
ezért a szakemberek szerint még bőven nem
késő beadatni a védőoltást, és fontos az immunerősítés is. Ha valaki megbetegedett, mindenképp maradjon otthon, másokra és önmagára
is komoly bajt hozhat, ha nem tesz így.
A vírusok egész évben jelen vannak környezetünkben, a szezon mégis a téli hónapokra esik,
a hideg, nedves levegőn ugyanis a kórokozók jól
érzik magukat, hatékonyan terjednek, miközben
az alacsony hőmérséklet rontja a nyálkahártyák
teljesítményét. A tömegközlekedési eszközökön, óvodában, iskolában, munkahelyen egy
légtérben tartózkodó sok ember nagyban segíti
az inváziót. Az influenza vírus cseppfertőzéssel
terjed, a fertőző részecskék a beteg köhögésével,
tüsszentésével jutnak a levegőbe. De még csak
az sem kell, hogy valaki teleszórja a légteret: a
vírus túléli a kiszáradást, tárgyakra jutva szobahőmérsékleten napokig fertőzőképes marad.
Megfogunk egy kilincset, a kapaszkodót, majd
órákkal később a szánkhoz nyúlunk… Ezért
szokás figyelmeztetni a gyakori, alapos kézmosásra vagy -fertőtlenítésre, mint a megelőzés
egyik fontos eszközére.

Ha valaki „benyelte” a vírusokat, azok először a légutak nyálkahártyáján telepszenek meg,
szaporodásnak indulnak, majd betörve a vérpályába a szervezet valamennyi sejtjéhez eljutnak.
A lappangási idő 1-2 nap, majd az A és B vírusok okozta influenza hirtelen, 38 Celsius-fok
fölé emelkedő lázzal kezdődik. A légúti tünetek
eleinte enyhék, majd felerősödnek, az emberen
elesettség lesz úrrá, háttájéki és végtagfájdalmak, fejfájás társul melléjük.
Fontos tudni és a szakemberek is mindig
hangsúlyozzák, hogy influenza ellen nincs célzottan alkalmazható gyógyszer, normál esetben
a heveny tünetek 2-3 nap alatt megszűnnek, a
láz viszont akár 5 napig, a gyengeség, kimerültség pedig még több napig, akár hetekig is tarthat.
A gyógyulást tekintve nagyon fontos a pihenés, sőt ágynyugalom. Egy felmérés szerint az
irodai dolgozók harmada betegen is bemegy
dolgozni, amivel nemcsak megfertőzi a környezetében lévőket, de önmagát is veszélybe sodorhatja. Az influenza szövődményei ugyanis leggyakrabban akkor jelentkeznek, ha az ember
nem pihen, betegen is aktív, végzi a napi rutint.
Súlyos betegségek, állapotok alakulhatnak ki, a
teljesség igénye nélkül:
• bakteriális tüdőgyulladás,
• krónikus hörghurut fellángolása,
• agyi keringészavar,
• szívinfarktus,
• agyhártya- és agyvelőgyulladás,
• veseelégtelenség,
• anyagcsere-betegségek (például cukorbetegség).
Mi az összefüggés az influenza, a fizikai aktivitás és fenti kórképek között? Az, hogy a betegség miatt amúgy is legyengült immunrendszernek még a napi rutin tennivalók is fokozott fizi-

kai stresszt jelentenek, a két tényező együttes
hatására pedig a szervezet védekezőképessége
végletesen lecsökkenhet.
Unásig ismételt „jótanács”, de igaz: influenza
ellen (is) a megelőzés a legjobb orvosság, a legbiztosabb mód, ha az ember már decemberben,
az influenzaszezon előtt beadatja a védőoltást,
különösen a krónikus betegek és a gyenge
immunrendszerű emberek – így az idősek, a kisgyermekek, illetve bizonyos gyógyszeres kezelés alatt állók.
Aki nem élt az influenza elleni védőoltás
nyújtotta előnyökkel, az természetesen csak az
aspecifikus védekezési mechanizmusokra számíthat: az immunrendszert erősíti a vitamindús
táplálkozás, testmozgás, minél több idő a friss
levegőn, a megfelelő higiénés szabályok betartása, a zárt, zsúfolt terek kerülése.
A legújabb kutatási eredmények alapján a Dvitamin kiemelt szerepet játszik az immunmechanizmusok megfelelő működésében, ám télvíz idején, amikor a napsütéses órák száma
elenyésző, a D-vitamin nem tud aktív D-vitaminná átalakulni a szervezetünkben. Így ilyenkor javasolt a többletbevitel szájon keresztül
szedhető készítmények formájában.
Az immunrendszer erősítésének szolgálatában állnak még az úgynevezett antioxidáns
anyagok, amelyek közül kiemelt jelentőséggel
bír a C-vitamin.
Vigyázzunk magunkra és egymásra, különösen gyerekeinkre, idős vagy beteg családtagjainkra! És ha megtörtént már a fertőzés,
akkor minél több napot töltsünk otthon, pihenjünk, erősítsük immunrendszerünket és
kerüljük a találkozásokat, ezzel is segítve a
járvány legyűrését.
Összeállította: Jáki Réka
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állattartás

kutyák

szövőtanfolyam

Önsétáltatás avagy felelős állattartás?
A felelős állattartás témával egy teljes újságot megtölthetnénk, ezért úgy gondoltuk,
hogy inkább egy sorozatot indítunk. Minden
újságszámban egy-egy konkrét témával szeretnénk foglalkozni, először a manapság leggyakrabban gondot okozó kérdéskörrel: az
önsétáltatással.
Önsétáltatásról beszélünk, ha egy kutya az utcán
tartózkodik a gazdája nélkül. Az állatvédőket
gyakran éri az a vád, hogy csak a kutya a fontos, az
ember már nem is számít. Az önsétáltatás azonban
mindenki számára rejt veszélyeket! Vegyük is sorjában, kire milyen veszélyek leselkednek.
A járókelők: egy kutya bármilyen jámbor,
bármikor, bármitől megijedhet, amire kiszámíthatatlanul reagálhat. Jobbik esetben csak minket
is megijeszt, rosszabbik esetben azonban megtámadhat, vagy az úton, utcán átrohanva balesetet
is okozhat.
A kutya tulajdonosa: ha a kutya balesetet
okoz, a gazdája köteles megtéríteni a kárt. Ha a
kutya emberre támad, a gazdája felelősségre
vonható. Önsétáltató kutyák gazdái fokozottan
esélyesek arra, hogy büntetéssel sújtsák őket.
A kutyák: az önsétáltató állatok, kutyák számára a legnagyobb veszélyt az autók, valamint a
vadászokkal, rókacsapdákkal való találkozások

Rongyszövő
tanfolyam
2019. március 1-től (16.00 órától 20 óráig)
2-ig (8.00 órától 14 óráig).
Időtartama: 2 napos, 10 órás (10x60 perces).
Résztvevők: 10 fő résztvevővel, 10 éves kortól 100 évesig.
Oktatók: Győri Ildikó – szövés szakoktató + 1
fő segítő.
Eszközök: 45 x 90 cm-es szőttes elkészítésére
alkalmas fanyüstös szálváltós szövőkeret, szövésre
felvetve, 1 leverővilla és 1 vetélő résztvevőnként.
Anyagszükséglet: résztvevőnként kb. 1 kg
pamut pólóanyag. (a tanfolyami ár tartalmazza)
Szintén résztvevőnként 15 dkg körüli pamut
felvetőfonal. Ez már a kereteken lesz felvetve.
Tematika: Felvetés, 1 pamut szőnyeg megszövése és eldolgozása.

jelentik. Esetükben fennáll a veszélye, hogy olyan
emberekkel találkozhat, akik nem állatszeretők,
de számukra egy másik önsétáltató kutyával való
találkozás is könnyen végzetesnek bizonyulhat.
Képzeljünk el egy olyan világot, ahol az
emberek nem félnek végigsétálni vagy végigbiciklizni az utcán, a felelős állattartók sétálni
mernek kutyájukkal (póráz!), és nem néznek be
minden sarok mögé, hogy vajon támad-e egy
kutya? Jól hangzik, ugye? Akkor tehát mit
tehetünk az önsétáltatás ellen? Amennyiben
ismerjük a kutyát, szólunk a gazdájának, hogy
jobban figyeljen állatára. Ha nem tudjuk ki a
tulajdonos, akkor értesítjük a hatóságokat (közterület-felügyelő) vagy segítséget kérünk állatvédőktől.
Ki tud chipet olvasni egy utcán kóborló
kutyában?
Amennyiben a kutya barátságosnak bizonyul
és melléd szegődik, bármelyik állatorvoshoz
beviheted, aki rendelőjében költségtérítés nélkül
leolvassa a chipet és értesíti a kutya gazdáját. Ha
nincs lehetőséged a kutyát bevinni az állatorvoshoz, vannak önkéntes állatbarátok, akik rendelkeznek chip olvasóval, és ha idejük engedi, szívesen segítenek.
Jelenlegi listánkon kiskunlacházi magánszemélyek szerepelnek, akik szívesen átjönnek
Ráckevére is chipet olvasni, amennyiben lehetőségük van rá:
Horváth Anikó: +36-20-560-1640
Kácser Kitti: +36-20-457-8771
Kun Enikő: +36-70-291-7709
Pfeifer Rikárd: +36-20-430-1453
Azonosítóval nem rendelkező kutyák elhelyezésében ők nem tudnak segíteni, csak chipet olvasnak!
Időbeosztás: 1. nap 16 ó – 20 ó (4 óra),
2. nap 8 ó – 14 ó, (6 óra), összesen 10 óra.
A képzés leírása:
Elkészítünk a 2. nap végéig egy pamut
rongyszőnyeget elrojtozva. Megtanuljuk a felvetést az önálló munkakezdéshez.
Szövésre előkészített, felvetett keretekkel érkezünk. Hozunk még egy üres keretet is, amin a
felvetést tanítjuk.
A hallgatók képessé válnak önállóan is
egyszerű rongyszőnyegek elkészítésére.
A képzés díja: 25 eFt/fő (anyagköltséget is
tartalmazza)
Jelentkezés:
e-mail-ben: gyoriildi0103@ gmail.com
esetleg telefonon: 30/602-1236
Rólam: Győri Ildikó vagyok, szőnyegszövő
és szövés szakoktató. A segítőm gyakorlott szövés tanítványom. Munkáimról a honlapomon
tájékozódhat: www.szoves.hu vagy facebookon.
Győri Ildikó

Arra kérünk, hogy csak akkor hívd Őket, ha
meg tudod fogni, vagy legalább szemmel követni a kutyát, míg az önkéntes odaér. Sok esetben
előfordult már, hogy mire kiértek, a kutyának nyoma veszett, amivel a bejelentő a kutyán sem segített, és az önkéntes idejét is feleslegesen rabolta.
Ha rendelkezel chip olvasóval, és vállalod,
hogy téged is hívhatnak, kérlek keress meg minket facebook-on vagy e-mail-ben, mert több
helyen is tároljuk az önkéntesek elérhetőségét.
Milyen büntetésre számíthatok, ha a
kutyám önsétáltató?
Amennyiben a kutyánk rendszeresen gazda
felügyelete nélkül az utcán tartózkodik, első körben a hivatal felszólítást küld ki, melyben bekérheti a kutya oltási könyvét, egyedi azonosítóját,
és figyelmezteti a gazdát, hogy az eset megismétlődése 50 ezer forintig terjedő pénzbírságot
vonhat maga után.
A következő számban az alábbi témával foglalkozunk: Miért kell a kutyákba chipet rakni? Ha
bármilyen kérdésük van a témával kapcsolatban,
keressenek minket a megadott telefonszámokon
vagy az alábbi e-mail címeken.
Horváth Anikó: aniamaci@gmail.com
Kácser Kitti: kacser.kitti@gmail.com
Horváth Anikó és Kácser Kitti
A keret, amin dolgozunk:
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Farsangi fánk, pánkó,
pampuska, csöröge,
pucapánkó, herőce
„Itt van a farsang, készül a fánk,
Hatalmas móka vár itt ma ránk.
Pattog a tűz és serceg a zsír,
Mindenki ehet, amennyit bír.”
Farsang van, a dínomdánom, eszem-iszom
ideje. Kicsik, nagyok készülődnek a maszkabálba, tervezik a jelmezüket. Az anyukák gondolkodnak, hogy mi is kerüljön a bálba készülő
kosárba? Ebben szeretnék segítségükre lenni
néhány fánk recepttel:
Töltött pánkó
25 dkg lisztet szitálok egy vájlingba. A közepében felfuttatok 1,5 dkg élesztőt kevés tejjel,
hozzáütöm 2 tojásnak a sárgáját, pici sóval ízesítem, hozzáreszelem egy citromnak a héját, és
fél deci rummal vidámmá teszem. Jól kidolgozom akár géppel, akár kézzel. Amikor már
majdnem kész a dagasztás, hozzáadok még 2
dkg olvasztott vajat. Ezzel is szép simára dagasztom, letakarom, és hagyom pihenni 1 órát.
Ez alatt van ideje szépen megkelni. Addig sem
ülök tétlen. 2 ek. cukrot odateszek karamellizálni, kis vízzel felolvasztom a karamellt. Hozzáreszelek egy szép nagy almát, 2 ek. cukorral
édesítem, fél citrom levével savanyítom, szórok még rá 1 kk. fahéjat is. Az almát kissé meg
kell párolni, erre figyeljetek. Ha túl lágy lenne a
krém, tegyetek hozzá egy kis darált diót vagy
kevés prézlit. De ezt fogjátok látni, hogy mit is
kíván az alma. A tészta ha megkelt kiborítom
egy deszkára, kinyújtom eléggé vékonyra,
képzeletben elosztom kétfelé. Egyik felén egy
pohárral kijelölöm a fánkok nagyságát, megszórom kis darált dióval, rárakom kanállal a
párolt almát. Ekkor ráhajtom a tészta másik
felét, azaz betakarom a töltelékes részt.
A pohárral most már kivagdosom, hagyom
20 percet pihenni. Letakarom, hogy meg ne
fázzanak. Forró olajban sütöm, porcukorral
megszórva tálalom.
Vigyázzunk az olaj hőmérsékletére, nehogy
kívül hamar megégjen és belül nyers maradjon.
Közben meg is forgatom. Porcukrozva adom
asztalra.
Pucapánkó – porhagyós
25 dkg lisztet, 3 tojássárgáját, 1 kk. cukrot, 1
ek. tejfölt, pici sót, 1 kk. ecetet, késhegynyi
szódaport 3-4 ek. borral jó kidagasztok. Hozzágyúrok 5 dkg olvasztott vajat. Hagyom kicsit
pihenni. Kinyújtom, kivagdosom, csomózom,
forró olajban kisütöm, porcukorral és lekvárokkal tálalom.
Ezt a fajta csörögét Gyergyóújfaluban apáca
puca néven ismerik.

Sütô -fôz ô sa ro k
Kelt herőce
50 dkg lisztet átszitálok, közepében felfuttatok 2 dkg élesztőt. Hozzáreszelem egy citromnak a héját, picit sózom, 3 ek. cukorral édesítem. Jól megdagasztom, a végén hozzáadok 5
dkg olvasztott vajat. Ezzel is kidolgozom alaposan. Békén hagyom, hadd pihenje ki fáradalmait. Ha szépen megdagadt, kinyújtom, vagdosom, bogozom, még így is hagyom kicsit
ejtőzni. Forró olajban sütöm, porcukorral megszórva tálalom.
Remélem, tudtam segíteni ezekkel a receptekkel így farsang idején. Jó sütést, víg farsangot kívánok minden kedves olvasónak.
Szász Veronika

Február…
Bulizós hónap a február is... egy kis ez meg
az... előétel is, főétel is, vega is, lehet válogatni.
Márványsajtos, cukkinis palacsinta
Hozzávalók: 14-16 db sós palacsinta, 2-3 kis
cukkini, 1 nagyobb tejföl, kapor, só, bors, 20
dkg reszelt sajt, 15 dkg márványsajt.
Tehát elkészítem a sós palacsintamasszát,
ebbe teszem a reszelt, héjas, kicsavart cukkinit,
kaprot. Kisütöm. Összerakom úgy egy tepsibe,
hogy a palacsintasort megkenem tejföllel,
megszórom a reszelt sajt egy részével, majd
rámorzsolom a márványsajt egy részét, újra
palacsintasor... tetejére tejföl és reszelt sajt
kerül.
Sütőben sütöm kb. 20-25 percet... jól összeérnek az ízek... hagyom kicsit pihenni.
Előételként kiváló, salátával bélelt tálra
teszem, kockára vágva, tetejére friss vágott
hagymaszár díszítés. Nagyon finom, önálló
étel is lehet sajtmártással.
Szűzérme mozzarellával töltve, baconnal,
zöldségek, saláta
Hozzávalók: 2 db ducibb, formás szűzérme,
1-2 zacskó mini mozzarella, 1 nagyobb menynyiségű bacon, só, bors, oregano, sertés
fűszerkeverék, 1 db nagyobb burgonya, 1 db
cukkini, 2 db sárgarépa, fél zeller, fél zacskó
Toscan saláta, olaj, 1 főzőtejszín, 1 tejföl,
kanálnyi liszt, aszalt paradicsomos fűszerkeverék, fokhagyma granulátum, petrezselyem.
A megtisztított szűzérmét kicsit vastagabb
karikára vágom, majd az oldalukon bemetszem, fűszerezem. A nyílásokba egy-egy mozzarella golyót helyezek, baconnal körbetekerem, fogvájóval rögzítem a szalonna szélét.
Kevés forró olajon mindkét oldalukat megsütöm, majd tepsibe átrakom kb. 15 percre. 180
fokon sütöm még, majd pihentetem.

A mártást a sütőedényben készítem, ami
finom pörkös, beleszórok egy evőkanálnyi
aszalt paradicsomos keveréket, fokhagymaport,
gombás fűszerkeveréket, petrezselymet, egy
evőkanálnyi lisztet, picit pirítom, majd tejszínnel, tejföllel sűrítem, beforralom.
A burgonyát, répát, zellert, cukkinit egyforma hasábokra vágom, olajos burgonya fűszerkeverékben megforgatom… sütőpapírral
bélelt tepsibe helyezem, készre sütöm.
A tányért vagy a tálat salátával kibélelem,
mellé a husi, sült zöldségek… meglocsolom a
finom szafttal.
Másik változatban a köret fokhagymás,
párolt, sült vegyes zöldbab (hosszú), vajas
burgonya, hagymás mártás... ez is nagyon
finom…
Paradicsomos pogácsa… régi recept…
vegáknak
Hozzávalók: 1 közepes paradicsom, héja
nélkül kockázva, 20 dkg liszt, 1 evőkanál
sütőpor, só, bors, chilidara, 1 db natúr joghurt,
1,8 dl olaj (lehet olíva), 2 evőkanálnyi
metélőhagyma apróra vágva, 3-4 bazsalikomlevél, fekete olajbogyókarikák.
Egy tálban összekeverem a lisztet, sütőport,
sót, másikban a joghurtot, olajat, metélőt, bazsalikomot, olajbogyót… összedolgozom a
liszttel, végül a paradicsom kerül bele, összeforgatom.
Sütőpapírral bélelt tepsibe teszem a közepes
gombócokat, aminek a tetejét kicsit megnyomkodom, tejjel megkenem.
Sütőben sütöm kb. 20-25 percet. Langyosan
tálalom.
Nemcsak a vegák imádják.
Fánkok időszaka van... ennek is ezer változata... ki mit szeret??
Én a legegyszerűbb változatot, a csörögét
vagy forgácsfánkot.
Csörögefánk
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dg vaj, 1 dl tejföl, pici rum, 5 dkg cukor, 5 tojássárgája, olaj.
A hozzávalókat összedolgozom… pihentetem, majd kinyújtom vékonyabbra és hajtogatom kétszer, majd kb. fél cm-re kinyújtom.
Rombuszokat vágok, ennek a közepét bemetszem, majd az egyik felét áthúzom a lyukon.
Forró olajban kisütöm… figyelni kell, mert
hamar pirul.
Papírtörlőre szedem, vaníliás porcukorral
megszórom. Házi baracklekvárral fogyasztjuk.
Vigyázzunk egészségünkre... egy jó mézes,
gyömbéres teával kívánok minden jót...
Jó étvágyat kívánok...
Fejérdy Győzőné/MARI
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1%

mozaik

1% esély

LAPZÁRTA!

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,
hogy azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban állnak, egyéb jogviszony keretében jövedelemmel rendelkeznek, vagy
vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott
tevékenységet folytató szervezetnek felajánlhassák személyi jövedelemadójuk
egy százalékát.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük
Önöket, aki teheti, éljen ezzel a lehetőséggel, hogy minél többen támogassák intézményeinket, városunkat!
ALAPÍTVÁNYAINK:
Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13
Gyógyító Technika Alapítvány
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Adószám: 19184056-1-13
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13

A Ráckevei Újság
2019. MÁRCIUSI SZÁMÁNAK lapzártája:
2019. február 21., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések
valódiságáért felelôsséget nem vállalunk!
Az újságban közölt cikkek tartalma nem
minden esetben tükrözi a kiadó és a
szerkesztőség véleményét,
és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek:
jreka@invitel.hu jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

APRÓHIRDETÉS
KÚTFÚRÁS O/110-es
CSATORNACSŐVEL.
Stégkészítés és -felújítás!
Tel.: 06(30)9640-485

Tisztelt ráckevei
lakosok!

Szabady Alapítvány
18715352-1-13

Ráckevei Újság
• Felelôs kiadó: dr. Kereszturi Zita jegyzõ
• Felelôs szerkesztô: Jáki Réka
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
jreka@invitel.hu, jreka2026@gmail.com
• rackeve@rackeve.hu
• Leíró munkatárs: Turcsán Ágnes
• A szerkesztôség címe:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
• Eng. sz.: III/PHF/149P/1989
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta

FE BR U ÁR
havi
prog ramja
Február 1. péntek
19:00
Polgárőrség soros összejövetele
Február 6. szerda
18:00
Alkotóművészek soros összejövetele
Február 7. csütörtök
15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Február 9. szombat
18:00
Rock Farshang
Február 14. csütörtök
14:00 VI. Népdaléneklési Verseny
18:00 Nagy Szabina – Mandalák és gondolatok c. kiállításának megnyitója
Február 15. péntek
18:00
FINITO – RADYG diákszínpadának előadása
Február 16. szombat
16:00
Farsang és Kultúrházak éjjel-nappal
Február 23. szombat
15:00–17:00
Hobbiállat kiállítás
Február 25. hétfő
17:00
Baráti Kör soros összejövetele
Rendszeres foglalkozások

Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13

Előre is köszönjük valamennyi adományozónak a támogatást!
Ráckeve Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÁKMK

Az Ady Endre Gimnázium alagsorában
(Ráckeve, Kossuth L. u. 82. szám) lévő
Városi Konyha ebédlője bérelhető előzetes egyeztetés alapján rendezvényekre,
családi eseményekre, osztálytalálkozókra,
a teljes étkezés lebonyolításával.
Ugyanitt ebéd rendelhető kedvezményes
áron az összeállított heti menü alapján.
Érdeklődni a konyhán az élelmezésvezetőnél (06-24/519-050, 8-as mellék), illetve a
VIGI irodájában (Ráckeve, Szent István
tér 5. szám alatt, 06-24/517-365).
Bodor Lászlóné
VIGI-vezető

Csiri Biri Torna gyerekeknek minden pénteken 10:00
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Sakk minden péntek 18:00
Fotóklub minden hónap utolsó péntek
18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája keddpéntek 16:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden
pénteken 19:30
Nyugdíjas torna minden csütörtökön 14:30
Így tedd rá! ovisoknak minden kedden
17:00
Felnőtt társastánc minden hétfőn (kezdő)
18:30, szerdán (haladó) 18:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden
20:00 és csütörtökön 20:00
DanceFitness gyerekeknek Andival minden hétfőn 18:15 és kedden 18:00
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden
hétfőn 19:30
Íjászok minden szerdán és szombaton
Gyermekjóga minden szombaton 9:30
(február 9-től)
Március 1. 16:00–20:00, március 2.
8:00–14:00 Rongyszövő tanfolyam

2019. február

27

sport

íjászat

sport

Íjász hírek Ráckevéről
A ráckevei íjászok idei első híradása kapcsán
csupa pozitív hírrel tudtak szolgálni.
Büszkén jelentették, hogy sportolóik kifejezetten jól kezdték az évet.
Az idei első komolyabb verseny a Budapest
Bajnokság volt, ahol több érmet is sikerült
begyűjteniük.
Szőnyi Gabriella a felnőtt-női, olimpiai
kategóriában bronzérmes lett,
Buzás Károly a felnőtt-férfi, olimpiai kategóriában aranyérmet szerzett és így megvédte a
tavalyi bajnoki címét.
Két héttel később az alsóörsi íjászok rendezték meg az IFAA szabályrendszer szerinti Terem Országos Bajnokságot. Alsóörs a Balaton
környékének egyik legfontosabb íjász fellegvára, a nyári terepíjász versenyek állandó színhelye. Mivel a terepíjászat az egyik fő profilja a
versenyzőknek, így ide mindig különösen szívesen látogatnak el.
A téli időszak természetesen inkább terem
versenyeket jelent, ahol is 18 méter környékén
történnek a megmérettetések. Alsóörsről két
szépen fénylő éremmel gazdagodva tértek
haza.

Szőnyi Gabriella az AF FS(R) kategóriát nyerte, Buzás Károly pedig az AM FS(R) kategória
aranyérmét hozta haza.
Szervezeti szempontból is kellemes változásokat jelentett az elmúlt időszak. Ezúton szeretnénk
hírül adni, hogy 2018. év végétől új néven folytatják munkájukat a Ráckevei sportíjászok. Egyesületük neve mostantól: Ráckeve Íjász Sport Club.
Az új egyesület keretein belül, a teljes tagság
egységes álláspontot képviselve, azonos értékrend
mentén, baráti légkörben űzheti kedvenc sportját,
és ezt az élményt tudja nyújtani minden Ráckeve
környéki sportszerető embernek.
„Az összefogás olyan erő, amely hegyeket képes
megmozdítani, ha legalább a fele tolja és egy
irányba!” ☺
Ezzel a mottóval búcsúzik a Ráckeve Íjász Sport
Club tagsága.
Továbbra is várják edzéseiken a ráckevei sport
barátokat, téli időszakban szerdán és szombaton
este az Ács Károly Művelődési Központban, tavasztól-őszig pedig kedd-csütörtök délutánonként
a Ráckeve Újtelep Erdész utcai sportpályán.
Jáki Réka
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