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Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. febru-
ár 6-án rendkívüli testületi ülést tartott.

***
44/2019.(II.06.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a VEKOP-6.2.2-15-
2016-00004 számú Ráckevei Integrált Szociális
Városrehabilitációs Pályázat keretében az aján-
lattételi felhívást – az előterjesztés melléklete sze-
rinti tartalommal – nyílt közbeszerzési eljárás
megindításának keretében elfogadja, az alábbi
kiegészítésekkel:
– pontosítani szükséges az ingatlanokra tervezett
lakóházak számát,
– a közműbekötési díjakat is tartalmazza a meg-
ajánlott ár, ezt a költségvetési kiírásban is szere-
peltetni kell,
– kamera rendszernél kerüljön rögzítésre,
hogy a központi rendszerhez csatlakozik, és
internet alapú.
2. A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdése
szerinti előírásnak megfelelően az alábbi gazda-
sági szereplőknek megküldi saját kezdeménye-
zésre az ajánlattételi felhívást:
– Algép-Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.
– Konzolép Kft. 2318 Szigetszentmárton, Nyárfa

u. 13.
– Lőrinczi Kft. Építő és Fővállalkozó Kft. 1193

Budapest, Derkovits Gy. u. 82.
– AFD Universal Kft. 2310 Szigetszentmiklós,

Vénusz u. 14.
– Merito Trend Kft. 2340 Kiskunlacháza,

Dömsödi út 23.
– Megbízhat-Lak Építőipari Kft. 2310 Sziget-

szentmiklós, Kék-tó utca 8.
Felelős: Vereckei Zoltán alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Horváth Sándor projektmenedzser, Molnár Jó-
zsefné műszaki irodavezető
Határidő: ajánlattételi felhívás megküldésére:
2019. február 20.

***
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. febru-
ár 28-án megtartotta soron következő nyilvános
és zárt testületi ülését.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 3/2019. (III. 04.) számú
önkormányzati rendeletet az idegenforgalmi
adóról szóló 16/2018.(XI.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendeletet teljes terjedelmében a város hon-
lapján olvashatják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 4/2019. (III. 05.) számú
önkormányzati rendeletet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről. (A rendeletet

teljes terjedelmében a város honlapján olvashat-
ják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az 5/2019. (III. 05.) számú
önkormányzati rendelet a város 2019. évi költ-
ségvetéséről. (A rendeletet teljes terjedelmében a
város honlapján olvashatják. – a szerk.)

***
45/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előző képviselő-testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztatót.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. február 28.

***
46/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. február 28.

***
47/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 296/2018.(IX.27.) számú határozatát az
alábbiak szerint egészíti ki:
– A kerítés elbontására felkéri az önkormányzat
100%-os tulajdonában álló RÁVÜSZ Kft.-t.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Ju-
hász László ügyvezető
Határidő: 2019. március 31.

***
48/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a RÁVÜSZ Kft. 2019. évi –
előterjesztés melléklete szerinti – üzleti tervét.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Ju-
hász László ügyvezető
Határidő: 2019. február 28.

***
49/2019.(II.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Ráckevei Újság minden oldalát
2019. április 1. napjától színesben jelenteti meg
az alábbi konstrukció szerint:
– 24. oldal, melynek éves költsége: 12 x 305 x
900 pld = 3.294.000 Ft + 164.700 Ft + áfa, azaz
összesen: bruttó 3.458.700 Ft.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
színesben történő kiadás érdekében a Press+
Print Kft.-vel fennálló vállalkozási szerződés
módosítását szerkessze meg.
3. A képviselő-testület az újság színesben történő
megjelentetésére 1.627.000 Ft összeget különít el
a város 2019. évi költségvetésében.

Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Jáki
Réka főszerkesztő
Határidő: 2019. április 1.

***
50/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek az elkövetkező három évre
vonatkozó várható összegét az előterjesztéshez
mellékelt táblázatban foglaltak szerint változatlan
formában elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
Határidő: 2019.február 28.

***
51/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri Ráckeve Város Szakorvosi Ren-
delőintézetének igazgatóját, hogy a márciusi kép-
viselő-testületi ülésre készítsen részletes beszá-
molót arról, hogy az intézmény az Egészséges
Budapest Programhoz történő csatlakozás érde-
kében milyen szakmai tartalmú dokumentációt
nyújtott be.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Pirint Ágnes igazgató
Határidő: 2019. március 28.

***
52/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az adóügyi iroda helyi adó és gépjármű-
adó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló
2019. évi január havi beszámolóját az előterjesz-
tés szerinti elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. február 28.

***
53/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló előterjesztés szerinti 2019. évi február havi
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. február 28.

***
54/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó
Szervezet működéséről szóló, előterjesztés sze-
rinti tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. február 28.

***
55/2019.(II.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-
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testülete a 2017. január 26-án hozott 11/2017. (I. 26.)
sz. határozatával döntött arról, hogy indulni kíván a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásá-
hoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” c.
pályázaton (felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16) az l. célterület esetében a 0273/14 hrsz-ú külterü-
leti út stabilizálásának támogatására.
2. A képviselő-testület a korábbi határozatát
fenntartja, de tekintettel a döntést követően bekö-
vetkezett változásokra, azt az alábbiak szerint
módosítja:
– a projekt címe: Ráckeve 0273/14 hrsz út felújí-
tása és gépparkfejlesztés,
– a projekt helyszíne, helyrajzi száma: Ráckeve
0273/14 hrsz,
– a projekt összes költsége: 52 113 860 Ft,
– a támogatás szempontjából elszámolható költ-
sége: 51 574 873 Ft,
– a projekt teljes költségére vonatkozó önkor-
mányzati önerő: 5 696 474 Ft, amelynek forrása a
város 2019. évi költségvetése,
– a támogatás összege: 46 417 386 Ft.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Bodor
Lászlóné pénzügyi felelős
Határidő: 2019. március 1.

***
56/2019.(II.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Ráckevei Járási Praxis-
közösség részére 2019. március 1. napjától 2020.
szeptember 30. napjáig az Ács Károly Művelődési
Központban, a Művelődési Központ vezetőjével
leegyeztetett termet, heti három alkalommal, heti 6
órában térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza az Ács Károly Műve-
lődési Központ vezetőjét, hogy az 1. pontban fog-
laltak alapján a térítésmentes helyiséghasználatra
vonatkozó szerződést aláírja.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a közművelő-
dési helyi szabályozásáról szóló 15/2001. (X.
20.) számú önkormányzati rendelet 1. számú füg-
gelékét az 1. pont szerint módosítsa.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Szer-
dahelyiné Lőrincz Nóra mb. intézményvezető,
dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. március 15.

***
57/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elismerését fejezi ki a Ráckevei Járási
Praxisközöség részére – VEKOP-7.2.3-17 alap-
ellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése – alapellátás fejlesztése című pályázati
eredményesség miatt.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. február 28.

***
58/2019.(II.28.) számú határozat
4. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a FOTO ART KEVE
Egyesület részére 2019. december 31. napjáig térí-
tésmentesen rendelkezésre bocsátja az Ács Károly
Művelődési Központban lévő földszint 7. számú
termet, minden hét péntek 18.00 órától 20.00 óráig.
5. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza az Ács Károly Műve-
lődési Központ vezetőjét, hogy az 1. pontban fog-
laltak alapján a térítésmentes helyiséghasználatra
vonatkozó szerződést aláírja.
6. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a közművelő-
dési helyi szabályozásáról szóló 15/2001. (X.
20.) számú önkormányzati rendelet 1. számú füg-
gelékét az 1. pont szerint módosítsa.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra mb. intézményveze-
tő, dr. Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. március 20.

***
59/2019.(II.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete, mint 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos
utca 16. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájá-
rul ahhoz, hogy a „Ráckeve Művészetoktatásért
Alapítvány” a bejegyzésével kapcsolatos bírósá-
gi eljárásban székhelyeként a 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos utca 16. szám alatti ingatlant jelöl-
je meg és azt székhelyeként használja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a jelen előterjesztés mellékletét képező
befogadó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. március 14.

***
60/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Havaria Kft. képviselőjének,
Körmendi Lukácsnak a 2300 Ráckeve, Szege-
di Kis István sétányt érintően (Árpád híd lába,
működési terület és útvonal: RSD JP 19+320
FKM) kikötött VIZA elnevezésű hajó vonat-
kozásában benyújtott parti csatlakozási kérel-
mének helyt ad. Az engedély érvényessége a
város településképi rendeletének Duna-partot
szabályozó rendelkezéseinek megalkotásáig
és annak kihirdetéséig, de legfeljebb 2020.
február 29. napjáig tart.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Var-
gáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. február 28.
az újonnan megalkotásra kerülő szabályozás
kihirdetésére: 2020. február 29.

***

61/2019.(II.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhívja a Havaria Kft. képviselőjének
figyelmét, hogy a VIZA hajó nyilvánosság szá-
mára történő látogathatóvá tételét fontolja meg.
2. Ennek esetleges megvalósítása esetére, mű-
ködjön együtt a város kulturális intézményeinek
és a ráckevei civil művészeti egyesületeknek a
vezetőivel, a VIZA hajó kulturális tartalommal
történő megtöltése érdekében.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. június 30.

***
62/2019.(II.28.) számú határozat
62/2019. (II. 28.) számú határozatában Ráckeve
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ráckeve,KossuthL.u.82.mfsz. sz. alatti közérdekű
célúbérlakás vonatkozásábanbérleti szerződéstköt.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. március 22.

***
63/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 Rácke-
vei Szociális Városrehabilitációs Pályázat közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívását az alábbiak
szerint módosítja:
– a képviselő-testület az ajánlattételi felhívás II.2.7.
pontjában szereplő közösségi ház elkészülésének
határidejét az eredetileg elfogadott kiírásban szerep-
lő 2020. 04. 30. napról 2019. 10. 31-ére módosítja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz-
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Horváth Sándor projektmenedzser
Határidő: 2019. március 01.

***
Zárt ülésen hozott határozatokról az alábbi-
akban adunk tájékoztatást:

A képviselő-testület a soron következő ülését
2019. március 28-án tartja.

***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható. Jáki Réka

64/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a lejárt határidejű, zárt ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájé-
koztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Ke-
reszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. február 28.

***
65/2019.(II.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete polgári peres eljárás megindításá-
ról döntött.
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Jáki Réka: – Február 28-án elfogadta a
város képviselő-testülete Ráckeve Önkormány-
zatának 2019-es költségvetését. Hogyan látja
Ön városunk anyagi biztonságát?

Szadai József: – Nekem ez a 13. költségvetés
készítésem. 2006-2010 között az örökölt műkö-
dési hiány megszüntetése volt a cél. 2010-2018
között minél nagyobb arányú működési többlet
elérése. Az idei esztendőben azonban a munka-
erőpiacon történt változások miatt új célt kellett
találni, a dolgozóink megtartását.

Nagy feladat előtt álltunk, hiszen a minimál-
bér, a garantált bérminimum nagyarányú emel-
kedése miatt a fizetések „összecsúsztak”, és a
fent említett helyzet miatt gondoskodni illett
dolgozóinkról. Ez úgy gondolom oly mértékben
sikerült, hogy a városi intézmények történetében
példátlan módon, javaslatomra sikerült egy
olyan bérfejlesztést végrehajtani, ami minden al-
kalmazottat érintett, a fizetéseikben érezhető az
anyagi megbecsülés. Mindezt úgy, hogy nagy-
ságrendileg sikerült a tavalyi működési többlet
szintjét megtartani. Ezen döntésünk meghozata-
lát erősítette az állami támogatások nagy mérté-
kű emelkedése, a saját bevételeink növekedése.
Az intézmények működtetése biztosított, a kis
értékű beszerzéseiket mind jóváhagytuk, a fel-
újítási, beruházási elképzeléseikből – beleértve a
képviselő-testület idei javaslatait is – pedig
annyit hagytunk meg, hogy új fejlesztési hitel
felvétellel az idei esztendőben ne számoljunk.

– Melyek a legfontosabb beruházások, fejlesz-
tések, amelyek elé idén Ráckeve néz?

– A teljesség igénye nélkül: Már látható, hogy
elindult az Árpád utca járda-felújítása, amit
követ az útburkolat aszfaltozása a Futó utcáig.
Útépítési munka zajlik a Vályogos utcában és
egy külterületi helyszínen. A „Szürke-háznál” is
megkezdődtek a munkálatok, Dr. Józsa Viktória
rendelője megújul, a tetőszerkezet pedig kicse-
rélésre kerül. Várhatóan a jövő hónaptól meg-
kezdődik az Eötvös utcában az ivóvíz gerincve-
zeték cseréje, amit nem követ idén útfelújítás. A
Pest Megyei Közúttal történt egyeztetés alapján
az út felújítása 2020-ban várható.

Ellenben egyeztetések zajlanak a Kossuth
Lajos u.-val kapcsolatban. Jelenleg a tervezési
folyamat zajlik. Ezt követi a források meghatá-
rozása. Ha minden sikerül, akkor az Eötvös u.-i
munka befejezése után megkezdődhet a Képtár
és a Gimnázium közötti szakasz korszerűsítése,
mely magába foglalja a kétoldali járda térköve-
zését, a kerékpársáv és parkolók létesítését, az út
felújítását. Jelenleg is tart a Dömsödi és Vásárté-
ri utca út- és járdafelújításának, a Bíróság, a
Sportcsarnok, a Csónaktároló, az ún. Szoc.
Rehab pályázat leendő épületeinek közbeszerzé-
se eljárása. Ha sikerül olyan ajánlatokat kapni,

aminek forrása a rendelkezésünkre áll, az esetle-
gesen fellépő hiányt egyéb pénzügyi módon biz-
tosítani, akkor ezen felsoroltak kivitelezése
megkezdődhet.

Tárgyalunk a MÁV-HÉV Zrt.-vel az ő terüle-
tükön egy P+R parkoló és egy illemhely kialakí-
tásáról. Még elbírálás alatt van a piac, a csapa-
dékvíz-elvezetési és kerékpárút pályázataink,
mely utóbbi a Gimnázium és a HÉV-állomás
közötti területre vonatkozik.

– Úgy érzi, hogy szívesen elkezdi ezt a nagy
projektet, a sportcsarnokot, és bízik abban, hogy
a jelenlegi vagy a jövőbeli képviselő-testület
számára is (amelynek nyílván tagja kívánna
maradni) ez a munka folyamatos és zökkenő-
mentes lesz?

– Adva volt előttünk egy lehetőség, Sportcsar-
nokot lehet építeni, vállalható feltételek mellett. A
jelenlegi tornaterem műszaki állapota (leromlott
öltözők, állandó beázás) ezt indokolta is. Akkor
miért ne tegyük meg ezirányba a lépést? Ez nem
csak a Sportcsarnokról, annak anyagi vállalásai-
ról szól, ez városunk, járási székhely központunk
megerősítéséről is, többek között.

Törvény szabályozza az önkormányzatok hitel-
felvételét. Az ennek érdekében vállalt fejlesztési
hitel a korábbiakkal együtt a felvehető maximális
hitel 32%-át éri el abban az évben, amikor a leg-
több visszafizetési kötelezettség keletkezik. Tehát
akár még több fejlesztési hitel is felvehető lenne,
más célra is. Például, ha lenne Művelődési Köz-
pont felújítására, építésére vonatkozó kiírás és
kizárólag rajtam múlna a döntés, én hasonlóan a
Sportcsarnokhoz, azt is támogatnám.

A visszafizetésről: Az elmúlt kettő évben nagy-
ságrendjét illetően 60 millió forinttal nőtt a helyi
adóbevétel. A megelőző évtizedben, amikor volt
gazdasági válság, nem érintette a városi költségve-
tést, hiszen több mint 160 millió forintos emelke-
dés volt tapasztalható, akkor sem roppant meg a
költségvetés, tehát pánikra most sincs semmi ok.

A fejlesztési elképzeléseink megtervezésé-
hez, megvalósításának előkészítéséhez nem kell
könyvelőnek, pénzügyi végzettségűnek lenni,
mindössze CSAK DOLGOZNI KELL. Ha
valamit nem értünk, KÉRDEZNI KELL és
végül, de nem utolsósorban HINNI KELL. Saját
magunkban, azokban, akik „értenek hozzá”.
Minden más „kifogás” csak figyelemelterelés.
Itt volt a költségvetés készítés időszaka, itt dőlt
el minden, hogy mi kerül be az idei elképzelé-
sekbe. Ha a képviselő-testület nem dolgozik
benne (érte), akkor nincs ekkora működési több-
let, ami fejlesztésre fordítható. Én megtettem a
bérfejlesztésre vonatkozó javaslatomat, részt
vettem, irányítottam az intézményekkel történt
tárgyalásokat, összefoglalót ismertettem a költ-
ségvetésről az összes bizottsági és képviselő-tes-

tületi ülésen, ahol alig
jöttek kérdések, ennél
többet még mit kellett
volna tennem?Minden-
kinek akkora FELE-
LŐSSÉGTUDATTAL
kellett volna rendelkez-
ni, mint Bodor László-
nénak, Évának, megbí-
zottpénzügyi irodavezetőnek.Azelsőköltségvetés
előkészítése, összeállítása volt, példás hozzáállás-
sal. Nem hivatkozott semmire, „csak” a feladatát
végezte. Volt mikor 22 óra után e-mailt váltottunk,
és ezt tettük hajnali 5 óra után is, hogy még jobb
számaink szerepeljenek az elfogadás előtti költség-
vetésben. Ha mindenki ezt tette volna, akkor na-
gyobb eredményt is elérhettünk volna.

Természetesen tovább dolgozom, dolgozunk
azért, hogy a megítélt fejlesztési hitelünk nagy-
sága csökkenjen. Erre jó példa a „Szürke-ház”
felújítása. Elindultunk egy pályázaton, elnyer-
tünk 30 millió forintot, ennyivel tudtuk csökken-
teni a hitel nagyságát. Ezt kell tovább folytat-
nunk, minden hitelben érintett fejlesztésünkkel.

– Az elmúlt öt év során mit tart a legnagyobb
eredményeknek?

– Nem csak az elmúlt 5, hanem az elmúlt 8 év
sikerének tartom, hogy minden intézményünk
működése biztosított volt, sem szakmai, sem
pénzügyi akadály nem jelentkezett, és mellette
még felújításokat, fejlesztéseket is sikerült
megvalósítanunk.

– Összességében mit vár Polgármester úr
2019-ben, milyen év elé nézünk mind gazdasági-
lag, mind köz- és politikai hangulatilag?

– Gazdaságilag egy teljesen stabil, a megsza-
vazott költségvetésünkben szereplő bevételeink
teljesülését várom, sőt az elmúlt két év tapasztala-
tainak köszönhetően, további többletbevétellel
számolok. A felújítási, fejlesztési kiadásaink te-
kintetében nagyon figyelnünk kell, hogy a terve-
zett összegeket ne haladják meg a kapott ajánla-
tok. Ha mégis, akkor vállaljuk fel az új kiírást,
mint tettük korábban többször is. Ha pedig „min-
den kötél szakad”, akkor gondoskodunk a pénz-
ügyi kiegészítésről, ha nem sikerül, akkor akár
azzal is számolnunk kell, hogy nem valósul meg
egy-egy olyan elképzelés, ami szerepel a költség-
vetésben, legyen szó bármely tételről.

Köz és politikai értelemben nem úgy fogal-
mazok, hogy mit várok, inkább azt kívánom a
lakosságnak, hogy el tudják dönteni, hogy ki mit
képvisel ebben a városban, városért, ezért az
országban, országért.

Nőnap alkalmából sok boldogságot kívánok a
ráckevei hölgyeknek!

Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát
kívánok! Jáki Réka

Beszélgetés Szadai József polgármesterrel
A 2019. évi költségvetés elfogadása kapcsán
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Sajnos elkezdődött. Többszörösen is értelmetlen.
Leginkább a stílus miatt, mert lehetett volna szemé-
lyeskedés nélkül is, elegánsan. És azért is, mert már
egy esztendővel a tavalyi költségvetés után, és még
háromnegyed évvel a választások előtt nem kellett
volna előhúzni a már esztendeje lerágott csontot. Saj-
nos polgármester úr nem bírta elengedni, s mint már
az olvasók előtt ismert, januárban tüzet nyitott néhá-
nyunkra.

És teszi ezt Ami mögötte van című februári cikkében
továbbra is, átformálva kissé a valóságot a sportcsarnok
és a testvérvárosok ügyében. Írásából – amikor engem felhatalmazás nélküli tár-
gyalással vádol egy korábbi, 2016-os sportcsarnok ügyben – úgy tűnik: mintha
nem értené a képviselői felelősség lényegét. Hogy egy képviselőnek nemcsak
joga, hanem egyenesen kötelessége bárkit meghallgatnia, érkezzen az illető
bárhonnan, Ráckeve belvárosából, a szigetekről vagy éppen a Pokolhegyről, s bár-
milyen ügyben, legyen az panasz vagy fejlesztési elképzelés. Mint ahogy történt ez
három esztendeje, amikor egy jól ismert ráckevei vállalkozó jelentkezett be telefo-
non, hogy találkozni szeretne velem egy fontos ügyben. Miért is mondtam volna
nemet? És miért is kértem volna egy beszélgetéshez előzetes polgármesteri felha-
talmazást? Ez az elvárás is eklatáns példája a demokrácia felfogásunkban gyökere-
ző ellentétnek. Arról nem beszélve, hogy az elhangzottakról az egész testületet –
beleértve az éppen egyik testvérvárosunkban időző polgármester urat is –
írásban tájékoztattam, hiszen egymagam nem is dönthettem volna semmiben!
(Állításával ellentétben egyébként ez is azt bizonyítja, hogy nem alapból, magával
a fejlesztési céllal van problémám, hanem a (súlyos) részletekkel.)

Képviselőtársaimmal aztán, körbejárva a történetet, megalapozatlannak talál-
tuk az elképzelést, amit ezért elvetettünk. Így hát, egy, már kezdetben elvetett
projektötlethez – polgármester úr újabb vádjával ellentétben – nemhogy értel-
metlen, hanem egyenesen ostobaság lett volna a kockázatokat is felmérő
megvalósíthatósági tanulmányt kérnem, ellentétben a mostani, a várost hosszú
évekre pénzügyi kényszerpályára állító, sokak életterét érintő beruházással
szemben, ahol viszont ragaszkodtam hozzá, de hiába.

Polgármester úr írásában akkor is elhallgat tényeket, amikor Khrais-Ujszászi
Éva képviselőtársam felvetésére azt válaszolja: azért nem tudatta velem tavaly a
gyergyócsomafalvi meghívót, mert nem jeleztem neki vissza az adventre érkező
testvérvárosi fogadással és étkezésekkel kapcsolatban. Elfelejti megemlíteni azt a
méltatlan helyzetet, amikor már egy évvel korábban szintén önkényesen csak
néhány kiválasztottal osztotta meg a neki küldött, ám a testületnek címzett meghí-
vót! Az eset újabb példája a demokráciáról vallott nézeteink különbözőségének.

Ezzel az állításával egyébként most arra kényszerít, hogy itt, az újság hasábja-
in nyilvánosságra hozzam a testületen belül 2014 óta(!) következetesen képviselt
álláspontomat, miszerint a testvérvárosi kapcsolatrendszer jelenleg kialakult
gyakorlatát – amely az érdemi lakossági, civil szervezeti és intézményi, vala-
mint a még mindig bővíthető kulturális kapcsolatépítés és a jelenleginél széle-
sebb körű gyermeküdültetés helyett leginkább a képviselői utazásokról szól – át
kell alakítani! Hozzátéve: számomra elfogadhatatlan, hogy közpénzen család-
tagok utaztatása és étkeztetése is folyik ezen címszó ürügyén! Ilyen esetekben
a képviselőknek saját zsebből kellene rendezniük hozzátartozóik költségeit!

Végezetül még annyit: a választásokig előttünk álló rövid időben, ha már az
elmúlt négy év fejlesztési elmaradásainak nagy részét idén akarjuk behozni, a
fölösleges múltidézés, kiszorítás és az ellentétek fokozása helyett inkább az
előttünk álló feladatokra koncentráljunk.

A múlt helyett a jövőre.
A különbségek helyett az azonosságokra.
Mert bár lehetnek nézetkülönbségek a testület tagjai között bizonyos kérdé-

sekben, a város érdeke mégis csak azt kívánja, hogy a közös célokra összponto-
sítva az együttműködést erősítsük és ne a széthúzást!

Vereckei Zoltán alpolgármester

vélemények képviselői oldal közélet

Ráckeve Város Önkormányzatának
januári bizottsági és képviselő-testületi
ülésein kezdeményeztem a MÁV-HÉV
kezelésében lévő állomás környezeté-
nek rendbetételét.

Kezdeményezésemre a MÁV-HÉV
képviselőinek részvételével február 7-
én helyszíni bejáráson rögzítettük mind-
azokat az utazó közönség által joggal
kifogásolt, elhanyagolt feladatokat,
amelyek eddig nem kerültek elvégzésre.

Ez elsősorban az aluljáró évek óta siralmas állapotát rögzítette.
Tételesen: meszelés és egyéb karbantartás hiányát, a napi takarítás
szükségességét, valamint a folyamatos, rendszeres ütemezésben a
töltés oldal és egyéb területek igényes kaszálásának rendszerességét.

A bejáráson a kezelő nyilatkozott, hogy az önkormányzat felso-
rolt igényeit jogosnak tartotta. Egyben ígéretet tett arra vonatko-
zólag, hogy az elmaradt felújítási munkálatokat a tavasz folyamán
elvégzi. Továbbá gondoskodik az állomás környezetének elvárha-
tó színvonalú takarításáról, kaszálásáról.

Városunk képviselő-testülete több fordulóban tárgyalta és vár-
hatóan ebben a hónapban pontot tesz a 2019. évi városi költségve-
tésre. A vita továbbra is a sportcsarnok építése kérdésében élező-
dött. Továbbra is az a véleményem, hogy a város és a lakosság
többségének érdekét nem a sportcsarnok építése, hanem a meglévő
értékeink megóvása, a közlekedési feltételek javítása szolgálná.
Ráadásul az önkormányzat a sportcsarnok beruházást nagyarányú
hitel felvételével tudná megépíteni, ami ismételten jelzem: a város
tartós eladósodásához vezetne. Csak ismételni tudom, hogy a ter-
vezett létesítmény várospolitikai szempontból rendkívül aggályos,
mivel az amúgy is túlzsúfolt területre képzelték el, ahol már így is
parkolási nehézségek keserítik az ott lakók életét. Úgy vélem, hogy
az lenne tisztességes – mivel a jelenlegi képviselő-testület a man-
dátuma utolsó évet tölti – hogy a beruházásnak az indítását vagy
elvetését az új testületre bízná. Továbbra is elfogadhatatlannak tar-
tom, hogy egy ilyen nagy horderejű döntés meghozatala előtt a
lakosság véleményét a város vezetése nem kérte ki.

Én úgy gondolom (válasz a polgármester úr legutóbbi újságcik-
kébeni megjegyzésére), hogy az elmúlt évek során az éves költség-
vetések kidolgozásához igyekeztem konstruktívan hozzájárulni.
Javaslataimat írásban küldtem. Az egy más kérdés, hogy a javasla-
taimból mennyi került támogatásra. Általában a javaslataim elutasí-
tása nem racionális döntés, mérlegelés, hanem politikai szempontok
alapján történt. Ezektől függetlenül úgy gondolom, hogy egy
demokratikus rendszerben az ellenzéki megnyilvánulás is mérlege-
lendő. Ami pedig a költségvetés elfogadását vagy elutasítását jelen-
ti, ez nézőpont kérdése. A demokrácia alapja, hogy lehetőséget ad a
különböző vélemények ütköztetésére. Úgy gondolom, hogy a jelen
mandátumom időszakában több alkalommal, ellenzéki szerepkör-
ben szavazatommal támogattam a város adott évi költségvetését,
amikor úgy véltem, hogy az a lakosság többségi érdekeit szolgálja.
Ezt pedig azért cselekedtem, mivel én mindig első helyre tettem a
város érdekeit a pártérdekekkel szemben. Javaslom „kormánypárti”
képviselőtársaimnak, gondolkozzanak ezen el.

Végül úgy vélem és üzenem képviselőtársaimnak: EGY PÁRT
A NÉP ÁLTAL VÁLASZTOTT TISZTSÉGNÉL NEM LEHET
CÉL, CSAK ESZKÖZ, MINDADDIG, AMÍG A PÁRTÉRDEK
NEM MEGY A VÁLASZTÓK, A LAKOSSÁG TÖBBSÉGÉ-
NEK ÉRDEKÉVEL SZEMBEN.

Ráckeve, 2019. február 20. Bukovszky István képviselő

KÉPVISELŐI VÉLEMÉNYAmi előttünk van



Szadai József újévi köszöntőjében sértegette azokat a képviselőket,
akik azért nem szavazták meg a költségvetést, mert nem értenek egyet
azzal, hogy Ráckevén egy előkészítetlen projekt keretében, rossz
helyszínen, magas hitelfelvétellel sportcsarnok épüljön. Ezt a cikket
nem hagyhattam szó nélkül, hisz a polgármester megkérdőjelezte
képviselői tisztességünket.

Alpolgármester úr és én az előző havi újságban reagáltunk az iromány-
ra, amely azt eredményezte, hogy a polgármester szóban és írásban is kért
minket, vonjuk vissza cikkeinket. Miután ezt egyikünk sem tette meg,
megszületett Szadai József újabb lejárató írása.

Szadai József rágalmaz:
Szadai azt írja, hogy azért nem engedte megküldeni részemre a meghí-

vót a testvérvárosi látogatásra, mert olyan negatív véleményt formáltam
meg az erdélyi magyarságról, hogy amíg ő polgármester, nem vehetek
részt az erdélyi találkozókon.

Szögezzük le, a nekem küldött meghívót köteles a hivatal részemre
továbbítani, skandalum, hogy Ráckevén a polgármester cenzúrázhatja és
letilthatja a képviselőknek szóló leveleket!

Célozgatás, súlyos vádak, semmi konkrétum! Ez pont elegendő ahhoz,
hogy egy képviselőt rossz színben tüntessen fel az emberek előtt, hogy
ezzel elfedhesse a valóságot. Én nemcsak az erdélyi magyarokról, de sem-
milyen népcsoportról nem formáltam soha negatív véleményt, ezért meg-
döbbentem, amikor ezt elolvastam. Miután szeretek nyílt lapokkal játsza-
ni, e-mailt küldtem Szadai Józsefnek, megkérdeztem, mire is gondolt,
amikor leírta ezeket a szégyenletes vádakat, de újra csak ködösített, semmi
konkrétumot nem válaszolt. Vajon miért?

Pletyka szinten jutott tudomásomra, hogy állítólag a facebook olda-
lamon meg lett osztva valami politikai tartalmú írás, ami sérti az erdé-
lyi magyarokat. Karaktergyilkosság, hitelrontás! Egyértelmű, hogy
személyemet próbálja meg lejáratni Szadai József, az alapos polgár-
mester, akinek a költségvetés elkészítésével járó óriási teher mellett
még arra is van energiája, hogy tisztességtelen módszerekkel figyelje
a vele egyet nem értők facebook oldalán lévő megosztásokat, kom-
menteket, hogy az általa terhelőnek ítélt bizonyítékokat begyűjtse és
alkalomadtán felhasználja ellenük a jól bevált recept szerint. Miután
még mindig nem igazán tudom, miről is van szó, így sajnos erről
érdemben nem is nyilatkozhatok.

Azonban pár dolog felvetődött bennem az üggyel kapcsolatosan:
Amennyiben igazak a pletykák és tényleg facebook megosztásról van

szó, miért nem reagált a polgármester azonnal az állítólagos facebook
bejegyzésre? Miért csak akkor állt elő vele, amikor nem vontam vissza az
újságcikkemet? Miután velem mind a mai napig nem beszélt az ügyről,
hogyan bizonyosodott meg a felelősségemről?

Azt mivel magyarázza, hogy az előző évben is visszatartotta ugyanezen
négy személy testvérvárosi meghívóját? Ez ugye már több mint véletlen?

Pedig Szadai József jól tudja:
A testvérvárosi találkozók az utóbbi években a FIDESZ-KDNP-s kép-

viselők családi kiruccanásaivá váltak.
Felkérem a polgármestert, számoljon be az újság oldalán arról,

hogy megválasztásunk óta összesen hány alkalommal utaztak a
FIDESZ-KDNP-s képviselők családtagjai a testvérvárosi találkozók-
ra a város pénzén? Miután a családtagok utaztatásának finanszírozását
nem lehetne közpénzből fedezni, ezek adóköteles kifizetések, így be
kell fizetni a képviselőknek az utaztatott családtagok után a városi
kasszába a költségeket. Megtörténtek-e ezek a befizetések, megfize-
tésre került-e a magánszemélyek részére nyújtott juttatás után az
SZJA?

Szadai József értetlenkedik:
Hogy létezik, hogy míg 2018 januárjában egyhangúan szavazott a testü-

let a sportcsarnokkal kapcsolatban, úgy a későb-
biekben egyre kevesebb szavazatot kapott a
sportcsarnok építése?

Pedig Szadai József tisztában van azzal,
hogy

a januári ülésen a képviselők egyhangúlag
arról döntöttek, hogy a RÁFÁI meglévő torna-
terme helyén új sportcsarnok vagy a meglévő
épület bővítésére és jelentős felújítására beruházást kívánnak megvalósí-
tani. Ez az egyhangú döntés voltaképp egy elvi hozzájárulás volt, én akkor
a jelentős felújítást preferáltam, azonban amikor sokunk számára világos-
sá vált, hogy a polgármester a tornaterem helyén új sportcsarnok építését
erőlteti, a későbbiek során egyre több képviselő szavazott nemmel úgy
ellenzéki, mint kormánypárti oldalról. Így aztán erre hivatkozni komoly
félrevezetés! Ahogy telt az idő, úgy derültek ki a hiányosságok, jelesül: a
projekt előkészítetlensége, a hatalmas költségek, a hitelfelvétel, mely 10
évre ellehetetlenítheti a várost, valamint a hatástanulmány hiánya. Több
körlevélben jeleztem, hogy miért vállalhatatlan a sportcsarnok beruházás,
megszámlálhatatlan alkalommal hiányoltam a hatástanulmányt, többször
választ sem kaptam kérdéseimre.

Hogy jön ahhoz bárki is, hogy ennyi képviselő véleményét lesöpörje és
az ő hozzáértésüket, becsületüket megkérdőjelezze? Szadai József elfelej-
tette megemlíteni azt is, hogy többször volt olyan eset, amikor a testület
többsége nem szavazta meg a sportcsarnok beruházást!

A sportcsarnok beruházási költségekkel terhelt költségvetést a szakbi-
zottság is elutasította. Ezt a tényt a testületi ülésen érdekes módon „elfelej-
tették” ismertetni. A költségvetés úgy ment át, hogy elhallgatták a pénz-
ügyi bizottság javaslatát!

Azzal sem dicsekedett el, hogy egy költségvetéssel kapcsolatos rendkí-
vüli ülést egyik alkalommal 6 képviselő (a képviselő-testület fele!) bojkot-
tálta, jelezvén, hogy a nyomásgyakorlás ellenére sem fogják megszavazni
a sportcsarnok beruházást.

Márciusban több körlevélben leírtam a költségvetést érintő kifogásai-
mat. Javaslatot tettem arra, hogy kerüljön kivételre a sportcsarnok a költ-
ségvetésből, legyen konszenzus, fogadjunk el egy alapköltségvetést.
Rámutattam, mint előtte többször is, miért nem szabad nekivágni ebben a
formában a sportcsarnoképítésnek. Javasoltam, hogy a polgármester
vegye fel a kapcsolatot Pánczél Károllyal és kérje fel, hogy járjon el a
sportcsarnok ügyében, hogy az állami támogatással, hitelfelvétel nélkül
épülhessen meg, mint Bugyi település esetében. Leírtam, hogy bár szüksé-
ge lenne a városnak egy sportcsarnokra, a beruházás nem élvezhet priori-
tást a már meglévő értékeink megőrzésével, az utak felújításával és más
fontos városi beruházásokkal szemben.

Nyílt titok, hogy az általam elfogadhatatlannak tartott sportcsarnok fel-
építése politikai döntés, a sportcsarnok fel kell hogy épüljön minden-
áron!!! A költségek növekedése a polgármester szerint előre nem látható!
Arra nincs válasz, mi az a pont, amikor a plusz költségek nagysága miatt
kimondja a testület, hogy már vállalhatatlan a beruházás. Úgy látszik, határ
a csillagos ég! Már látni, hogy a céltartalékba beterveztek 7 millió Ft-ot a
gyerekek testnevelési óráinak Kiskunlacházára való áthelyezésére. (Kon-
ténerekben fognak átöltözni, busszal utaztatják majd őket.) Sok járulékos
költségről szó sem esik, a sportcsarnokról kérdezni szabályszerűen bűn,
tájékoztatást nem, vagy csak hiányosan kapunk, egyes információkat kap-
csolatok révén tudunk csak beszerezni. Olyan nagy a baj, hogy azt beszé-
lik, újabb segítségkérő levél íródott az ügyben a miniszterelnöknek.

Szadai József nagy politikára hivatkozik:
A „rabszolga törvény” kapcsán benyújtott előterjesztésem nem kerülhe-

tett napirendre, hisz az szerinte egy kormányhatározat, ami nem hozható
be a város testületi ülésére.
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Szegregátum: elindult
a közbeszerzés

Tisztelt Lakosok! A Ráckevei Újság hasábjain már többször beszá-
moltunk a VEKOP-6.2.2-15 számú pályázatról, amelynek a célja a
Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott ráckevei szegregátum
területén élő lakosság életminőségének, elhelyezkedési esélyeinek
javítása, valamint infrastrukturális beruházások megvalósítása. Mint a
teljes nyilvánosság mellett mindig is elkötelezett ember, már korábban
ígértem, hogy a pályázat fejleményeiről rendszeresen tájékoztatom
önöket. Most újabb lépcsőhöz érkeztünk, amelyet – mint az egyébként
a szokottnál több (nemcsak gazdasági, hanem politikai) buktatót rejtő
projekt, polgármester úr által kinevezett felelőse – szeretnék megosz-
tani önökkel.

Talán emlékeznek rá, a pályázat állásáról legutóbb a város konzor-
ciumi partnere, a Kontakt Alapítvány osztotta meg azt a hírt, hogy az
alapítvány segítségével, pályázaton kívül több roma nemzetiségű pol-
gár szerezte meg a 6. osztályos végzettséget, így lehetővé vált, hogy
már a pályázati támogatás keretén belül ők is részt vehessenek a 7. és
8. osztályos képzésben, amelyet OKJ-s végzettséget adó szakmai
tanulmányok követnek az ezekre a kurzusokra jelentkezőknek. Ezzel
párhuzamosan számos, az életvitelt segítő támogatási rendszerbe von-
ják be a területen élőket, amely összességében – az eredeti tervek sze-
rint – 165 embert fog érinteni.

A projekt végrehajtását jelentősen nehezíti, hogy a pályázat
2016-os megírása és a támogatás megadása, illetve a tényleges
megvalósítás között eltelt években meginduló ugrásszerű,
elsősorban az építőiparban jelentkező gazdasági fellendülés miatt
a korábbi munkanélküliek nagy számban helyezkedtek el, s így
egyre kevesebben kívánják igénybe venni a pályázat által kínált
támogatói szisztémákat, ami a pályázat ún. soft elemeinek
számszerű vállalásait veszélyeztetheti. További komoly problé-
mát jelent az akkor kitűzött infrastrukturális beruházások terve-
zett összege és a jelenlegi, tényleges kivitelezési árak közötti
drasztikus különbség. Ennek áthidalására tavaly hosszú tárgyalás-
sorozatot folytattunk az irányító hatósággal (miként a hasonló
cipőben járó más települések is), amelynek célja vagy többletfor-
rás bevonása vagy az eredeti pályázati összeg rendelkezésre állása
mellett műszaki tartalom csökkentése volt. Végül, az IH támogató
hozzáállásának köszönhetően, a megbeszélések pozitív ered-
ménnyel zárultak, s az eredetileg is valószínűsíthető műszaki
tartalomcsökkentés mellett maradtunk.

Most újabb mérföldkőhöz érkeztünk, amelynek köszönhetően
idén megkezdődhet az infrastrukturális beruházások jelentős
része. Igaz, mivel sajnálatos módon, a tervezési munkálatokkal
megbízott építész késése miatt a tavalyi évre tervezett közbeszer-
zési kiírás helyett csak most, idén, a február végi ülésén tudta elfo-
gadni a testület az erről szóló döntést, ezért a becsült tavalyi árak-
nál várhatóan magasabb ajánlatokkal kell majd szembesülnünk. A
csúszásért a képviselők jelentős kötbérrel sújtották a vállalkozót.

A közbeszerzés során a jelentkezők három szociális céllal épülő
lakás építésére, az Iskolai úti régi iskolaépületből létesülő közösségi
ház kialakítására, valamint kamerarendszer telepítésére pályázhatnak.

A célterületre vonatkozó további munkálatokat a beérkező áraján-
latok függvényében kívánjuk majd újra meghatározni.

Vereckei Zoltán
alpolgármester

Szadai József azonban jól tudja:
Az előterjesztés a ráckevei emberekről szólt, mégpedig arról, hogy

Ráckevén a városi intézményekben ne lehessen alkalmazni a „rabszolga
törvényt”. Mivel napirendre sem tűzte az előterjesztést, mára már ez a tör-
vény szabadon alkalmazható a ráckevei intézményekben. A polgármester
politikai döntést hozott, nem a ráckevei dolgozó emberek érdekeit nézte.

Szadai József állítólag korrekt, beszélő, kézfogó viszonyban van a
ráckevei MSZP elnökkel:

Kolarics Péterrel kapcsolatban nem a papíralapú meghívót hiányoltam.
A „korrekt viszony” vele addig tartott, amíg segítségével a város megkap-
ta a sporttelep felújított lelátójának székeit, és ki nem derült róla, hogy ő az
MSZP Ráckevei Szervezetének elnöke. Amint ez kitudódott, a lelátó
átadásán nemkívánatos vendég lett, úgy, ahogy ezt követően a városi
ünnepségen is.

Szadai József jól tudja:
Nem írunk lejárató mondatokat a velünk „korrekt” viszonyban lévő,

köztiszteletben álló emberekről! Kolarics Péter milliós értékben segítette a
városi sportpálya lelátójának felújítását. Rajta kívül egész családja is sokat
tett Ráckevéért. Ezért őket meg kéne becsülni!

Szadai József megmondja, mivel is foglalkozzunk!
A polgármester szerint a képviselők megszégyenítése számunkra pusz-

tán hiúsági ügy, amivel nem kéne foglalkozni. Az újévi köszöntőben
Szadai elindított egy lavinát a becsmérlő, lekezelő cikkével. Ezeket a váda-
kat jóérzésű ember nem hagyhatja szó nélkül!

Most tudom igazán értelmezni azt az e-mailt, amit a polgármester a
választások után küldött az ellenzéki képviselőknek, melyben leírja, hogy
a FIDESZ-KDNP nagy arányú győzelme után nem látja értelmét, hogy a
jövőben több kérdésben is ellentmondjunk. Ezt annak idején szóvá is tet-
tem egy ülésen, elmondtam, hogy egy polgármester nem fenyegetheti a
képviselőket. És bekövetkezett! Nagy nyilvánosság előtt próbálja meghur-
colni azokat a képviselőket, akik nem a tetszése szerint szavaznak.

Szadai József jól tudja, hogy:
Mi mindnyájan komolyan foglalkozunk a költségvetéssel, azonban nem

vagyunk sem könyvelők, sem gazdasági szakemberek. A költségvetés
elkészítése nem a képviselő dolga. Nehéz úgy részt venni egy költségvetés
előkészítésében, ha javaslatai, véleményei süket fülekre találnak.

A költségvetés elfogadása mindnyájunk felelőssége, ebben az évben is
alapos, vállalható döntést hoztunk azzal, hogy mi négyen ismét nem sza-
vaztuk meg a költségvetést, nem politikai indíttatásból, hanem azért, mert
annak beláthatatlan következményei lesznek a városra nézve!

A képviselőnek nem az a feladata, hogy megfeleljen a polgármesternek,
hanem az, hogy a várost tisztességgel és felelősséggel szolgálja! Normális
körülmények között egy polgármester is alázattal dolgozik a városáért,
tisztelve a más állásponton lévő képviselőtársait, és nem tesz politikai
lépéseket ellenük, személyüket felhasználva az őszi választási kampánya
részeként.

Khrais-Ujszászi Éva
képviselő

képviselői vélemény Rávüsz Kft. VEKOP-6.2.2-15

A Rávüsz Kft.
ügyfélfogadása

Kedd:
9–11, 13–15 óráig,

Csütörtök:
9–11 óráig.

Ráckeve, Bajcsy-Zs. u. 66.

A RÁVÜSZ Kft.
munkatársat

keres!
– 1 fő nehézgépkezelő

munkakörbe.
Jelentkezni lehet a kft. ügyveze-

tőjénél, Juhász Lászlónál.

Tel.: 30/279-8231
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önkormányzat választás etikai kódex

2019-ben európai parlamenti választásokat tartanak Magyaror-
szágon, mely a negyedik ilyen jellegű voksolás az ország történetében.
A szavazás időpontját Áder János államfő pénteken (március 1-jén)
kora délután jelentette be: 2019. május 26.

Európai parlamenti választásokat ötévente tartanak az Európai Unió-
ban. A szavazást 2019-ben – a Tanács döntésének értelmében – 2019.
május 23. és 26. között kell megtartani, de a pontos dátumot (az eltérő
hagyományok és jogi rendelkezések miatt) a tagállamok maguk állapítják
meg. A választás egyfordulós, listás szavazás, amelyen Magyarországon
csak pártok indulhatnak. Az ország az EP javaslata alapján a 2019-es
választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. Az a
párt állíthat listát, amely legalább 20 000 választópolgár aláírását össze
tudja gyűjteni. A voksoláskor az egész ország egyetlen választókerületet
alkot. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes
szavazatok legalább 5%-át. A képviselő helyeket az ún. d’Hondt-mód-
szerrel osztják el. Az egyes listákról a jelöltek a pártok által eredetileg beje-
lentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

A törvény értelmében a kampányidőszakban a médiumok a jelölő szerve-
zetek és a jelöltek számáraazonos feltételekkel tehetnek közzé politikaihirde-
téseket. A törvény azonban nem szabályozza, hogy egyes médiumok milyen
terjedelemben, mely műsorsávban stb. közölhetnek politikai hirdetéseket, így
a műsorszolgáltatók (sajtóorgánumok) maguk döntik el, hogy milyen módon
teremtenek azonos feltételeket az egyes jelöltek hirdetéseinek.

A Ráckevei Újság szerkesztési elveit, „etikai kódexét” a 2019-es
választási kampányban a következők szerint határozzuk meg:

Alapelv:
A Ráckevei Újság – mint ahogy korábban, úgy a kampányidőszakban

kifejezetten – nem kötelezheti, így nem is kötelezi el magát párt, politikai
ideológia, politizáló szervezet vagy politikus személy irányában. Ezért
európai parlamenti választások kampányidőszakában – esetünkben
2019. április 08. és május 06. között – a Ráckevei Újságban politikai meg-
nyilvánulások kizárólag fizetett választási hirdetésként jelenhetnek meg,
az alábbi feltételek szerint:

Közzététel:
• A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos,

valamint a politikai hirdetést vagy reklámot az egyéb cikkektől jól elkülö-
nítve kell közzétenni, ezért a Ráckevei Újságban a 2019. április 25-ei lap-
zártáig tartó kampányidőszakban a politikai hirdetések „Fizetett Válasz-
tási Hirdetés” felcímmel, a kenyérszöveg betűtípusától eltérő betűtípussal

szedve, léniával elválasztva vagy keretben (színezett háttérrel) jelenik
meg. (Az „arculat” kialakítása a megrendelő kívánsága szerint történik.)

• A hirdetéseket és a politikai hirdetés megrendelőjét elektronikus for-
mában, e-mailen, a következő e-mail címekre várjuk: jreka@invitel.hu
vagy rujsag@invitel.hu vagy jreka2026@gmail.com.

• A hirdetés színes lehet.
• Az egyszeri hirdetés terjedelme maximum 1 oldal lehet.
• A hirdetések az újság második felében helyezkedhetnek el.
• A hirdetési árak megegyeznek a honlapon található általános hirdetési

árakkal:
Színes (4 szín) nyomás esetén, műnyomó minőség:
1/1 oldal (19 x 25,5 cm): 65.000 Ft+áfa
1/2 oldal (19 x 12,5 cm): 32.500 Ft+áfa
1/4 oldal (9,5 x 12,5 cm): 16.900 Ft+áfa
1/8 oldal (9,5 x 6,25 cm): 9.100 Ft+áfa
Apróhirdetés: 27 Ft/szó+áfa; legfeljebb 30 szóig, folyamatos szöveg-

ként, 2 kiemelt szóval.
Fizetés: átutalással vagy postai csekken történik a megjelenés után.
• Abban az esetben, ha két vagy több Hirdető egyugyanazon oldalhe-

lyen kíván hirdetni, az a hirdetmény jelenik meg a kérdéses helyen, amely-
nek hirdetője (elsősorban a párt) neve/elnevezése az ABC betűi szerint
előrébb található.

A hirdetések közzétételéhez az alábbi időpontok veendők figyelembe:
A Ráckevei Újság tervezett megjelenése: Lapzárta:

2019. április 08. 2019. március 28. (csütörtök)
2019. május 06. 2019. április 25. (csütörtök)

Nem lehet közzétenni az előbb említett 2 számban burkolt vagy tudato-
san nem észlelhető reklámot tartalmazó cikket, riportot, ezért nem jelenhet
meg az újságban aktív politikussal készített interjú vagy riport, kizárólag
az általa megszerkesztett bemutatkozó, illetve kampányszöveg, valamint
rendezvényhirdetés az előzőekben részletezett feltételek szerint. E kérdés-
ben a felelős szerkesztő döntése a meghatározó.

A felelős szerkesztő, a felelős kiadó a közérdekű közlemény, a jótékony-
sági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért nem tartozik felelősséggel.

A Ráckevei Újság felelős kiadója és a Választási Iroda vezetője, dr.
Kereszturi Zita elfogadta és követendőnek tartja a fenti „választási etikai
kódexet”.

Jáki Réka
A Ráckevei Újság felelős szerkesztője

A Ráckevei Újság „Választási Etikai Kódexe”
Európai Parlamenti Választások – 2019

Ráckeve Város Önkormányzata
értékesíti a tulajdonában lévő

alábbi ingatlanát
Ráckeve, Somlyó-sziget 6351 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű
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szabadtéri tüzek felhívások VIGI konyha

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak,
hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy
kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Más-
részről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban
keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
1. Az engedélyezés tárgya
Minden külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló

növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az első fokú tűzvédel-
mi hatósággal, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel
engedélyeztetni kell.

Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított ége-

téstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz
ellenivédelméről szóló4/2008. (VIII. 1.)ÖMrendelet9.§ (alkalomszerű tűz-
veszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket,
módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmaz-
ni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

A szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő sza-
badtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése
az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-
ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
(vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

2. Az eljárás menete
Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljá-

rás, így illetékköteles; az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000
Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Egy kérelmen egy darab 10 hek-
tár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be (egy égetési nap és egy
égetési pótnap meghatározásával). A kérelmet a tervezett égetési időpont
előtt legalább 10 nappal kell benyújtani az engedélyezési eljárást lefolytató
területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.
II. Belterületi szabadtéri égetés
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM

rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri ége-
tést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányza-
ti rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a tele-
pülési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedé-
lyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy idő-

pontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédel-
mi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belte-
rületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonu-
ló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő tűz-
oltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogsza-
bály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a
rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az ége-
tést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés
azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság
kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a hely-
színen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a kataszt-
rófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja,
hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi
szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a
hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztró-
favédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveze-
tekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.
melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legki-
sebb mértéke 10.000 Ft.

Az ingatlanon tartott kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányí-
tott égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoz-
nak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása
mellett lehet végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:

1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk

alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors

továbbterjedésének.
6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg

visszagyújtsa.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további informáci-

ókért keressék fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
oldalait (www.erdotuz.hu).

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2030 Érd, Fehérvári út 79/A
Tel.: +36-23-524-570, e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban
történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

TTiisszz  tteelltt  rráácc  kkee  vveeii  llaa  kkoo  ssookk!!
Az Ady End re Gim ná zi um alag so rá ban (Rác ke ve, Kos suth L. u. 82. szám) lévő Vá ro si
Kony ha ebédlője bé rel he tő elő ze tes egyez   te tés alap ján ren dez vé nyek re, csa lá di ese mé nyek -
re, osz tály ta lál ko zók ra, a tel jes ét ke zés le bo nyo lí tá sá val. 
Ugyan itt ebéd ren del he tő ked  vez mé nyes áron az ös  sze ál lí tott he ti me nü alap ján. 

Ér dek lőd ni a kony hán az élel me zés ve ze tő nél (06-24/519-050, 8-as mel lék), il let ve a VIGI
iro dá já ban (Rác ke ve, Szent Ist ván tér 5. szám alatt, 06-24/517-365).

Bodor Lászlóné 
VIGI-ve ze tő
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Duna horgászat DAKÖV

Stratégiai partnerek a horgászok
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Szűcs Lajos MOHOSZ elnök és Bokor Károly horgá-

szati szakíró a ráckevei Vadkacsa Szabadstrandon forgattak kisfilmet, amelyben a közelmúltban
történő, horgászokat érintő változásokról számoltak be. 

A kisfilm megtekinthető a https://nyito.mohosz.hu honlapon a videók között.

Tisztelt
Felhasználóink!

Az igénybe vett szolgáltatások ellenértékét
a hiteles vízmérőn mért fogyasztás alapján
számolja el a DAKÖV Kft. A mérésügyről
szó ló 1991. évi XLV. törvény előírja a víz -
mérő tulajdonosa – a bekötési vízmérők ese -
té ben ez Társaságunk – számára a bekötési
vízmérő 8 évente történő, hitelesítési célú
vízmérőcseréjét. Ez a Felhasználó és a Szol-
gáltató közös érdeke, Ön is tegye lehetővé a
mérőcserét a korrekt, valós fogyasztás elszá-
molása érdekében!

Ahhoz, hogy a törvényi előírásoknak
meg tudjunk felelni, 2019. április hónap-
ban Ráckeve, Somlyó-sziget településré-
szen megkezdjük az ingatlanokon találha-
tó vízmérők lecserélését.

Ha Ön nem tud jelen lenni a vízmérő csere-
kor, megbízhatja képviselettel bármely (18 év
fölötti) közvetlen hozzátartozóját, szomszéd-
ját. Ha a meghatalmazott nem közvetlen hoz-
zátartozó, a képviseletet Önnek írásban enge-
délyeznie kell meghatalmazottjának, me lyet
kérésre a szerelőinknek be kell tudni mutatni.

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. § (6)
bek. szerint:

„A felhasználó köteles a víziközmű-szol-
gáltató által megküldött értesítésben megje-
lölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt
időpontban a felhasználási helyhez tartozó
mé rő helyen a munkavégzést lehetővé tenni.”

Előbbiek be nem tartása a felhasználó
részéről szerződésszegésnek minősül a fent
hivatkozott Korm. rendelet 70. § (2) bek. e)
pontja szerint. Szerződésszegés esetén a ví zi -
közmű szolgáltatónak jogában áll a felhasz-
nálóval kötött közszolgáltatási szerződés fel-
mondása és a szolgáltatás megszüntetése. 

Ugyanígy szerződésszegésnek minősül, ha
esetleg valaki közszolgáltatási szerződés nél-
kül vételez vizet a víziközmű hálózatból.
Kollégáink, ha ilyen esetet találnak, akkor
minden előzetes felszólítás nélkül a vízbekö-
tést megszüntetik!

Javasoljuk, hogy bizonytalanság esetén
egyeztessenek ügyfélszolgálatunkkal ügyfél-
szolgálati nyitvatartási időben a szerződé sük -
kel kapcsolatban!

Fentiek alapján kérjük Tisztelt Felhasz-
nálóink szíves együttműködését, hogy
szerelőink a vízmérők cseréjét elvégezhes-
sék!

Köszönjük együttműködését!
Ráckeve, 2019. 02. 27.
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Árpád�Múzeum kiállítás programok

A részletes programot a következő számban közöljük, valamint
kövessék figyelemmel a különböző hirdetményeket, plakátokat!
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A�35�éves Ránki�György�AMI hírei

S z e r e l m e s
n é p  d a l o k k a l
ünnepeltük a Va -
lentin napot feb-
ruár 14-én! Ha -
to dik alkalom-

mal rendeztük meg körzeti népdaléneklő versenyünket
az Ács Károly Művelődési Központban, amely évről
évre nagyobb népszerűségnek örvend a város és a kör-
nyékbeli iskolák körében. Idén 12 iskola 65 dalos ked-
vű énekese nevezett a barátságos hangulatú találkozó-
ra, amely jól mutatja, hogy a népdalok még a mai gyer-
mekek számára is hordoznak üzenetet. Kodály szavait
idézve: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultú-
rája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának.” Emiatt is fontos,
hogy gyermekeink megszeressék ezer éves népdalain-
kat, mert azok csak így maradhatnak fenn a következő évszázadokban.
Minden kis énekes szép ajándékkal, egy mézeskalács szívvel tért haza a
találkozóról, melyet Fodor Piroska díszített egyedi népi motívumokkal.
A zsűri meghívott elnöke, Koczka Andrea a produkciók értékelése mel-
lett citerával kísért dalaival örvendeztette meg a hallgatóságot.

Itt szeretném megköszönni a felkészítő tanárok és a szereplők, illetve
segítő kollégáim szervező, ajándékkészítő munkáját, valamint a zsűrizés-
ben és a vendéglátásban nyújtott segítségét.

A verseny helyezettjei:
I. KORCSOPORT
ARANY minősítés: Bukri Laura, Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Felkészítő tanár: Kovács Lia
EZÜST minősítés: Kenesei Ákos, Bocskai István Református Okt. Közp.
Felkészítő tanár: Bánfai Beáta
BRONZ minősítés: Bali Léna, Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
Felkészítő tanár: Horváthné Baranyai Ágnes
KÜLÖNDÍJ: Csécs Alíz, Dezső Lajos AMI Dömsöd
Felkészítő tanár: Donec Szergej
KÜLÖNDÍJ: Puja Dóra, Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Felkészítő tanár: Vörös Renáta
II. KORCSOPORT
ARANY minősítés:Budai Jázmin, Bocskai István Református Okt. Közp.
Felkészítő tanár: Bánfai Beáta

EZÜST minősítés: Kálmán Viktória, Szent Imre Kato-
likus Ált. Iskola
Felkészítő tanár: Kecskésné Horuczi Csilla
BRONZ minősítés: Nagy Eszter, Ránki György Alap-
fokú Művészeti Iskola
Felkészítő tanár: Zsikó Zsuzsanna
KÜLÖNDÍJ: Molnár Boglárka, Ráckevei Árpád Feje-
delem Általános Iskola
Felkészítő tanár: Répás Mária
KÜLÖNDÍJ: Pápay Krisztina, Taksony Vezér Német
Nemzetiségi Általános Iskola
Felkészítő tanár: Baliné Huksz Erika
KÜLÖNDÍJ: Wolf Dávid, Taksony Vezér Német Nem-
zetiségi Általános Iskola
Felkészítő tanár: Baliné Huksz Erika

III. KORCSOPORT
ARANY minősítés: Czikó Rebeka, Dunavarsányi  Erkel Ferenc AMI
Felkészítő tanár: Takács Edit
ARANY minősítés: Pereszlényi Réka, Délegyházi Hunyadi János Álta-
lános Iskola
Felkészítő tanár: Petőné Bartalis Pi -
roska
EZÜST minősítés: Érsek Melánia,
Szigethalmi Szent István Általános Isk.
Felkészítő tanár: Dzsabrailova Szevil
EZÜST minősítés: Szajkó Sára, Szi-
gethalmi Szent István Általános Iskola
Felkészítő tanár: Fésűs Magdolna
BRONZ minősítés: Szász Dóra,
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Felkészítő tanár: Békésné Balázs Edit
KÜLÖNDÍJ: Ahmad Medina, Szi-
gethalmi Szent István Általános Iskola
Felkészítő tanár: Dzsabrailova Szevil
KÜLÖNDÍJ: Szabó Petra, Dömsödi
Széchenyi István Általános Iskola
Felkészítő tanár: Krnájszki Istvánné

Horváthné Baranyai Ágnes
szervező

Népdaléneklő verseny



A Ráckevei Járási Praxisközösség hét orvos összefogásával alakult
meg. Céljuk az egészségi állapot megőrzése, javítása az egészségtuda-
tos életmód kialakításával. A praxisközösség számára a VEKOP-
7.2.3-17-00009 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című projekt az elkövetkező közel
két évben – 2019. március – 2020. szeptember – lehetőséget ad arra,
hogy a jelenlegi alapellátást többletszolgáltatásokkal egészítsék ki.

A Praxisközösség háziorvosai: Ráckeve település ellátási körzettel ren-
delkező háziorvosok: dr. Berta Beatrix, dr. Pataki Márta, dr. Józsa Viktó -
ria, valamint dr. Zombori Gábor László, aki Lórév község települését is
ellátja. Zombori doktor a program szakmai irányítója is egyben. 

Dr. Szekszárdi Margit ráckevei gyermekorvosként csatlakozott. Sziget-
becse és Makád települések ellátási körzeteiben dr. Csernyi Zsuzsanna és
dr. Papp Botond vegyes körzetű háziorvosok kapcsolódtak a praxisközös-
séghez. A prevenciós programba tehát Ráckeve, Szigetbecse, Makád és
Lórév lakosait sikerül bevonniuk.

A  projekt költségvetése biztosít többletfedezetet további szakemberek
bevonására, így ennek köszönhetően védőnőket, gyógytornászokat, diete-
tikusokat, egészségfelelősöket és egészségfejlesztőket és nem utolsósor-
ban mentálhigiéniés szakembert tudnak a programban foglalkoztatni. A
projekt megvalósításának időtartama alatt a betegség-megelőzésre helye-
zik a hangsúlyt. Az orvosok által nyújtott prevenciós rendeléseken, közös-
ségi színtérprogramokon az adott települések nevelési, oktatási és egyéb
közösségi intézményeiben szeretnék népszerűsíteni az egészségtudatos
életmódot. A bevont szakemberek segítségével kívánnak tenni az egész-
ségtelen táplálkozás, a dohányzás, a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás és
a mozgásszegény életmód ellen. Ezzel reményeik szerint az adott település
lakosságának egészségi állapotának javulását érhetik el. 

A projekt népegészségügyi célokat, kutatáso-
kat is szolgál, ezért az előírásoknak és céljaik-
nak megfelelően, egyes szolgáltatásokat csak a
praxisközösség orvosai által ellátott lakosság
vehet igénybe.

A célok megvalósítása során a Praxisközös-
ség együttműködik Ráckeve Város, Szigetbe-
cse, Makád és Lórév Községek Önkormányza-
taival és szociális szolgáltatóival, egyházi szervezetekkel, a közoktatási
intézményekkel, helyi civil szervezetekkel, sportklubokkal és a helyi
médiával.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igénybe vevők számára a szolgáltatásaik
ingyenesek, semmiféle anyagi ráfordítást részükről nem igényel, hogy
ezen összetett, betegségmegelőző programban részt vegyenek. Magyar -
országon jelenleg a vezető halálokokat okozó betegségek: kardiovaszkulá-
ris, szív-keringési, daganatos megbetegedések, cukorbetegség. Ezen meg-
betegedések hátterében összességében elmondható, hogy a mozgássze-
gény életmód, a túlsúly, az egészségtelen táplálkozás és a fokozott stressz
áll. Vizsgálatok igazolják, hogy a jó egészségi állapot megőrzésében, javí-
tásában az életmódtényezők közül kiemelt szerepet játszik a fizikai aktivi-
tás és az étrend. A praxisközösség célként fogalmazza meg a környezetük-
ben élő és általuk alapellátásban is kezelt személyek életminőségének javí-
tását, ezáltal hozzájárulva a lakosság népegészségügyi mutatóinak javítá-
sához is.

2019. február 19-én került sor a VEKOP-7.2.3-17-2017-00009
azonosító számú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének
átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című projekt nyitóren-
dezvényére, amelyet dr. Zombori Gábor László, a program szakmai
vezetője nyitott meg. Köszöntőt mondott Szadai József polgármester,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), dr. Takács
Péter egészségpolitikai főosztályvezető. Dr. Dózsa Csaba, a Miskolci
Egyetem Egészségügyi Karának do cense tájékoztatást nyújtott a Pra-
xisközösség munkájáról.

A Praxisközösség működéséről, programjairól, kiemelten fontos infor-
mációiról az alábbi felületeken tájékozódhatnak:

Facebook: Ráckevei Járási Praxisközösség
Helyi sajtóban, illetve intézmények hirdetőtábláin.

dr. Boldog Zsuzsanna
Ráckeve Járási Praxisközösség népegészségügyi koordinátora

M. Selmeczi Julianna
Ráckevei Járási Praxisközösség kommunikációs munkatársa

Fotók: Jáki Réka

Bemutatkozik a Ráckevei Járási Praxisközösség

14 2019. március

Ráckevei Járási Praxis�Közösség
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Ady-bál gimnázium hirdetés

„Rendeltetésünk nem magányos élet 
S örök komolyság és elmélkedés, 
Hanem barátság és társalkodás. 
S nem a világi jókat megtagadni, 
De józan ésszel vélek élni tudni 
A bölcsességnek titka és jele.”

Bő kétszáz éve vetette papírra a fenti sorokat Berzsenyi Dániel, idősze-
rűségük azonban ma is vitathatatlan. Egy patinás gimnázium hagyomá-
nyos januári báljához pedig keresve sem találnánk jobb mottót.

Olyan kivételes alkalom ez, amelyen tanár, diák, szülő kiléphet a
„komolyság és elmélkedés” munkás hétköznapjaiból, és estélyi öltözék-
ben, elegáns környezetben, nagyszerű zene mellett élhet igazi, „békebeli”
társasági életet.

A szervezőknek – Dr. Balogh Lászlóné igazgatóhelyettes asszonynak
és Kiss Erika tanárnőnek – köszönhetően immár kilencedik alkalommal
lehetett részünk ebben az élményben!

Köszönjük a munkájukat!                                  Gál-Ködöböcz Zsuzsanna
11. c osztály főnöke

Az idei év felajánlói voltak:
Csöme Kft., Bukri Sándor, Dr. Balogh László, Dr. Pataki Márta, Dr.

Pusztai Attila, Dr. Szikora Gyula, Erdős Húsbolt – Erdős László, Fegyó
Béla festőművész, Goldi-Módi Kft., Koller András, Kovács Gyuláné,
Korax Gépgyár Kft., MAJOR Kft., Novák Miklós, Dr. Pálfi Zoltán, Puha
Ferenc festőművész, Viskiné Rafás Kinga, Szadai József, Tóth János,
Végh Mária, Ács Károly Művelődési Központ, Agócs Zsolt, Alex Moore
Táncegyesület, Andi Virág, Barbi Fashion, Becsei vendéglő, Cseh
Fruzsina, Duna Relax & Event Hotel****, Dr. Fábián Miklós, Dr. Guba

Sándor állatorvos, Erdős Pincészet – Erdős
Bálint, Galenus Gyógyszertár, Gőcze – helyi
kézműves termék, Grossmann szerelvény,
Gyengési zöldséges, Hidvégi Klára, Horváth
Matilda és családja, Hotel Termálkristály –
Aqualand **** Aqua Helia Kft., Hotel Termál-
kristály – Aqualand ****,  Szarkaláb Étterem, Kajlik Szilvia, Kapitány
Cukrászda, Katarina Moda, Kerekes Sándorné – Flamingó virág, Kevei
Margit, Kiss Lajosné, Korn Beatrix Photo – Lovely Moments, Masatsch
János, Mesterker Bt. Barkács, lakásfelszerelés, ajándék, Mészáros Gyula,
Moharos László, Nagy Gábor és családja, Nosztalgia Virágház, Nemes
Ferenc fafaragó népi iparművész, No1. Fashion, Pujáné Kókai Ágnes,
Ráckevei Líra Könyvesbolt, RÁVÜSZ Kft., Schema-Számítástechnika –
Ráckeve, Suli-buli papír-írószer Ráckeve, Sutyi & Sasi Étterem és Pizzé-
ria, Szegedi Imre, Taligás R+V Duna Pékség, Tulipán Műhely, Varga
József és családja, 11. B osztály

Január = fények és tánc
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1848-49 ünnep március 15.

Ha bárki visszagondol az életében
megünnepelt március 15-ék sorára, talán
mind azt érezhetjük, hogy ez az a nemzeti
ünnepünk, amely a magyar szívekben
mindig magában hordozott egy sajátos
szimbolikus jelentéstartalmat, leginkább
a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és
a nemzeti tudat érzését. Az ezen dátum
által jelképezett korszaknak kö szön het -
jük gyönyörű himnuszunk keletkezését,
zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hi va -
talossá válását, illetve azt, hogy orszá-
gunk fővárosa Pozsony helyett Budapest,
hi va talos nyelve pedig a latin helyett a
magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát
erre a napra. Úgy gondolom ma, amikor
nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy
válságokkal, viszontagságokkal teli korban,
ennek a napnak az emléke nagyon fontos
tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket.
Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a
kitartás és a tenni akarás hegyeket megmoz-
gató erejének és egymásnak a megbecsülése.
De mi is történt pontosan ezen a jeles napon?
Igaz, hogy többször, több alkalommal is
írtunk már erről az ünnepünkről itt a Rácke-
vei Újságban is, de azt gondolom, hogy fontos
újra és újra, minden évben közösen felidézni
ennek a forradalomnak az eseményeit, emlé-
kezni a márciusi ifjakra és a szabadságharc
hőseire és leszűrni napjaink történelmére a
tanulságokat.

Iskolai tanulmányainkból tudjuk, hogy ezen a
napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, hogy
Petőfi Sándor és fiatal társai – akiket márciusi
ifjak néven emlegetett az utókor – a Pilvax kávé-
házból elindulva a Landerer nyomdához vonul-
tak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követelé-
seiket, és kiszabadították a jobbágyok sorsát szí-
vén viselő Táncsics Mihályt.

1848. március 15. igazi jelentőségét nem a
pesti eseménysor adja meg, hanem a várostól
180 km-re lévő pozsonyi országgyűlés tevé-
kenysége, de még inkább a március 15-ét meg-
előző majd két évtizedes időszaknak, a reform-
kornak kiharcolt eredményei. 

A parasztság esetleges felkelésétől és a párizsi
eseményektől megijedt főrendi ház számára az
utolsó csepp a pohárban a Bécsben kitört forra-
dalom híre volt. Amikor március 13-án Po -
zsony ba érkezett a bécsi forradalom híre, a fel-
sőház is beadta a derekát. Megtörtént a felirati
javaslat kibővítése és elfogadása. Két nappal ké -
sőbb, 1848. március 15 -én  reggel 10 órakor
72 képviselő, köztük Kossuth és Széchenyi vitte
gőzhajón Bécsbe a javaslatokat, melyek az
uralkodói jóváhagyás esetén Magyarország szá-
mára egy új kort jelentettek. Közteherviselés,
örökváltság, nemzeti kormány, sajtószabadság,

unió Erdéllyel, évenkénti országgyűlés, a papi
tized és ősiség törvény eltörlése, a feudalizmus
végének és a modern szabad fejlődés kezdeté-
nek szinonimái voltak. Miközben Kossuth a for-
radalmi Bécsbe érkezett, ahol ünneplő tömeg
fogadta, megindultak március 15-e pesti ese-
ményei is. Kitört a forradalom.

Miközben Pesten Petőfi Sándor, Jókai Mór és
Nyáry Pál vezetésével zajlottak a mindenki által
már számtalanszor hallott és jól ismert pesti for-
radalmi események, addig az igazi áttörést és a
tényleges forradalmi győzelmet Bécsben Kos -
suth és Széchenyi vívta ki. Március 16-án át -
nyújtották V. Ferdinándnak a felirati követelése-
ket, amelyeket még aznap este az államtanács a
bécsi, a pesti és az egész Európára kiterjedő for-
radalmi hullám miatt, kelletlenül jóváhagyott.
Batthyány Lajos kinevezésének uralkodói jóvá-
hagyására csak március 17-én került sor, Szé -
che nyi, Eszterházy és István nádor személyes
közbenjárásának hatására.

A forradalom győzelmének gyümölcse a
március 15-ét követő egy hónapban érett be,
amikor a Kossuth által kidolgozott felirati köve-
telésekből a magyar országgyűlés létrehozta az
áprilisi törvényeket, és kinevezte az első magyar
felelős kormányt. A 31 törvény révén hazánk
maga mögött hagyhatta a feudalizmust, lerak-
hatta a modern Magyarország alapjait. Széche -
nyi a következőképp összegezte az esemé-
nyeket:

„...Az én politikám biztos volt, de lassú,
Kossuth egy kártyára tett mindent és legalább
idáig annyit nyert a hazának, mint amennyit az
én politikám tán 20 év alatt bírhatott volna elő-
állítani! Ha reactio nem történik és több lesz
bennünk a hazafiság mint az irigység, s több a
polgári erény mint dicsvágy, én biz' azt hiszem,
lesz még a magyarbul valami s pedig sok!”

Sajnos 1848 tavaszán és nyarán a nagyha-
talmak sorra eltiporták az európai forradal-
makat, és 1848 júliusára az osztrák udvar is
visszanyerte erejét. Támogatni kezdte a ma -
gyarok ellen fellépő és önállóságot követelő
szerb és horvát erőket, bár Jelasics horvát bán
1848 őszén indított támadását hazánk még
vissza tudta verni.

Az osztrák császári udvar 1848 őszén
döntötte el, hogy bár Magyarországon a
forradalom győzött, és az uralkodó elfo-
gadta az új törvényeket, sőt beiktatta a
magyar kormányt is, mégis le fogja rom-
bolni az eredményeket, és az országot visz-
sza fogja kényszeríteni a forradalom előtti
kiszolgáltatott és elmaradott helyzetébe.

1848. december 2-án az osztrákok le -
mondatták a magyar kormányt kinevező és
a magyar forradalmat elfogadó V. Fer di -
nándot és helyére az alkut nem ismerő ifjú
Ferenc Józsefet ültették, majd megindítot-
ták elsöprő erejű támadásukat. A támadás-

sal megkezdődött az 1848-as szabadságharc,
mely 1849. augusztus 13-án, a világosi fegy-
verletétel napján sajnos elbukott. Elbukott,
mert hazánknak nem csupán egy elnyomó nagy-
hatalommal, hanem egy szövetséggel kellett
szembenéznie. Az Ausztria, Po rosz ország és
Oroszország közt 1815-ben megkötött Szent
Szö vetséget, melyet 1833-ban orosz-osztrák ka -
tonai szerződés is kiegészített (München gratz-i
szerződés), a forradalmak közös elnyomása hív-
ta életre.

Oroszország kisegítve szövetséges társát ha -
tal mas túlerejével legyőzte az addigra már kivér-
zett és 6 hónapja hadban álló legyengült magyar
hadsereget. 1849. október 6-án Aradon 13 ma -
gyar honvédtábornokunkat végezték ki igazság-
talanul és jogtalanul, illetve az ezt követő hóna-
pokban további 120 szabadságharcost fosztottak
meg életétől. A szabadságharc elbukott és Ma -
gyar ország még 18 évnyi elnyomást volt kény-
telen elviselni, amikorra végre kiegyezhetett
nyu gati szomszédjával.

A forradalmi eredmények azonban megma-
radtak, a modern Magyarország alapjait március
15-én lerakhattuk. Kis hazánk bebizonyította a
világnak: képes az összefogásra, képes arra,
hogy egyszerre két nagyhatalommal harcolva is
megalkossa önállóságának alapjait. A világ
meg ismerte népünk küzdeni akarását, mert
olyan önzetlen emberek vezettek bennünket,
mint gróf Széchenyi István, aki egy teljes évi
jövedelmét ajánlotta fel Magyarországért, olyan
vezetők mutattak példát mint Kossuth Lajos, aki
alkut nem ismerve tartotta össze és lelkesítette a
magyarok millióit.

Magyarország 1848. március 15-én az össze-
fogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről
tett tanúbizonyságot. Ma amikor ugyancsak min-
denki harcot vív a napi megélhetésért, a munka-
helye megtartásáért, a családja boldogulásáért,
ebből a napból erőt tud meríteni magának, hisz
ugyanazon értékekre van ma is szükség, és ezek
közt a legfontosabb az összefogás. Erről kell
hogy szóljon március tizenötödike 2019-ben.  

Forrás: http://vaskarika.hu/hirek/reszletek
Összeállította: Jáki Réka

Forradalom és szabadságharc



18 2019. március

Ady Endre gimnázium színházi előadás

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium január 15-én bemutatta Tasnádi
István: Finito c. színdarabját az Ács Károly Művelődési Központ színpa-
dán. De ez a történet itt nem ért és nem is érhet véget, hiszen az előadás
végén mi nézők is kerestük a saját olvasatunkat eme vaskos életjelenség
ábrázolás után. Életek jelenetekben, a párkapcsolati vagy mondjuk ki, a
házassági  krízisek oldaláról. Finito, egy humorral vastagon átszőtt, de
már az első mondatnál el nem eresztő téma, jelenség. Életszagúan hatott
minden, ami a színpadon történt, nem volt kérdés, hogy tudunk-e azono-
sulni mindazzal, amiről a darab szólt: ideje szembenézni, kimondani
mindazt, amit inkább mélyen eltemetnénk magunkban. Ki vagyok? Ki
vagy Te? Mi történt velünk? Hol vagy Te? Hol vagyok Én? Hol van a
Mi? Élünk vagy halunk? Együtt vagy sem? Mennyit és mit ér az emberi
élet, ha az már csak lét? Milyen árat vagyunk hajlandóak megfizetni
saját vagy a másik ember boldogságkereséséért? Minden eladó? Minden
eladó. Nem volt szükség a hangulat mesterséges fokozására: az első mon-
dat után, feszültség táplálta ágaskodó kíváncsisággá nőtt bennünk az
érdeklődő figyelem.  Az előadás során szépen, módszeresen előkerültek a
mai társadalom krónikus, de sokszor titkolt, vérző sebei is. Csak a kímélet-
lenül realisztikus ábrázolás hozhatta meg a megoldásokat a színpadon,
ahogyan az életben is: nem lehet megúszni a mélységeket, ha magasságo-
kat akarunk. Szóval, tehetséges diá-
kok az Ady gimiből, egy vibráló,
elszánt Tanítóval – direkt ezt a szót
használom, mert véleményem sze-
rint Zsuzsa Tanítja – tantárgyai mel-
lett – az Életet a közös színpadi mun-
ka során. Következzék az Interjú
Gál-Ködöböcz Zsuzsannával, a rác-
kevei Ady Endre Gimnázium taná-
rával. Ez esetben rendhagyó módon
a szereplők is feltűnnek ebben az
írásban. Tényleg nem lehet szó nél-
kül elmenni mellettük. 

M. Selmeczi Julianna: – A köze-
pébe vágok, ahogyan a darab, a
téma is tette: összeházasodott emberek összeházasított problémái. Ezek
voltak a kérdések és a válaszok mozgatórugói. Nem volt hangolás, beveze-
tés, rávezetés. Az első mondat után belehelyezkedtünk a történetbe. Még
nincsenek 18 évesek, de elhittük nekik a felnőttséggel, házassággal járó
valós válságok ábrázolását, megdöbbentő beleéléssel, mondhatni érze-
lemtől és fájdalomtól nem mentesen. Zsuzsa! Miért éppen a Finito? Miből
gondoltad, hogy ezek a diákok nemcsak szövegeket mondanak ügyesen,
artikuláltan szerepeikben, hanem átéléssel, megéléssel adják elő szerepük
szerinti, vélhetően még meg nem élt érzéseiket, gondolataikat?

Gál-Ködöböcz Zsuzsanna: – A Finitóval először akkor találkoztam,
amikor a Színház- és Filmművészeti Egyetemen színházi nevelést tanul-
tam. Azonnal megfogott, egyrészt folytatja egy ősi drámatípus, a moralitás
hagyományát, másrészt nagyszerű látleletet ad jelenünk hol titkolt, hol vál-
lalt problémáiról, mindezt kacagtató helyzetkomikummal és nyelvi meg-
oldásokkal. Vicces, de valójában fájdalmasan (mondhatnám: véresen!)
komoly. Már akkor tudtam, hogy egyszer, valahol, valamikor színpadra
állítom. Ez most sikerült. Természetesen mindig nagy kihívás gyerekek-
kel/fiatalokkal felnőtteket játszatni. Vannak, akik egyenesen ellenzik. Én
is belátom, hogy kényes, vitatható megoldás. Ugyanakkor a fiatalok szíve-
sen „próbálják fel” ezeket a szerepeket. Bevallom, arra számítottam, afféle
stilizált „maszkos játék” lesz, eltúlzott, sematikus figurákkal – s talán nem
is bántam volna, egy példázatba belefér. Aztán a próbafolyamat során
egyik meglepetés ért a másik után.

– A karakterekhez választott személyek, sze-
mélyiségek tökéletesek voltak. Mindenki hozta
szerepének, jellemének sajátosságait, tökéletes
volt a rendezői szerep/szereplő párosítás. A szín-
padon álló fiatalok egy állandó társulat a gim-
náziumon belül? Vagy minden darabhoz külön-
külön castingolsz? Konkrétan a Finito csapata hogyan, miként állt össze? 

– Ami a karaktereket, szereposztást illeti, a szereplők között voltak olya-
nok, akikre korábbi iskolai műsorokban figyeltem fel, voltak, akiket tanít-
ványként ismertem meg, és volt, aki – amikor bementem az adott osztály-
ba szereplőt „vadászni” – önként jelentkezett. Természetesen igyekeztem
„testhezálló” szereposztást készíteni, bár az első olvasópróbán még nem
volt kőbe vésve, ki melyik szerepet kapja, melyikhez van kedve, melyik áll
jól neki. Utólag – még ha szerénytelenül hangzik is – azt hiszem, telitalálat
volt a szereposztás. Ami a kérdés másik részét illeti, sajnos a gimnázium-
ban (egyelőre) nem működik állandó színjátszó kör. Ennek legfőbb oka,
hogy a magas óraszámok miatt (30-35 óra/hét) a tanulók idejébe szinte alig
fér bele egy ilyen időigényes rendszeres foglalkozás. Az sem javít a hely-
zeten, hogy a bejáró tanulóknak egy kora reggeli próba hajnal ötkori
kelést, egy délutáni pedig bizony késői, 17-18 óra körüli hazaérkezést

jelent. Mivel a játszók között
dömsödi, szigetszentmiklósi, tököli
fiatalok egyaránt voltak, ez valóban
áldozatos munkát követelt tőlük.

– A darab egyik központi kérdése
volt, hogy az egymás szemében-lelké-
ben visszatükröződő énünk vajon reá-
lis vagy hamiskás képet fest-e.  Hogy
képesek vagyunk-e az idő előreha lad -
tával ugyanúgy érteni, érezni egy-
mást, hogy ezek az elkerülhetetlen
változások mennyire tesznek egymás
számára idegenné bennünket. Te
hogyan vélekedsz erről? Melyek vol-
tak a próbák során a darab neuralgi-
kus pontjai, mondanivalói, ami köré

építettétek a darabot? Mi jellemezte a belső műhelymunkátokat? Mennyi-
re kellett belenyúlni, hozzányúlni a számukra elviekben ismeretlen érzelmi
válságok realitásához?

– Az elidegenedés, a zátonyra futott kapcsolatok, a kiégés olyan társa-
dalmi jelenségek, amelyekkel szemben nem folytathatunk struccpolitikát.
Úgy vélem, ha szembesíthetünk egy tizenévest Hamlet, Bánk bán vagy
Raszkolnyikov dilemmáival, akkor a jelent sem mutathatjuk rózsaszín
szemüvegen át.

A próbák bizony nem a szövegtudás ellenőrzéséből és mozdulatok,
gesztusok „betanításából” álltak. Brrr! Nagyon sokat beszélgettünk egy-
egy karakterről, egy-egy helyzetről. Ki mit miért mond? Miért azt teszi,
amit? Hogy juthatott idáig? Milyen választási lehetőségei vannak? Kény-
szerpályán mozog vagy maga irányítja a sorsát? Elsősorban ezt jelentette a
próba. Maguk a fiatalok döntöttek egy-egy megoldásról: ironikusan, érzel-
mesen vagy dühösen szóljon-e a szereplő, üljön vagy álljon, szembe néz-
zenek vagy háttal álljanak egymásnak. Nagyon odafigyeltek egymás játé-
kára! Hányszor hangzott el: Hú, amikor ezt vagy azt csináltad, az tök jó
volt! Bár akadt kritika is! A csapat nagyszerűségét mutatja, hogy ebből
sose származott sértődés! Aztán egyszer egy kora reggeli próbán Levente
és Melitta olyan elképesztő veszekedést játszott, a kapcsolat megrekedtsé-
gének, fájdalmasan visszafordíthatatlan kiégését ábrázolták, hogy leesett
az állunk. Az őrnagyot alakító Tánó cinizmusa szinte sütött, a sztárriporter
Dávid, a buzgó riporterlány, Boglár és az operatőr, Andris a világ legter-

Adysok a színpadon
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mészetesebb dolgaként kezdte el tervezgetni a főszereplő halálát, a polgár-
mester (Ricsi) „oldjuk meg okosba’” mentalitása, a költő (Dani) képtelen
elvontsága, az anyós (Anna) és a szomszéd (Donát) komikus földhözra-
gadtsága vagy épp Tigris Niki (Kata) szívszorítóan szánalmas alkoholiz-
musa – életre kelt, működött! Ehhez már csak ráadás volt a két lelkes
Angyal (Levente és Barnabás), valamint az Úr (Molnár László igazgató
úr) groteszk fináléja.

– A főszereplők párkapcsolati krízise egymásra oda-vissza ható módon,
több vérző társadalmi problémára, jelenségre is rámutatott. A bevezető-
ben írt „minden eladó” jelenkori tettenérése zajlott a párhuzamos szerep-
osztásokban. Ilyen célokat szolgált a polgármester, orvos, popsztár szere-
pe. Nagyon is éles görbe tükör, amibe muszáj belenéznünk és okulnunk
belőle. Ezek a problémák tényleg ennyire kéz a kézben járnak? Jól gondo-
lom, hogy ezek a szálak segítették az alapprobléma megértését?

– Azt gondolom, a házaspár kapcsolati krízise nem alapprobléma, csak
kiindulópont. Az írói koncepció eköré építi, ennek révén hozza be a darab-
ba a többi szereplőt, akik – ha jól odafigyelünk – mind a társadalom vala-
mely csőd-jelenségére világítanak rá. Vagy ha tetszik, a mindent átszövő
cinizmus, pénzéhesség, önzés egy-egy variációját mutatják. Vali és
Gáspár épp azért annyira sebezhető, mert még nem „fertőtlenítette” őket
celeb-zombivá a világ – bár kétségtelenül efelé tartanak.

– Mi a célja egy gimnáziumi színjátszókörnek, pontosabban a Tiétek-
nek, a Ti olvasatotokban? Őszintén szólva, ez a kérdés fel sem merült volna
bennem, ha nem egy ennyire komoly témát, problémát feszegető darabban
látom a társulatot. Az az érzésem, hogy nem pusztán a kellemes időtöltés a
cél, ebben lehet valamilyen küldetéstudat. Ezt jól gondolom? Művészet
általi gondolatközvetítés, gondolkodásra késztetés? Ez így nagyon magas-
lat? Vagy?

– Nem akarok magasröptű, lélekemelő kifejezéseket puffogtatni vagy
épp pszichologizálni. Egy társaság/társulat célja szerintem, hogy a benne
lévők jól érezzék magukat! Nem bizarr érdeklődésű, elvont lélekelemzők
vagyunk, nem célunk világmegváltó nagy igazságokat kinyilatkoztatni
(avagy: megmondani a tutit), hanem érdeklődő és kíváncsi emberek, akik
szívesen gondolkodnak és beszélgetnek mindenről, akiket érdeklik a töb-
biek gondolatai, jókat derülnek a poénokon, és szívesen komédiáznak a
szó legnagyszerűbb értelmében. A küldetés: az ember számára a legérde-
kesebb az ember! (Legyen szó a társadról vagy egy fiktív alakról akit ját-
szol/akivel játszol.)

– Molnár László igazgató úr nem először állt színpadon, egy társulat
tagjaként. Feltételezem, hogy fontos számára a gimnázium társulatának
munkássága, hiszen komoly fémjelei a RADYG közösségnek. Ez lenne az
indikáció? Esetleg valamilyen plusz személyes indíttatás a részéről?

Molnár László: – Kisiskolás koromban bábszínházi előadás szereplője
voltam. Gimnazistaként A kis herceg c. darabban játszottam több szerepet.
Tanárként nap mint nap egyfajta színészként próbálom óráimat színesebbé
tenni. A nyilvános szereplés nagyon vonzott mindig is, akár szónoki
beszédről, előadásról, televízióról vagy szavalásról volt/van szó. Meggyő-

ződésem, hogy a színpad nevel. A közös munka diák és tanár között
újfajta kapcsolatot épít, hiszen együtt felelünk a darab sikeréért. Így
örültem annak, hogy Gál-Ködöböcz Zsuzsanna kolléganőm lelkesen
és rendkívül elkötelezetten szervezi az iskola színjátszását. Nem taga-
dom, van az iskolai marketing szempontjából is jelentősége: aki lát
minket együtt és iskolaválasztás előtt áll, remélem megtetszünk neki.
Az a fajta partnerség, mely színpadon látható, iskolai keretek között is
jellemző a gimnáziumra. Nyilvánvaló, hogy például az érettségi vizs-
ga sikere csak a közös munka eredménye lehet, éppen úgy, mint a
világot jelentő deszkákon.

– Oly keveset tudunk rólatok itt a városban – leszámítva a gimnazisták
szüleit. Kérlek, mutasd be a gimnázium művészeti közösségét, egyben
magadat is és minden, illetve mindenki mást, akik művészeti értékeket
teremtenek, képviselnek.

Gál-Ködöböcz Zsuzsanna: – Ami engem illett: gyütt-maradt vagyok
Ráckevén! Kárpátaljáról települtem át Magyarországra, magyar-dráma
szakos tanár vagyok, a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban tanítok 2001
óta. Nagyon megszerettem Ráckevét, értékes barátokra, közösségekre
találtam itt. 

Tanár dinasztiából származom, négy generáció óta íratunk és javítunk
dolgozatokat, feleltetünk, volt aki kórust, volt aki színjátszókört, volt aki
növénynemesítő szakkört szervezett…

Szerveztem már városi és gimnáziumi ünnepi műsorokat, vetélkedőket,
mentoráltam diákvállalkozó versenyen induló csapatot (megnyertük az
országos döntőt!), ha úgy adódott, tolmácsoltam a Summerfesten. Mindig
adódik új és izgalmas feladat! Szeretném, ha hagyománnyá válna, hogy a
gimisek minden évben előrukkolnak egy komolyabb színdarabbal, amit a
város közönsége is láthat. Már tervezgetem a következő tanév előadását…

– Idegenként, igazi nézőként – azaz nincs személyes kapcsolatom egy
szereplővel sem, tehát elfogultságról szó sem lehet – felkeltették érdeklődé-
sem ezek a tehetséges fiatalok. Kérhetek egy olyat magam és az olvasók
nevében, hogy mindegyikőjük egy-két mondatban leírja, mit jelentett szá-
mára ez a darab, a saját szerepe megformálása, a közös színpadi munka? 

A lelkes szereplők, diákok írtak is, köszönet nekik érte. Szó szerinti
közlésben:

Liptai Melitta / Blondinné Vali: „Nem is gondolnánk, hogy egy más-
fél órás színdarab mögött mennyi minden rejtőzik. Először is, munka.
Ráfordított idő, aminek egy pillanatát sem bántam meg.

A közös próbák alatt megismerkedhettem számomra új emberekkel, és
az eddig ismerős arcok új oldalaival. Rájöttem, hogy mennyi tehetséges
diák jár az iskolánkba.

A szerepem (Blondinné Vali) megformálása nagyon érdekes volt és
kihívásokkal járt, tekintve a szenvedélyesebb jelenetekre, vagy arra, mikor
egy-egy viccesebb momentumban teljesen komolynak kellett maradnom.
Nagyon megszerettem ezt a kis csapatot, a Tanárnővel való közös munkát,
és magát a színdarabot is. Társadalomkritika tizenéves fiatalok szájából.
Élmény volt!”

Ady Endre gimnázium színházi előadás
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gimnázium színház kiállítás

Lukács Levente / Blondin Gáspár: „Egyet biztosra vehetek – ez
örökké velem marad. Mind a karakter, mind a számtalan élmény,
melyet a többiekkel együtt megélhettem a hónapok során.

Szeptember óta készülgettünk a darabra, de egy percet se bántam
meg, amit rászántam.

Blondin Gáspár lelkivilága igazán traumatikus, olyan világlátással
bír, melyet egy külső szemlélő nehezen tud megemészteni, s legfő-
képp átérezni. Ő már nem lát szépséget a napfelkeltében, a szerelem-
ben, az apró dolgokban az életében – csupán elkeseredettsége és lefá-
radtsága maradt, melyek az öngyilkosság felé vezetik, ám egy kis
része még mindig nem áll készen megtenni. Csakis hálás lehetek
neki.”

Olasz Anna: „Köszönjük, hogy megnézte darabunkat!  Még jobb,
hogy tetszett is önnek.:) Nekem igazából ez volt az első komolyabb
színházi szereplésem. A karakter, akit megformáltam, vagyis az
anyós, egy nem túlságosan jószívű és kedves szereplő. Mozgatórugó-
ja a pénz és az elismerésvágy. Mint láthatta, nem nagyon tetszett neki
pl. amikor a főztjét kritizálták. Én alapvetően egyáltalán nem ilyen
vagyok. Ez a szemlélet nem áll közel hozzám, de amennyire tudtam,
próbáltam azonosulni vele. Ez a szerep megmutatta nekem, hogy
ilyen ember is tudnék lenni, még ha a valóságban ez egyáltalán nem
így van. Nagyon örülök, hogy sikerült bekerülnöm a csapatba, mert jó
volt a közös munka és a társaság is!”

Detrich Athanász / Juhos Buda őrnagy: „Én az esetek túlnyomó

részében ha színpadon vagyok, akkor a komolyabb szerepek állnak
közel hozzám. Ez most is így volt, ezért élveztem az előadás egész
menetét.”

Szuromi Dániel / Bicskei B. László, költő: „Élesben a színpadon
szerepelni olyan, mint egy sötét autópályán haladni. Egy kis fénykö -
rön belül látunk mindent, tudjuk, elvileg mi hogy fog történni, de ha
valami váratlan történik, nekünk kell improvizálnunk. Zseniális volt a
többiekkel együtt dolgozni, főleg egy ilyen kaliberű darabon, ami
rímekbe szedett poénokkal képes ilyen erős társadalomkritikát meg-
fogalmazni; mert ha a darab magában túlzás is, az nem, ha beismer-
jük, hogy a világnak gondjai vannak. Nagyon várom, hogy újra
eljátszhassuk valahol a Finitót, óriási élmény együtt dolgozni a csapat
többi tagjával, valódi színpadon, felnőtt közönség előtt és zárt körben,
a próbákon is. Remélem, minél hamarabb megismételhetjük.”

Adonyi Richárd / Pacsik Ferenc polgármester: „Amikor először
láttam a forgatókönyvet, egyből a polgármester karaktere fogott meg,
én nagyon élveztem a megformálását, szintúgy magát a darabot és a
közös munkát. A társaim jó fejek, szerethetőek, könnyen össze lehe-
tett hangolódni velük és remekül eljátszották a szerepüket. Ezeknek
hatására a végeredmény is pazar lett szerintem.”

Köszönöm Gál-Ködöböcz Zsuzsannának, Molnár László igazgató
úrnak, az Ady Endre Gimnázium aktuális lelkes társulatának az interjút.

M. Selmeczi Julianna
Fotók: Engyel Gábor

A nagy nyári hőségben nincs is jobb, mint a vízparton üldö-
gélni egy üveg egészséges üdítőital társaságában, élvezni a nap
melegítő sugarait és várni, hogy vajh milyen hal kapja be a
horogra fűzött csalit. Horgász szenvedélyének hódol a főhős is,
aki számtalan kalandot él át. Ám a szenvedély azért szenvedély,
hogy minden akadály felett győzedelmeskedjen…

Vízparttá alakult városunk Árpád Fejedelem Általános Isko-
lája tornatermének egy része. A Ráckevei Vénusz Színház test-
vérteátruma, a Szabad Ötletek Színháza nagyszámú gyerekse-
reg előtt mutatta be a Nagy ho-ho-horgász című mesejátékot,
amelyet Csukás István írt, zenéjét Bor Viktor, a dalszövegeket
pedig Csik Csaba szerezte. 

Mikor a gyerekek megtöltötték a tornateremben elhelyezett
tornapadokat,  felhangzott a közismert dal: „Ha itt a nyár, ugye
komám, a szív a víznek szalutál, vígan lépked akár a tornász, így
megy a nagy ho-ho-ho-horgász…” Kik is vették a birtokukba  a
vízpartot, no meg a tornaterem tavának hűs hullámait?

A nagy ho-ho-horgászt Bor Viktor alakította, a kukac
jelmezét Kósa Dénes öltötte magára. A további epizódsze-
repekben a nézősereg Turóczi Évát, Mezei Enikőt és
Benkő Bencét láthatta. 

Miközben a két hal, Turóczi Éva és Mezei Enikő vidáman
lubickoltak a „tornaterem vizében”, a kukac igen gyakran
„keveredett vitába” főnökével, a nagy ho-ho-horgásszal.

A jelenlévő gyereksereg sűrű tapssal és hahotázással jutal-
mazta az elődás alatt a mesejáték valamennyi szereplőjét. 

Mi lesz a Szabad Ötletek Színházának következő előadása?
2019. március 27-én 14 órakor a gyerekek a Vizipók cso-

dapók történetét láthatják.
Viszontlátásra a pókok birodalmában!

Kósa Antal

Mesejáték az
iskolában 2019. február 23-án nem gyermek-

zsivajtól és nem tapsoktól volt hangos
az Ács Károly Művelődési Központ
színházterme. A helyiségben ugyanis
hobbyállat-kiállítás volt. Nem bánták
meg azok, akik kilátogattak erre a ren-
dezvényre. 

Aki kíváncsi volt a kiállításra, az lát-
hatott gekkót, egérrel és patkánnyal
éhségét csillapító kígyót. Közelről
szemügyre vehettünk tarantula pókot,
teknősbékát, különleges patkányt, még
különlegesebb mókust, no meg szám-
talan díszmadarat. A kisméretű zebra-
pintyeken és a kanárimadarakon kívül
látható volt nimfapapagáj-pár is. A

kíváncsi szemek láthattak szép színekben pompázó Rozella-papagájt. Hallhattuk a
szépen fütyülő kanárimadarakat. Abban a helyzetben voltam, hogy – persze kerítésen
keresztül – vakargathattam egy szép szürke Jákó-papagáj fejét. A kiállítás „fénypont-
ja” Rozi, az arapapagáj volt, akivel a „bátrabbak” lefényképeztethették magukat,
amint a nagyméretű szárnyas a karjukon foglal helyet. 

Láthattunk egy nagyon barátságos Jákó-papagájt is, amelyik nagyon kedvelte, ha a
kalitkán keresztül vakarják a fejét. Szemügyre vehettük továbbá a kertek szúrós lakó-
ját, egy sündisznót is. 

Amennyiben valaki emlékkel szeretett volna hazatérni, az vásárolhatott plüssből
készült madarat és más állatkát is. Sőt, aki kedvet kapott, még a vattacukor-árus bevé-
telét is gyarapíthatta. 

A kiállítást végignézve eszembe jutott az intelem: csak az tartson otthonában bármi-
lyen háziállatot, aki a kedvence számára biztosítani tudja a megfelelő ellátást: eleség,
víz, tartózkodási helyének tisztán tartása stb.  

Legyen az bármilyen állat, meghálálja a gondoskodást és nagyon szeretetre méltó
tud lenni…

Kósa Antal 

Kígyó, papagáj és a többiek…
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helytörténet Becse Vesszős György vitéz

A következő látomásokban György vitéz már nem
konkrét személyekkel találkozik, hanem szörnyű
helyszíneket lát, ahol a lelkek senyvednek. Így a
tizedikben egy hatalmas, bűzös, tüzes tavat, amely-
ben ólom, kén és szurok ég, s háromezer vagy tán
annál is több ördög egy óriási, vasfogakban végződő
kereket forgat, amely minden forgatásnál lelkek
tucatjait szaggatja szét, s amelyek határtalanul kín-
lódva hangosan jajveszékelnek. Eztán beleesik egy
mély és tüzes kútba, majd egy jeges hegy tetején
találja magát, mígnem a purgatóriumi sétagalopp
után eljut a pokol szörnyű kapujáig, ahova végül nem
léphet be, hiszen már csak a pokol pillantásától is
meghal minden halandó. E helyütt találkozik aztán
Mihály arkangyallal, akinek szíves kalauzolásával a
purgatóriumi kínokkal ismerkedik meg behatóan.
Nem árt tudni, hogy csak a rettenetes főbüntetések-
ből 300 van, amelyek még a kiváltságosokat sem kerülik el, hiszen az itt
szenvedők között bizony királyok, királynők, pápák s főpapok is akadnak.
A fejezet bővelkedik a különféle bűnökre alkalmazott speciális kínzások
leírásában. Mai olvasók előtt nem lehet kétséges: a látomások egy részét s
a hozzájuk fűzött teológiai magyarázatokat nem az ilyen téren nyilván
képzetlen György mondhatta tollba, hanem a feljegyzést készítő szerzetes
véleményét, a keresztény egyház hivatalos álláspontját tükrözik. 

A 29 fejezetből álló, korabeli olvasóját a földi kihágásokért szörnyű túl-
világi büntetésekkel rémisztgető könyv azért happy enddel zárul. Hosszú
purgatóriumi, majd rapid pokolbetekintő útja végeztével Györgynek
ugyanis megadatik a lehetőség, hogy a Paradicsom földi másába is belép-
jen (az igazi, égi szférába, csakúgy, mint a Pokolba, élő embernek tilos a
bejutás). Az itt látott csodák rövid összefoglalásával, kedves olvasó, meg
sem próbálkozom, ahhoz e sorozatnak hosszú időn át kellene folytatódnia.
Elégedjenek meg hát képzeletükkel, amelyben „mint egy mindenféle drá-
gakövekből elmesélhetetlenül szépen megalkotott és szerfölött illatozó sík-
ság”, gyönyörű angyalok, fenséges énekek, ékes és díszes szentek, akik-
nek arca negyvenkilencszer (a szám egyszerű transzcendens szorzat ered-
ménye) szebben ragyog, mint a Nap a delelőjén stb. tételeknek kell szere-
pelniük. S mikor György mindezeket jól szemügyre vette, megnyílt előtte
az ég, ahol egy csodás palota trónusán Jézus Krisztust és mellette Máriát is
megpillanthatta. Ezután Mihály arkangyal, György kérdéseire válaszolva
hosszas felvilágosító előadásba kezd, amelyben lényegében a kor hitéleti
problémái, tantételei szerepelnek. Hosszú útja végeztével pedig György -
nek sikerül elérnie, hogy édesanyja lelkének szenvedéseit lerövidítse a
pur gatóriumban, hogy az mielőbb a mennybe jusson.

Röviden összefoglalva eddig tartott a vitéz útja a túlvilágon. Ám a törté-
net ezzel korántsem ért véget. György ugyanis a vízió szerint ezt követően
a világpolitika színpadára lépett. Mint a menny követe, több titkos üzene-
tet kellett átadnia kora hatalmasságainak: így Richárd érseknek, Írország
prímásának, Edwárdnak, Anglia királyának és anyjának, a királynénak,
Franciaország uralkodójának, a pápának s a szultánnak, amelyek – röviden
összefoglalva – a világbékét szolgálták. Ennek elmaradása persze nyilván
erősen kétségessé teszi az amúgy is hitetlen utókor szemében, hogy teljesí-
tette-e ez irányú küldetését.

Ezután Mihály arkangyal kikísérte Györgyöt a purgatórium bejáratán,
ahol már izgatott sokaság várta a magyar vitézt, aki – miután szerencsésen
túlélte a „lemerülést”, majdnem a felbukkanásnál vesztette életét. A rá
várakozó sokaság ugyanis megrohanta, s hogy ruhájából ereklyét szerez-
zen, kézzel, sőt késekkel próbált meg egy-egy darabot kiszakítani belőle.

Végül a terület urának, Magrathnak és kísérőinek
erélyes fellépése mentette meg csak az annyi csatát s
a túlvilágot is átélt fiatalembert, hogy egy ilyen hely-
zetben hagyja ott végül a fogát – vallásos fanatikusok
örömére – ereklyéül.

György végül, szerencsésen túlélve rajongói lelke-
sedését, hazaindult. 

Az 1354. évben aztán – Szegfű szerint – először
június 26-án találkozunk újra a nevével itthon, ami-
kor egy kaszálókkal, ligettel s egy malomhellyel ren-
delkező terület 25 évre szóló használatba vételéről és
védelméről személyesen köt egyezséget a bozóki
monostor apátjával. 

Igazából azonban Vesszős mester már több mint
egy hónappal azelőtt jelet ad magáról, amikor egy
május 23-án kelt okirat tanúsága szerint személyesen
jelenik meg az esztergomi káptalan színe előtt, hogy

régi haragosával, mykalai Péter fia Andrással kiegyezzen azokban a vitás
birtokügyekben, amelyek a tettlegességig fajultak. A következő években
kisebb-nagyobb peres eljárásokban tűnik fel neve, még testvére, Töttös két
fiával is ingatlanvitába keveredik, közben Varasd vármegye főispánja,
majd a zagorjei részek várainak várnagya lesz.

Végső túlvilági útjára 1363-ban indulhatott György vitéz, két fiú- és egy
lánygyermeket hagyva maga után. Utóbbihoz fűződik a hazai freskófesté-
szet egyik legérdekesebb művének megrendelése, amely – a vízió utazóját
Becse Vesszős Györggyel azonosítók szerint – György túlvilági utazásának
ékes bizonyítéka. Témája egy meglehetősen ritka ikonográfiai típus, az ún.
különítélet. 

A Becsei család egykori zselízi birtokán (Bars megye) álló középkori
templom eredeti 14 faliképéből mára mindössze három maradt, „köszön-
hetően” a 2. világháborúban visszavonuló német katonák barbár eljárásá-
nak, amikor felrobbantották az épületet. Ezek egyikén látható az a különös
jelenet, amikor Vesszős György éppen kileheli a lelkét. (A 14. században
épült templom másik érdekessége az 1700 éves(!) oltár, ami nem más,
mint a 90 esztendőt élt Aelius Domitiusnak, a II. kisegítő légió veteránjá-
nak szarkofágja, amelyet Becsei Vesszős hazafelé Itáliából, Aquincumból
vitt el. Állítólag az ott rablott kincseit rejtette el benne, s helyezte el aztán
már üresen az épületben. Mivel – ráadásul – a kőkoporsó nagyobb, mint az
eredeti ajtó mérete, ezért elképzelhető, hogy köré építették a templomot.)
A nyolc figurás (plusz egy lélek) alkotáson, akár egy modern képregény-
ben, a szereplők ún. szövegbuborékban fejtik ki György megváltásával
kapcsolatos álláspontjukat. A freskó alsó felének középpontjában a halot-
tas ágyán fekvő vitéz van, amint szájából gyermek nagyságú emberalak
formájában kibújik lelke, Krisztus segítségét kérve a megváltáshoz (Krisz-
tusom, mentsen kínhalálod ára engem), miközben a lábánál álló ördög
magának követeli a lelket György bűnei miatt (Bűnnel rakott a lélek, bűne
akár Ninivének). A fejénél látható őrangyal – Kardos Tibor szép fordítása-
it felhasználva – azt mondja: Számos a vétke, de halódva segedelmet kére.
A képen megjelenő további szereplők, így Mária, Krisztus, egy angyal,
valamint egy női alak egyenként járnak közben a halott lelki üdvéért, mire
a mennyei trónusán ülő Úr megadja a feloldozást. A képen olvasható fel-
iratok arról is tanúskodnak, hogy a képet Becsei Vesszős György lánya,
Margit kérésére egy Máté nevű festő készítette. A pokoljáró és Becsei
Vesszős azonossága mellett érvelők szerint a képen látható eljárás nagyfo-
kú párhuzamot mutat a vízióban olvasható azon részlettel, amikor purgató-
riumi útja során György mester Mihály arkangyal közbenjárását kéri édes-
anyja lelke üdvéért.

Kultúrfalatkák ínyenceknek

A becsei pokoljáró különös kalandjai 3. rész

A nevezetes freskó
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helytörténet állattartás kutyák

E sorok írója nem látja ilyen egyértelműnek a párhuzamot a két esemény
között. A különítélet a középkorban is ismert fogalom volt. Külön íté le tes
képek, még ha kevés is, máshol is készültek Európában, s közbenjárást kér-
ni sem volt egyedi eset. Nem stimmel a vízióban megjelenített életkor sem
(24 év) Becsei Vesszős 1353-ban becsült életkorával (36-37 év), valamint
erőltetettnek tűnő magyarázatok sora született (ezeket hely hiányában nem
részletezem) az okiratokban fel nem lelhető Krizsafán nevű ős nevének ere-
detére, hiszen György apját – mint azt háromrészes mini so rozatunk első
részében írtam – Chata fia Imrének, azaz Csatafia Imrének hívták. 

A számos nyitott kérdés ellenére az idők során több ismert történész
tette le a voksát amellett, hogy a két személy azonos. Érveik sorában, a
zselízi freskón kívül – többek között – ott szerepel a György keresztnév
azonossága, s Vesszős mester testvérét is éppúgy Istvánnak hívják, mint a

látomásokban megjelenő bátyot. Vele ráadásul – szerintük – Durazzói
Ká roly lefejezéséhez hasonlóan végez az apa, aki éppen olyan erőszakos
jellemnek tűnik a vízióban, mint Csatafia Imre lehetett az életben (mint
emlékezhetnek, ő Zách Klára nővérének, Sebének vétette fejét, verette
láncra élete végéig annak férjét, s száműzte gyermekeiket). 

Akárhogy is volt, ellenkező bizonyítékok híján egyelőre mi is
maradjunk emellett. 

Mert Szigetbecsének ezzel olyan muníció kerül a kezébe, amelynek
használatával – a ráckevei Horváth János huszárkapitány életének és János
vitéz alakjának párhuzamaihoz hasonlóan – településtörténeti, idegenfor-
galmi fejlesztések alapjait rakhatja le a jövőben. Ezek pedig mindannyi-
unk érdekét szolgálnák itt, a Csepel-sziget déli csücskében.

Vereckei Zoltán

Az előző újságszámban arról számoltunk
be, hogy miért fontos ügyelni arra, hogy a
kutyánk ne járkáljon egyedül az utcán. Mai
cikkünkben arról fogunk írni, hogy mire is jó
a kutyachip, és hogy tud ez segíteni abban az
esetben, ha mégis minden igyekezetünk elle-
nére kutyánknak sikerült meglógnia.

A száraz tényekkel kezdenénk. 2013.
január 1-től kezdődően a 4 hónapos életkort
elért kutyák már csak mikrochippel megje-
lölve tarthatók! A hiányzó chipért állatvédel-
mi bírság jár, melynek összege minimum
45.000 Ft.

Ennek ellenére nap mint nap találkozunk
olyan kutyákkal, akiknek végül előkerül a gaz-
dája, de nem található benne chip.

Sokan úgy gondolják, hogy ez a kötelező chip
dolog is csak arra jó, hogy pénzt húzzanak ki az
emberek zsebéből. Ez azonban nem így van. A
mikrochip az egyetlen dolog, amivel tudjuk
bizonyítani, hogy az adott kutya a mi tulajdo-
nunkban van. Ha a chiphez tartozó regisztráció-
ban a mi nevünk szerepel, ezzel biztosíthatjuk,
hogy a kutyára más nem tarthat igényt.

Előfordulhat bárkivel, hogy bármennyire is
nagy hangsúlyt fordított arra, hogy kutyája ne jus-
son ki a kerítésen, figyel rá, hogy a kaput mindig
rendesen bezárja, vannak kutyusok, akik mindig
megtalálják a rést a pajzson. Bárkivel megeshet,
hogy kutyusa megszökik, elég egy apró figyel-
metlenség. Egy későbbi cikkünkben majd részle-
tesen foglalkozunk a kérdéssel, hogy ilyen esetben
mit tehetünk. Elöljáróban annyit elárulhatunk,
hogy ilyenkor a chipnek nagy szerepe van. Hisz ha
egy állatszerető ember meglátja kutyusunkat az
utcán, a chip segítségével gyorsan eljuthat hoz-
zánk, és kutyusunk épségben hazakerülhet.

Sajnos beszélnünk kell egy másik előforduló
problémáról is: ha kutyusunkat illetéktelen sze-
mély magához venné. Ilyenkor az első orvosi
vizsgálat alkalmával kiderülne, hogy a kutyának
nem Ő a tulajdonosa. Kevés azt mondania, hogy
egyszerűen elhagyta a kutya oltási könyvét, hisz
a chip átírásához rendelkeznie kell adásvételi
vagy örökbeadási szerződéssel. „Csak úgy” ké -

résre nem írhat át az orvos chipet, Neki is bizo-
nyítani szükséges a kutya feletti tulajdonjogot.

Fontos megjegyeznünk, hogy a kutyákba ül -
te tett mikrochip nem nyomkövető. Nagyon so -
kan tévesen azt gondolják, hogy ha egy kutyá-
ban chip van, akkor bármikor meg lehet nézni,
hogy éppen hol tartózkodik. Ez az elgondolás
azonban téves. A kutyában található mikro chip -
nek egyedi azonosítója van. Ezt az azonosítót
speciális leolvasóval tudjuk leolvasni. A leolva-
són ilyenkor egy 15 számjegyből álló számsor
jelenik meg, amihez a megfelelő adatbázisból le
tudjuk kérdezni a gazdi adatait.

Kutyáink adatai a petvetdata-ba kerülnek be
(https://www.petvetdata.hu).

A chip beültetésével egyidőben az állatorvos
beragaszt a kutyánk oltási könyvébe egy kis
papírt, amin ez a 15 számjegy megtalálható. Ha a
fent említett oldalon beírjuk ezt a számsort, akkor
információt kaphatunk kutyánk nevéről, neméről
és fajtájáról. A gazdi adatai azonban nem nyilvá-
nosak, ezekhez csak állatorvos férhet hozzá.

Biztosan vannak páran, akik már tapasztalták,
hogy ha egy önkéntes leolvasó tulajdonost hív-
nak ki egy talált kutyushoz, akkor a számsor
leolvasása után kezdődik a telefonálgatás.
Hiszen el kell érni valakit, akinek van joga meg-
nézni a gazdi adatait, és értesíteni őt arról, hogy a
kutyáját megtalálták.

Nagyon fontos tehát, hogy az nem elég, ha
kutyusunkba beültették a mikrochipet. Az adata-
inknak be kell kerülnie ebbe az adatbázisba. Az

állatorvosok kötelesek regisztrálni ezeket az
adatokat, mégis sajnos gyakran találkozunk
olyan esetekkel, amikor ez elmaradt. Egyik
alkalommal a talált kutyusban volt chip, de
nem voltak beírva a kutya és gazdi adatai. A
kutyus ideiglenes befogadóhoz került, aki
naponta figyelte a petvetdata-t, és egyik nap-
ról a másikra egyszer csak hirtelen megjelen-
tek a kutyus adatai. Az állatorvos segítségé-
vel értesítették a gazdit, aki nagyon boldog
volt. Egy nyaralása során bízta kedves isme-
rősére a kutyusát. Az ismerős panellakásában
mindig úgy szellőztetett, hogy a bejárati ajtót
kinyitotta, s a rácsot bezárva hagyta. Fel sem

merült benne, hogy a kis yorki annyira pici,
hogy kifér a rácson. Amint észrevette, hogy
eltűnt a kutyus, keresni kezdte, de akkor már
késő volt. Biztos vagyok benne, hogy a kutyus a
chip nélkül sosem talált volna haza, hisz a kör-
nyéken senki nem ismerte, egy szimpla
facebook megosztás ebben az esetben nem biz-
tos, hogy segített volna.

A behelyezést követően 8 napja van az állator-
vosnak, hogy az adatainkat rögzítse a rendszerben.
Érdemes tehát a beültetést követően ellátogatni a
petvetdata oldalára, és megnézni, hogy a nyilvá-
nos adatok helyesek-e. Ha nem, akkor vissza kell
menni és jelezni. A továbbiakban minden állator-
vosi vizsgálat, oltás idejekor érdemes egyeztetni
adatainkat, s telefonszám-, lakcímváltozás esetén
azonnal lejelenteni azt állatorvosunknál.

Sokan úgy gondolják, hogy a chip beültetés
biztosan fájdalmas a kutyusnak. Több kutyát chi -
peltettünk már, és őszintén mondhatjuk, hogy a
kutyusok általában ezt észre sem veszik. Semmi-
vel nem több számukra, mint egy szimpla oltás,
ugyanis a fél rizsszemnyi kis chipet egy
applikátor segítségével ültetik be. Pár másodperc
az egész. A legtöbb esetben a kutyus nyugtalan-
sága inkább annak tudható be, hogy a gazdi félti,
sajnálja, s ezt ők megérzik, izgatottak lesznek.

Mint olvashattuk, ahhoz, hogy kutyusunk
hazataláljon a mikrochip segítségével, szüksé-
ges egy speciális leolvasó, és egy állatorvos, aki
tudja a gazdi adatait ellenőrizni. Ezért is szoktuk

Mikrochip a kutyába? Minek???
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állattartás óvoda könyvtár
javasolni, hogy nem a chip helyett, hanem mel-
lett, vagyis kiegészítőként érdemes bilétát ten-
nünk kutyusunk nyakába.

Léteznek nagyon egyszerű és olcsó kis bilé-
ták, amiket bármely állatkereskedésben besze-
rezhetünk, de persze lehet csináltatni egyedi,
csillivilli bilétát is, a határ a csillagos ég. Prakti-
kusság szempontjából csak az számít, hogy a
legfontosabb dolog legyen rajta: a gazdi telefon-
száma. Gyakran ráírják a kutyus nevét is, hisz
így a megtaláló a nevén szólíthatja, de a telefon-
szám a legfontosabb.

Köszönjük, hogy végigolvasta cikkünket, s

ne feledje: chip, regisztráció ellenőrzése és
biléta! Ha bármilyen kérdése van, keressen
minket nyugodtan!

Februári számunkat kiegészítenénk, az alábbi
magánszemélyek rendelkeznek még Ráckeve
környékén chipolvasóval:

Szigetszentmárton:
Szűcs Dominika 06-20-511-9072
Szigetcsép: Teres István 06-30-386-0125
Dömsöd: Picard Ancsa 06-70-362-4155
Ha neked is van és szeretnél segíteni csapa-

tunknak, jelezd nekünk. Köszönjük!
Horváth Anikó és Kácser Kitti

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 helytörté-
neti anyagai)

• nyomtatás, fénymásolás, szkennelés
• laminálás
• internethasználat
• irodai programok használata (szövegszerkesz-

tés, táblázatkezelés)
• online katalógus http://0334.netlib.hu/katalogus

Rendezvények, programok
• író- olvasó találkozók, könyvbemutatók 
• kiállítások
• kézműves foglalkozások minden pénteken 

15-17 óráig
• „Ringató” foglalkozás minden kedden 9:30-

tól
• 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

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

Könyvtári
hírek – március

Tisztelt Olvasó!
„Másokat jóra bírni példa

és tett által.”
Ezzel a Brunszvik Teréz

idézettel szeretném elmonda-
ni, mennyire fontos a jó példa a

jövő nemzedéke számára.
Nagyon nagy örömmel írom ezeket a sorokat.

Szakmai közösségünk úgy gondolta, hogy teret
kell adni az informatika fejlődésének. Rác ke -
vén, az Iskola úti tagintézményben, a  mi óvo-
dánkban elsőként használhatták – a képviselő-
testület anyagi támogatásával – a gyerekek a
DIOO fejlesztő eszközt. 

Ismét a városban a mi óvodánkban elsőként
vehették birtokukba az új technikai eszközöket.
Vásároltunk két laptopot és két nyomtatót. Ezál-
tal mindhárom csoportban az óvodapedagógu-
sok bármikor használhatják a gyermekekkel,
olyan tudásbővítésre, melyre a közvetlen kör-
nyezetükben nincs lehetőség. Szükségesnek
tartjuk, hogy a gyermekek ismerjék az internet

adta lehetőségeket. Így szeretnénk az egészséges
használatot megmutatni nekik. Sokuknak van
otthon különböző kütyü, melyet az elmondásaik
alapján kontroll nélkül használhatnak. 

Sajnos a szülők többsége nincs tisztában az
internet veszélyeivel, a különböző közösségi
portálok helyes használatával. Ezen a szemléle-
ten szeretnénk változtatni, hogy már óvodás kor-
ban olyanra használják eszközeiket, melyek
építőleg hatnak fejődésükre.

Bízunk benne, hogy az óvodából kikerülve jóra
fogják használni az eszközök által megszerzett
tudást! Végh Mária tagintézmény-vezető

Hírek az óvodából
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Nagyböjtös  ételek

„Világra csatolt bilincs a gyűlölet
a szeretet sötét sarokban gunnyadt,
támadj fel lelkemben Krisztusom –
belső szobámban fényeid kihunytak”.

– Nagy Zsuzsanna –

Suhantott leves
A fazékba teszünk  kevéske olajat, fél fej

apróra vágott vereshagymát, megpirítjuk. Do -
bunk rá egy kanálka pirospaprikát, föleresztjük
hideg vízzel, sózzuk, és hagyjuk forrni. Gyúrt
tésztát vagy galuskát főzünk bele. Petrezse-
lyem zöldjével megszórva tálaljuk.

Gombás töltött karalábé
Ehhez az ételhez zsenge karalábékat haszná-

lunk. 5 db közepes  karalábéhoz  kb. 50 dkg
gombát használunk. 

A karalábét meghámozzuk, tetejét levágjuk,
karalábévájóval kiszedjük a belét. Megtöltjük a
következő töltelékkel: 

Kevés zsiradékon megfuttatunk egy kis fej
apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a megmo-
sott, felszeletelt gombát, kis paprikával megszór-
juk, rádobunk egy maréknyi megmosott rizst.
Elkeverjük, levesszük a tűzről. Hozzáadunk 1 db
tojást, kis búzadarát, elkeverjük. Sózzuk, borsoz-
zuk ízlés szerint. Beletöltjük a kivájt karalábék-
ba. Ha marad, gombócokat formálunk. Egy lá -
bosba rakjuk a töltött karalábékat, a kivájt darab-
kákat, felöntjük vízzel, sózzuk. Ha mindez  főni
kezd, hozzátesszük az esetleg megmaradt gom-
bócokat is. Megfőzzük a karalábékat, majd kevés
gyenge rántással berántjuk. Petrezselyemzölddel
megszórjuk, tejföllel tálaljuk.

Bőtös tőtött káposzta
Ugyanúgy készítem mint a hagyományos

töltött káposztát, csak annyi különbséggel,
hogy húst nem teszek bele. A hagymát kis
olajon megpárolom, hozzáadok egy reszelt
murkot (sárgarépa), pirospaprikát, tisztára
mosott rizskását, a káposzta ledarált cikáját
(káposzta belső, kemény része) és maradék
lapikat (levél), néhány kockára vágott főtt
tojást, egy jó marék kukoricadarát. Jól meg -
fű szerezem: só, bors, csomborral. Nyers to -
jással összekeverem óvatosan. Ezt a töltelé-
ket teszem a káposztala pikba. Tovább ugyan -
 az a mód, mint a ha gyo mányos töltött ká -
posztánál.

Ezt a káposztát készítik nagyböjtben a
mai napig Csíkmadarason az asszonyok,
kalákában. Úr vacsorájának nevezik, össze -
gyűlnek valakinek a házában, viszik a hoz-
závalókat – kinek mije van: együtt főznek,
közben imádkoznak. Estére odamennek a
férfiak is, és együtt, imádkozva fogyasztják
el az Úr vacsoráját. Az együtt imádkozás,
együtt főzés hihetetlen összetartó erő. 

Az én almatortám
15 dkg kristálycukrot egy lábosban kara mel -

li zálok fél csomag Rama margarinnal. Közben
meghámozok néhány kisebb almát, melyeknek
kifúrom a magházát, és lekváros dióbéllel töl-
töm meg. Ha az almák nagyok, félbevágom. 4
db tojásból piskótát készítek, és ráöntöm a
lábosban várakozó karamelles almákra. Máris
mehet a sütőbe. Ha megsültek (tűpróba), még
melegen kiborítom egy tálra, ott várom hogy
kihűljenek. Nemcsak finom, hanem mutatós is.
Tejszínhabbal vagy vaníliafagyival is tálalható,
az élvezetek halmozásából  kifolyólag. 

Nemsokára itt van a húsvét, a keresztény
világ legnagyobb ünnepe. Elkezdődik a böjt,
pró báljunk étrendünkkel is kissé alkalmazkodni
ehhez, hiszen egy kis tavaszi méregtelenítés,
esetleg „éhezés” csak javunkra válhat. Persze ez
nem vonatkozik a gyermekekre, betegekre.
Édesanyám annak idején úgy tartotta, hogy a
böjt az öregekre sem vonatkozik. Készüljünk az
ünnepre nemcsak testben, hanem lélekben is. 

Szász Veronika

Márciusi  gondolatok...

A gombócokat mindenki szereti, hiszen éde-
sen, sósan elkészítve finomat lehet varázsolni
az asztalra. A töltelékek sora pedig végtelen.

Egy régi gombóc receptet próbáljanak ki…
ez a

Sajtos gombóc lilahagymán
Szerintem mindenkinek megvan a saját

alap gombóc receptje.
Hozzávalók: 1 kg sárga burgonya (ez jó lisz-

tes), 25 dkg liszt, kb. 2 evőkanál búzadara, 1 to -
jás, kanálnyi vaj, só, Mackó sajt, 1 lilahagyma,
tejföl.

A lilahagymát kockázom, és egy nagyobb
jénaiban (amiben elfér az összes gombóc) ola-
jon megfuttatom, picit sózom… félreteszem.

A krumplit héjában megfőzöm sós vízben,
majd megpucolom… összetöröm. Ha kihűlt,
hozzáadom a lisztet, tojást, darát, sót, vajat.
Összegyúrom, közepes puha legyen a tészta...
nyújtható.

Kinyújtom kb. fél centisre, és négyzeteket
vá gok, akkorát, hogy mindegyikre egy fél koc-
kasajt elférjen, kézzel gombócokat formázok…
természetesen mint pl. a szilvás gom bó cot.

Lobogó sós vízben kifőzöm (3-5 perc).
Szűrőkanállal kiszedem és az olajos lila-

hagymára szedegetem, óvatosan megrázom,
hogy körbe-körbe picit hagymás legyen. Tej-
föllel tálalom.

Ha a tetejére egy kis reszelt sajt is kerül – és

5-6 perc sütő… megint  más… kifogyhatalan
ötletek vannak.

Készítettem juhtúróval, fűszeres sajttal, fetás
spenóttal, mind-mind finom…

Kukoricadarával készítve – puliszka gom -
bóc  nak hívom – ez glutén-, laktózmentes ét -
rendben tökéletes... természetesen laktóz men -
tes készítmények felhasználásával.

Kedvenc a...

Pörköltes gombóc
Általában akkor készül, ha van pörköltmara-

dékunk. Ez sertésből, pulykából a legfino-
mabb.

Ebben az esetben az elkészített pörköltből
kiszedem a húst kevés szafttal, géppel összetö-
röm, adok hozzá reszelt sajtot, petrezselymet,
ha kell sót, fűszereket. Ezzel töltöm meg a
gombócokat.

A maradék szaftot tejföllel, pici liszttel – íze-
sítéssel – beforralom.

A kifőtt gombócokat a pörköltszaftos már-
tásba szedem.

Nagyon finom, ha a tetejére egy kis reszelt
sajt kerül.

Zöldséglevesbe, zöldbablevesbe mini krump-
ligombócok belefőzve – igazi ételkülönleges-
ség lehet.

Még annyit, hogy az alaprecept gnocchinak
(olasz krumplinudli) is jó, kicsit a liszt mennyi-
ségével kell variálni, hogy  gyúrható legyen…
ebben az esetben újabb ételcsodákat lehet
készíteni, sajtos vagy spenótos, gombás, para-
dicsomos, pestos, thai gnocchit… parmezánnal
ízesítve… vagy épp csirkemellcsíkokkal elké-
szítve… végtelenül sok változat lehet.

Édes változatoknál pirított morzsára szedjük
a kifőtt gombikat.

Természetesen legnépszerűbb a szilvás gom -
bóc, de bármilyen gyümölccsel tölthető.

Ízesítés nemcsak fahéjas, vaníliás porcukros
tejföllel, de azzal a gyümölcsmártással, amivel
töltöttem, mennyei… vagy  gyümölcsvelővel.

Gluténérzékenyeknél az alapreceptnél a liszt
helyett rizsliszt… esetleg a tojásból még egy,
ha kell, és a szokásos édesítőszerek, természe-
tesen gluténmentes morzsával készítve.

Laktózmentes fahéjas tejföllel meglocsolva
készen is van.

Nehezebb a rizsliszttel dolgozni…  ilyen
esetekben mindenki a saját kipróbált márkáját
alkalmazza. Én csak egy ici-picit szeretnék
segíteni, illetve ötletet adni.

Lassan túl leszünk a téli időszakon… pótol-
juk a vitaminokat sok zöldséggel, gyümölccsel!

Jó étvágyat kívánok...

Fejérdy Győzőné/MARI

Sütô-fôzô sa rok
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1% mozaik ÁKMK

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság 

2019. ÁPRILISI SZÁMÁNAK lapzártája:
2019. március 28., 12.00 óra. 

Kérem a lapzárta pontos betartását! 
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések

valódi ságáért 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

Március 1. péntek 16:00–20:00 
Március 2. szombat 8:00–14:00
Rongyszövő tanfolyam
Március 1. péntek 19:00 
Polgárőrség soros összejövetele
Március 6. szerda 18:00 
Alkotóművészek soros összejövetele
Március 7. csütörtök 15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Március 15. péntek 10:00 
Városi ünnepség (Árpád tér)
– Ünnepi beszédet mond: Szadai József,

Ráckeve Város polgármestere és Nacsa
Lőrinc, KDNP országgyűlési képviselő,
szóvivő

– Szent Imre Katolikus Általános Iskola
diákjainak ünnepi műsora

– Az 1848-as emlékhely koszorúzása
Március 10. vasárnap 17:00
Nőnapi Stand Up Comedy turné
a Showder Klub és a Rádiókabaré humoris-
táival
OROSZ GYURI és BRUTI
Március 23. szombat 19:00
Vénusz színház – Világszám az öltözőben
– zenés rivalizálás két részben
Március 25. hétfő 17:00 
Baráti Kör soros összejövetele

Rendszeres foglalkozások

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 kedd-
péntek 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 min-
den hétfőn 18:15 és kedden 18:00
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden
hétfőn 19:30
Íjászok minden szerdán és szombaton

MMÁÁRRCCIIUUSS
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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

1% esély
Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,

hogy azok az állampolgárok, akik munka-
viszonyban állnak, egyéb jogviszony kere-
tében jövedelemmel rendelkeznek, vagy
vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott
tevékenységet folytató szervezetnek fel-
ajánlhassák személyi jövedelemadójuk
egy százalékát. 

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük
Önöket, aki teheti, éljen ezzel a lehető ség -
gel, hogy minél többen támogassák intéz-
ményeinket, városunkat! 

ALAPÍTVÁNYAINK:

Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13 

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyerme-
keiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13 

Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Ala-
pítvány 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

Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13

Szabady Alapítvány
18715352-1-13

Előre is köszönjük valamennyi adományozó-
nak a támogatást!                               

Ráckeve Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete

AP RÓ HIR DE TÉS
KÚT FÚ RÁS O/ 110-es 

CSA TOR NA CSŐ VEL. 
Stég ké szí tés és -felújítás! 

Tel.: 06(30)9640-485

VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ EBOLTÁS

Az ebek 2019. évi kötelező veszettség elleni
oltását Ráckevén az alábbi napokon tartjuk:

Helyszín Időpont               
Erdészet Újtelep április 09., 16-17 h
Gázcseretelep Gárdonyi sor április 10., 16-17 h
Autómosó (Becsei út) április 11., 16-17 h
Régi Városháza április 12., 16-17 h

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása
kötelező!

Az oltás díja: 4.500 Ft/eb, amely tartalmazza a
féreghajtó tabletta árát is!  

Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesz-
tés, pótlás, új kutya esetén)

Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat
számítunk fel!

A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet alapján: ,,Veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (mikrochip)
megjelölt eb oltható.”

A még nem jelölt ebeknél a  mikrochip-behe-
lyezés díja: 4.000 Ft.

Dr. Mészáros János állatorvos: 06-20-9272-366 
Dr. Siket Péter  állatorvos: 06-30-9963-668 
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Korszerű, kifejezetten kajakosoknak készített ergométerrel bővült a Vá -
rosi Sportegyesület kajak szakosztályának eszközparkja. Az ergo mé terrel
lehetőség nyílik a téli hónapokban is a kajakos mozgássor gyakorlására.
Az eszköz az erősítés mellett remek lehetőséget ad a technika csiszolására
is, hiszen a gyerekek stabil helyzetben, csak a mozgásukra figyelve gyako-
rolhatnak.

Az ország számos egyesületében és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
ergométeres laborjában már bizonyított Old Danube márkanevű evezőgé-
pet maga az eszköz fejlesztőmérnöke, Glatz Viktor állította be és adta át a
ráckevei kajakosoknak. Az ergométer alaposan ki lesz használva  a márci-
usi vízre szállásig. 

Kajak edzések az Ady Endre Gimnázium konditermében minden hét-
köznap 15:00-tól és 16:30-tól. 

Fodor Ferenc edző

Víz nélkül is eveznek
Jobb eszközökkel készülnek a ráckevei kajakosok

Már 2. alkalommal gyűltek össze kajak-kenusok, hogy a télen használa-
tos felkészülés eszközével összemérjék tudásukat. Az ergométert Dr.
Rausz-Szabó Attila a ’90-es évektől használja kenus versenyzők felkészí-
tésére. Így készült Pulai-Novákkal és Vajda Attilával is az olimpiára.
Azóta külön sportággá vált. A kajak-kenusok azért használják, mert fontos
az edzéseken a visszajelzés. Minden résztávnál ellenőrizhető a teljesít-
mény a kijelzőn, hiszen a vízi edzések alapja is a pálya-evezés, ahol folya-
matos időméréssel igazodhat edző és versenyzője az ellenfelek eredmé-
nyéhez. Így mindig tudják, hol tartanak a világ élvonalához képest.

Konstatálhatjuk, hogy jó úton járunk. Idén ismét 2018 Országos Bajno-
ka, Kirchner Kristóf érte el a legjobb eredményt. Abszolút győztese volt a

napnak, mindenkit megelőzött időeredményével. Gratulálunk minden
résztvevőnek, reméljük, jövőre ismét eljönnek hozzánk és túlszár-
nyalják egyéni legjobbjukat.

A nap meglepetése a Bajnokok versenye volt, ahol Kenus Világbajno kok
indultak. Ebben a futamban 19 világbajnoki érmet számolhattunk, a szállí-
tók: Wichmann Tamás, Pálizs Attila, Hoffmann Ervin és Dr. Rausz-
Szabó Attila, a magyar kenus hőskor főszereplői. A kettes pá lyán nagy
megtiszteltetés volt Pánczél Károly országgyűlési képviselő részvétele. A
gyerekek értékelték a gesztust és nagy hangerővel biztatták Őket. 

Köszönjük Farkas Dóra ELTE rekreáció szakos hallgatónak az animá-
ciós programot és a felnőtteknek tartott hip-hop táncfoglalkozást!

Borkovits Margit

II. Kis-Duna Ergométeres Bajnokság 
az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Fésű Lali triplázott aranyérmeivel Pozsonyban
kick-box sport kajak-kenu

Magyar aranyesőt hozott a szlovák nyílt nemzet-
közi kick-box bajnokság, amelyre öt szabályrend-
szerben közel ezer nevezés érkezett. A felnőtteknél
nem kevesebb, mint 21 magyar aranyérem született,
a 91 résztvevő egyesület közül pedig a csepeli
Halker-Király Team bizonyult a legeredményesebb-
nek – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.
A félerejű technikákat alkalmazó tatamis szakágak-

ban – pointfightingban, light-con tact ban és kick-
light ban – sok magyar indult, és közülük öten több-
ször is felállhattak a dobogó tetejére. A legsokolda-
lúbbnak Fésű Lajos bizonyult, aki mindhárom
szabályrendszerben aranyérmet nyert a 63 kilósok
között. Gratulálunk Lalinak és büszkék vagyunk Rá!

Forrás: https://samansport.hu
fotó: Emily Aston
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sport kick-box sport

Tisztelt Olvasók! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Ráckevei Kick-
Box SE és a Dojo Lovász SKE közös rendezésében 2019. február 2-án
került sor az Országos Harcművészeti Utánpótlás Kupára, a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermében. Két nemzet, 12 klub,
120 versenyző, 210 nevezés egy nap leforgása alatt, komoly kihívás volt
nemcsak a szervezőknek, de a versenyzőknek is. Az indulók semi contact,
light-contact, submission, forma gyakorlat (kata), fegyveres kata kate-
góriákban nevezhettek. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszön-
jem a támogatóknak a segítséget, amely a verseny színvonalas megrende-
zéséhez nagymértékben hozzájárult. Köszönet Rácz Tibornak, aki 8 db
különdíjjal támogatta a versenyt, további anyagi támogatással járultak hoz-
zá a sikerhez: Kapitány Cukrászda, Orbán Krisztián vállalkozó, Sutyi-
Sasi Pizzéria, Kevei János vállalkozó. Külön köszönet Vereckei Zoltán
alpolgármester úrnak, aki a verseny zárásakor közreműködött a díjátadás-
ban. Nagy segítség volt számunkra, hogy a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskola tornatermét használhattuk, és ezúton is köszönjük az isko-
lavezetés megértő együttműködését. 

A Ráckevei Kick-Box SE ismét elsöprő fölénnyel – 160 ponttal –
nyerte meg a csapatversenyt. A második helyen Románia csapata 127
ponttal végzett, és harmadik helyen a csomádi SVSE Kempo Klub 52
ponttal. Az eredménytől eltekintve mindegyik csapat teljesítménye
említésre méltó. Végül a ráckevei indulók eredményei részletezve: 

Ifj. Rácz Tibor volt a legered mé nyesebb sportoló, aki négy kate-
góriában indult, és mindegyikben aranyérmet szerzett. A verseny leg -
eredményesebb sportolója kü lön díjat is ő vitte el.

Rácz Emese formagyakorlat, semi contact és submission kategóriák-
ban szerzett aranyérmet. A verseny legeredményesebb lány sportolója
különdíjat is ő kapta meg. 

Kiss Korina: a legfiatalabb lány versenyző különdíjat ő vitte haza, miu-
tán szintén három kategóriában nyert aranyérmet: kata, semi contact,
submission. 

Pécsi Prebend Sandra: formagyakorlat – aranyérem 
Klein Zoltán: formagyakorlat – aranyérem; semi contact – bronzérem
Baranyák Tekla: formagyakorlat – ezüstérem
Pécsi Ankisza: formagyakorlat – ezüstérem
Laczó Bence: formagyakorlat – bronzérem, semi contact – aranyérem,

submission – ezüstérem

Farkas Boglárka: formagyakorlat – ezüstérem, semi contact – ezüst-
érem, submission – ezüstérem

Sztrojka Gusztáv: semi contact – ezüstérem, submission – ezüstérem
Jakab Milán: semi contact – ezüstérem, submission – ezüstérem
Jakab Dominik: semi contact – ezüstérem, submission – ezüstérem,

light contact – ezüstérem
Jakab Martin: semi contact – ezüstérem, submission – ezüstérem,

light contact – bronzérem
Sztrojka László: semi contact – ezüstérem
Horák Zsolt: semi contact – ezüstérem, submission – ezüstérem
Orbán Balázs: submission – ezüstérem
Szűcs Tamás: submission – ezüstérem
Tóth Dávid: semi contact – aranyérem, submission – ezüstérem
Sztrojka Sándor: semi contact – aranyérem, submission – aranyérem
Bak Zsolt: semi contact – ezüstérem
Bak Zalán: semi contact – aranyérem
Bak Botond: semi contact – aranyérem 
Tasnádiné Molnár Andrea: formagyakorlat – ezüstérem.
Gratulálunk a részvevőknek az eredményes szerepléshez! 

Kovács Attila edző
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