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Kedves Olvasóink!
Ahogyan kézbe vették a

Ráckevei Újság legfrissebb,
áprilisi számát, bizonyára meg -
lepődve látták, hogy új minő-
ségben tartják kezükben váro -
suk hírmondóját. Nem csak a
papír lett finomabb, korsze-
rűbb, hanem ezentúl minden
oldalon színes fotókkal tesszük
élvezetesebbé Önök számára a
cikkeket, tudósításokat, beszá-
molókat. 

Mondhatnám úgy is a mai
digitális játékok nyelvén, hogy
„szintet lépett” ismét újságunk.
Ennek oka, hogy szerkesztősé-
günk hosszú évek után szüksé-
gesnek érezte már a formátum és küllem
változtatást, és Ráckeve Város Képviselő-
testületének jóváhagyásával megszületett a
döntés, hogy legyen a Ráckevei Újság
ezentúl teljesen színes és korszerű, fényes
műnyomó papíralapú. Talán az sem vélet-
len, hogy éppen tavasszal talált kezdemé-
nyezésünk elfogadtatásra, amikor a termé-
szet is megújul, és legfrissebb színeivel
ajándékoz meg minket: zöld hajtásokkal,
rügyekkel, színes virágokkal, amelyek lát-
ványa teszi szebbé napjainkat, vidámabbá
lelkünket, gyönyörködtetnek, a ragyogó
napsugár pedig beborít mindent fényével.
Ki vitatná, hogy a szürke téli időszak után
mi magunk is jókedvűbbek, „színesebbek”
vagyunk? A színek hatását az emberre
tudományos vizsgálatok is leírják, számta-
lan tanulmány született már e témában, de
talán ez nem is vitatott senki számára…

Jól emlékszem arra a 2005-ben megjele-
nő januári számra, amikor már főszerkesz-
tőként jómagam üdvözölhettem színes
címlapon először az olvasókat, hogy mek-
kora változás volt már az a 8 oldal is, akkor
még csak a címlap, hátlap és a középső
oldalak. Teltek-múltak az évek, és ahogyan
az az életben is lenni szokott, a „jót” köny-
nyen megszoktuk, és aztán még jobbra,
még többre vágytunk, ami egyáltalán nem
baj, amíg ésszerű határok között tudjuk a
vágyainkat kezelni, és a fejlődést váltja ki
belőlünk. Ez egy alapvető emberi tulajdon-

ság, ami nagyon is fontos: a továbblépés, az
új utak keresése, de közben úgy, hogy nem
feledjük a múltat, megőrizzük belőle amire
építhetünk. A Ráckevei Újság szellemisé-
ge, arculata ezentúl is megtartja az elődök
által hosszú évtizedek alatt megformált
profilt, amelyet az olvasók megszerettek és
megszoktak. De sokszor kellett megbirkóz-
ni azzal a problémával, hogy számos jelen-
tős városi esemény, program, rendezvény,
sport sikerek fotói közül kellett nehéz szív-
vel eldöntenem, melyik legyen színes és
melyik marad csak fekete-fehérben. Így
most ezek a felhők is elvonultak, és talán
még inkább kedvelt és népszerű lesz a
város polgárai számára újságjuk. Tapaszta-
latból tudom, hogy az emberek szívesen
nézegetik önmagukat, családtagjaikat, is -
me rőseiket régi és új felvételeken, emlé-
keznek vissza távoli és közeli események-
re, büszkélkednek gyermekeik sikerével.
Egy helyi lap helytörténetet is ír, bizonyos
idő elteltével a település és lakóinak króni-
kájává lesz. Ahogyan már ezt korábban is
hangsúlyoztam és ma is vallom: mi ezt az
újságot Kedves Ráckeveiek együtt írjuk,
hiszen együtt élünk, egy közösséget alko-
tunk, közös a múltunk, egy a jelenünk és
remélhetőleg a jövőnk is. 

Fogadják hát örömmel és jó szívvel új
köntösben, a régi értékeket megőriző szí-
nes Ráckevei Újságot!

Jáki Réka főszerkesztő

„A színek csodálatos világában élünk.” Walt Disney

Megújult a Ráckevei Újság
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2019. március 15-én délelőtt a kissé kedvezőtlen időjárás – nagy szél –
ellenére is benépesült városunk Ady Endre Gimnáziuma előtti tere. 1848.
március 15-én ezen a napon tört ki az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc. A műsorközlő, a Vénusz Színház vezetője, Kósa Dénes üdvözölte a
megjelenteket, majd kérte, hogy közösen énekeljék el Erkel Ferenc –
Kölcsey Ferenc Himnuszát. Miután elhangzottak nemzetünk énekének
akkordjai, Szadai József, városunk polgármestere köszöntötte az egy be -
gyűlteket, majd felkérte Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselőt
ünnepi beszédének megtartására. 

Miután elhangzott az ünnepi beszéd, a ráckevei Szent Imre Katolikus
Általános Iskola diákjai vették birtokukba a „színpadot”. A gyerekek szín-
vonalas műsor keretében szinte elénk varázsolták 1848. március 15. esemé-
nyeit, miközben Petőfi Sándor poli-
tikai líráiból hangzottak részletek
(Nemzeti dal, Föltámadott a ten -
ger). A méltán nagy tapsot kiváltó
produkcióra Besenyeiné Sallai Zsó -
fia tanárnő készítette fel az iskola
fellépő tanítványait. Ezúton is kö -
szönet érte!

Ezt követően a műsorvezető
megköszönte az iskola tanulóinak
közreműködését, majd közölte,
hogy következik a megemléke-
zés, a hála koszorúinak elhelyezé-
se az 1848-as emlékhelynél. A

koszorúzásban a Ráckevei 1040-es számú Arany János Cserkészcsapat
tagjai működtek közre.

Akik koszorúztak a teljesség igényével: Ráckevei Református Egyház-
község, Római Katolikus Egyház, Ráckeve Város Önkormányzata, Rácke-
vei Járási Hivatal, Ady Endre Gimnázium, Ács Károly Művelődési Köz-
pont, Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, Árpád Múzeum, Gólya-
fészek Bölcsőde, Ráckevei Vénusz Színház, Szakorvosi Rendelőintézet és
annak Gazdasági Ellátó Szervezete, Ránki György Alapfokú Művészeti
Iskola, Skarica Máté Városi Könyvtár, Szent Imre Katolikus Általános Isko-
la, Szivárvány Óvoda, Duna Baráti Kör, a ráckevei székhelyű Magyarorszá-
gi Orvos Muzsikusok Egyesülete, Demokratikus Koalíció, FIDESZ Városi
Szervezete, KDNP Ráckevei Szervezete, MSZP Ráckevei Szervezete,

városunk Polgárőr Egyesülete és
végül az 1040-es sz., Arany János
nevét viselő Cserkészcsapat. 

A megemlékezés virágainak
elhelyezését követően az ünneplő
közönség – a műsorközlő javasla-
tára – közösen elénekelte Egressy
Béni és Vörösmarty Mihály  Szó-
zatát.

Úgy gondoljuk, hogy az ün -
nepség méltó megemlékezés volt
a 171 esztendővel ezelőtti bátrak-
ra és hősökre.                                               

Kósa Antal

Köszönet bátraknak és hősöknek

Fotók: Jáki Réka



2019. április 3

1848-49 március 15. nemzeti ünnep

Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő (KDNP) ünnepi beszéde
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Igazga-

tó Úr! Tisztelt ráckevei honfitársaim! Tisz-
telt Ünneplő Hölgyeim és Uraim! 

„A magyar élet formája szerint éltünk,
akármi történt körülöttünk Európában.
Magyarok maradtunk, és ezzel adtunk a leg-
többet Európának.” Teleki Pál gondolatai
ma is aktuálisak, magyarnak maradni,
Európát gazdagítani magyarságunkkal,
ezek olyan kincsek és olyan kihívások, ame-
lyeket nem feledhetünk, amelyek elől nem
futamodhatunk meg. Ma, a magyar szabad-
ság születésnapján ünnepelni, emlékezni és
erőt meríteni jöttünk ide. 1848. március 15-
én a magyarok beírták magukat Európa tör-
ténelmébe: egy vér nélküli forradalommal,

példa nélküli nemzeti egységben vív-
ták ki a magyar nemzet szabadságát és
függetlenségét a Birodalom elnyomá-
sával szemben. A magyar nemzet
elérte, hogy egész Európa ránk figyel-
jen. A magyar forradalom elérte, hogy
megalakulhasson a független magyar
kormány, hogy saját védelme, pénz-
ügyi függetlensége legyen az ország-
nak, és beindulhasson a magyar tör-
vényhozás. Nemzedékek még csak
álmodni sem mertek ilyen szabadság-
ról se előtte, se később, mert többször
is egy Birodalom (hol az oszmán, hol
az osztrák, hol a szovjet birodalom)
irányítása alatt éltek. A magyarok
szabadságvágyát, önrendelkezési akaratát egyik sem tudta soha kitörölni. A
magyar szabadságot azonban soha nem adták ingyen, ezt a 48-asok is meg-
tanulták, és nekünk is mélyen az eszünkbe kell vésni. A magyar szabadsá-
got, nemzetünk szuverenitását csak mi akarjuk, ezért csak mi tudjuk elérni,
megőrizni, megvédeni. A Birodalom nem sokáig viselte el a magyarok füg-
getlenségét, ezért összehangolt támadást indítottak, felbérelt zsoldosokat,
majd az akkori világ legerősebb hadseregét küldték a magyarok leverésére,
és szabadságharcra kényszerítették a magyar nemzetet, ahol szintén hősies
módon helyt álltak elődeink. Ma tehát ünnepeljük a szabadságunk, köszöne-
tet mondunk a bátraknak és erőt merítünk a példájukból. Emlékezünk a
hősökre, akik vallották, és a szabadságharc csatamezőin is bizonyították,
hogy a „haza minden előtt”. Tisztelt Emlékezők! Az ünneplés, emlékezés
nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is. Nem csak a tiszteletadás

miatt, hanem azért, hogy a múltunkból önbizalmat, erőt merítsünk a mai
napok harcaihoz, a hétköznapokhoz. Hiszen ma is harcolunk a szuverenitá-
sunkért, védjük és büszkén vállaljuk hagyományainkat, nyelvünket, kultú-
ránkat és nemzeti jelképeinket. Mert 1848-49 tanított minket arra, hogy
áldozatok árán is kezünkbe kell vennünk a sorsunkat, mert csak ez garantál-
hatja a magyar emberek boldogulását és a haza előrejutását. Önállóságunk
tehát nem alku tárgya. Régen sem volt az és ma sem az. De mivel megtanul-
tuk, hogy a szabadságot nem adják ingyen, ezért azt is tudjuk, hogy nem
vehetjük magától értetődő állandóságnak. Ha teszünk érte lesz, ha nem
teszünk, elveszik. Szándékok márpedig vannak arra, hogy elvegyék. Ma
újabb birodalmi törekvéseket látunk, amely terjeszkedik és nyilvánosan is
vállalt célja, hogy eltörölje a nemzetek Európáját és létrehozza az európai
egyesült államokat, ahol az európai nemzetek ismét egy birodalmi központ
hatalmi és pénzügyi érdekei alá lennének rendelve. Ahol megszűnnének a
nemzetállamok, ahol megszűnik a nemzeti függetlenség és a nemzeti identi-
tás. Az új Birodalom új, engedelmes, nemzeti identitás nélküli népet akar.

Ezért kell magasan tartani a zászlót,
ezért kell szelíden de határozottan, a
48-asok példáját követve elmondani,
hogy kik vagyunk. Mi hazájára, nem-
zetére, történelmére, hagyományaira,
identitására, keresztény kultúrájára
büszke magyarok vagyunk, akik itt-
hon vannak a Kárpát-medencében.
Nem szeretnénk, ha mások döntené-
nek helyettünk, a döntést országunk és
nemzetünk jövőjéről mindig a magya-
roknak kell meghozni. Tisztelt Ünnep-
lők! Ma is, ahogyan 1848-ban, szük-
ség van elkötelezett, közösségépítő,
bátor hazafiakra, hogy a szabadságot,
amelyért az elmúlt évszázadokban sok

honfitársunk a legdrágábbat, az életét adta – meg tudjuk őrizni, meg tudjuk
védeni. Most tavasszal is fontos dolgokról kell döntenünk. El kell dönte-
nünk, hogy egy bevándorlókontinensen, az európai egyesült államokban
vagy a hagyományaira büszke nemzetek Európájában akarunk-e élni, amit
kölcsönös tisztelet, együttműködés és egészséges verseny jellemez, és
amely pontosan ismeri és ápolja keresztény gyökereit és kultúráját és védi a
családokat. Mi ilyen Európában szeretnénk élni és ezt az Európát gazdagíta-
ni magyarságunkkal. Vállaljuk büszkén, felemelt fejjel hőseinket, értékein-
ket, legyünk büszkék hazánkra és tegyünk érte! Mert ahogy Deák Ferenc
mondta: „Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk
semmiért nem szabad!” Isten óvja a magyarokat, Isten áldja Önöket!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Fotók: Jáki Réka
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Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. márci-
us 28-án megtartotta soron következő nyilvános
és zárt testületi ülését.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 6/2019.(IV.01.) önkormány -
zati rendeletet az iparűzési adóról szóló
21/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról. (A rendeletet teljes terjedelmében a
város honlapján olvashatják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 7/2019.(IV.01.) önkormány-
zati rendeletet a talajterhelési díjról és a
környezetvédelmi alapról szóló 14/2018.(VI.25.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról. (A
rendeletet teljes terjedelmében a város honlapján
olvashatják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 8/2019.(IV.01.) önkormány-
zati rendeletet a város 2019. évi költségvetésé-
ről szóló 5/2019. (III.05.) önkormányzati rende-
let módosításáról. (A rendeletet teljes terjedelmé-
ben a város honlapján olvashatják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 9/2019.(IV.01.) önkormány-
zati rendeletet a város 2018. évi költségvetésé-
ről szóló 5/2018. (III.14.) önkormányzati rende-
let módosításáról. (A rendeletet teljes terjedelmé-
ben a város honlapján olvashatják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 10/2019. (IV.01.) önkor-
mányzati rendeletet a Ráckevei Polgármesteri
Hivatalban 2019. évi igazgatási szünet elren-
deléséről.

***
67/2019.(III.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. március 28.

***
68/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. március 28.

***
69/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a talajterhelési díjról és a
környezetvédelmi alapról szóló rendelet végre-
hajtásával kapcsolatos egyes kérdésekben az
áprilisi testületi ülésen foglal állást.  

Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
tu ri Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.

***
70/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az adóügyi iroda helyi adó és gépjármű-
adó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló
2019. évi február havi beszámolóját az előterjesz-
tés szerint elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.

***
71/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló előterjesztés szerinti 2019. évi március havi
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.

***
72/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet
2018. évi működéséről szóló tájékoztatást elfo-
gadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.

***
73/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézetének főigazgatója által beterjesz-
tettek szerint a kérelmezett szakorvos megbízási
díját bruttó 1.600.000 Ft-tal emeli meg 2019. ápri-
lis 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra a
város 2019. évi költségvetésének terhére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gál
Józsefné pénzügyi irodavezető,  dr. Pirint Ágnes
főigazgató
Határidő: 2019. április 1. 

***
74/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a Ráckevei Szakorvosi
Rendelőintézet főigazgatóját további nőgyógyá -
szati álláshely betöltése érdekében egyeztető tár-
gyalás folytatására. 
2. A képviselő-testület felkéri a főigazgatót, hogy
a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a testü-
letet. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Pirint Ágnes főigazgató

Határidő: 2019. március 28.
***

75/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Szakorvosi Rendelőintézet
főigazgatóját, hogy a következő képviselő-testü-
leti ülésre készítsen kimutatást arról, hogy a 2018.
január 1. és 2018. december 31. napjai közötti idő-
szakban milyen arányban vették igénybe a rácke-
vei, az ellátási kötelezettséggel érintett környező
települések, valamint az egyéb települések lakosai
a rendelőintézet szakellátásait.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Pirint Ágnes főigazgató
Határidő: 2019. április 18.

***
76/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy keresse
meg Pánczél Károly országgyűlési képviselőt,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumát
a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet finanszí-
rozási kérdéseivel kapcsolatban.
Felelős: Szadai József polgármester              
Határidő: 2019. április 30.

***
77/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felkéri a Ráckevei Szakorvosi Rende-
lőintézet főigazgatóját, hogy az Egészséges
Budapest Programban megjelölt tárgyi eszközö-
kön felül készítsen kimutatást a beszerezni szük-
séges kis- és nagyértékű eszközökről.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy Pánczél Károly országgyűlési képviselő
bevonásával tájékozódjon az Egészséges Buda -
pest Program megvalósulásáról.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Pirint Ágnes főigazgató
Határidő: 2019. április 30.

***
78/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pozsár Józsefné az előterjesztés mel-
léklete szerinti bírósági ülnökké jelölését a Rác-
kevei Járásbíróságra elfogadja, és a fiatalkorúak
elleni büntetőeljárásban eljárni jogosult ülnök-
ként a jelöltet megválasztja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.  

***
79/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Schneider Gabriella az előterjesztés
melléklete szerinti bírósági ülnökké jelölését a
Ráckevei Járásbíróságra elfogadja, és a fiatalko-
rúak elleni büntetőeljárásban eljárni jogosult
ülnökként a jelöltet megválasztja.

Testületi ülés
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Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.  

***
80/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kiss-Szirmay Richárd Sándor az elő-
terjesztés melléklete szerinti bírósági ülnökké
jelölését a Ráckevei Járásbíróságra elfogadja, és a
fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljárni jogo-
sult ülnökként a jelöltet megválasztja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.  

***
81/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Patai Krisztina az előterjesztés mellék-
lete szerinti bírósági ülnökké jelölését a Ráckevei
Járásbíróságra elfogadja, és a fiatalkorúak elleni
büntetőeljárásban eljárni jogosult ülnökként a
jelöltet megválasztja
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.  

***
82/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a RÁVÜSZ Kft. 2018. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozatban közreműködik: Juhász László
ügyvezető
Határidő: 2019. március 28.  

***
83/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a „Dömsödi út és
Erdész utca – Vásártér utca útfelújítása” című
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszer-
zési eljárás érvényes és eredményes.
2. Az eljárásban 4 ajánlat érkezett, a Kbt. 81. § (4)-
(5) bekezdés alapján csak a legkedvezőbb ajánlat
érvényességéről szükséges dönteni. A Kaiser
Aszfalt Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete érvényesnek nyilvánítja a Kaiser Aszfalt
Kft. (Dormánd, Dózsa Gy. út 26.) ajánlatát.
4. A képviselő-testület megállapítja, hogy a köz-
beszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlatte-
vőnek – a bíráló bizottság javaslata alapján – a
Kaiser Aszfalt Kft. (Dormánd, Dózsa Gy. út 26.)
ajánlattevőt határozza meg nettó 77.466.626 Ft
ajánlati árral. Forrása a PM_ONKORMUT_
2018/161 számú pályázat támogatása, valamint a
város 2019. évi költségvetése.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Gál
Józsefné pénzügyi irodavezető

Határidő: szerződés aláírásra: Kbt. szerint
***

84/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a „Ráckeve új vízitúra megállóhely
építése” című Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság
2019. március 21.-i Döntés-előkészítő Bírálóbi-
zottsági ülés jegyzőkönyvében foglaltakra tekin-
tettel előzetesen eredménytelenné nyilvánítja for-
ráshiányra tekintettel.
2. A képviselő-testület az 1. pontban rögzítettek
alapján úgy határoz, hogy az MKKSZ által leírt
feltételeket elfogadva a legutóbbi műszaki tarta-
lommal és közbeszerzési dokumentumokkal új
közbeszerzési eljárás kiírását kéri annak érdeké-
ben, hogy a szükséges ellenőrzést a Közbeszerzé-
si Felügyeleti Főosztálynál kezdeményezni le -
hes sen. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. március 28.

***
85/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Képviselő-testülete úgy dönt, 
1. a „Közép-Duna víziturizmusának komplex fej-
lesztése” projekt keretén belül a Ráckeve Vadka-
csa Szabadstrandon létesítendő vízitúra megálló-
hely csónaktároló kivitelezésére vonatkozó
„Ráckeve – csónaktároló építése” című ajánlat-
tételi felhívást – az előterjesztés melléklete sze-
rinti tartalommal – nyílt közbeszerzési eljárás
megindításának keretében elfogadja. 
2. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 113. § (2) bekezdése szerinti előírásnak
megfelelően az alábbi gazdasági szereplőnek
megküldi saját kezdeményezésre az ajánlattételi
felhívást:
– Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.)
– ROHR Baumeister Kft. (3600 Ózd, Mosonyi

Mihály utca 42.)
– Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.

(1116 Budapest, Bazsalikom utca 58.)
– Ganaco Builder – Trade Kft. (1141 Budapest,

Szugló u. 82.)
– Konzolép Kft. (2318 Szigetszentmárton, Nyár-

fa u. 13.)
– Lőrinczi Kft. Építő és Fővállalkozó Kft. (1193

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

Vénusz u. 14.)
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mol nár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. március 28.

***
86/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2019. évi közbeszer-

zési tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egé-
szíti ki: 
7. Közbeszerzési eljárás tervezett időpontja:
2019. 03.
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Ráckeve –
csónaktároló építése”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, uniós érték-
határ alatti közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti nyílt eljárás
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. március 28.

***
87/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Tanulókért, Oktatá-
sért, az Iskoláért Alapítvány részére az Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskola szervezésében
történő 2019. évi gyergyócsomafalvi és caldeni
diákcsere program kiadásaihoz bruttó 800.000
forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást
nyújt az önkormányzat 2019. évi elmenő intéz-
ményi költségvetési keretének terhére.
2. A képviselő-testület felkéri a szervezőket,
hogy adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan,
hogy a kérelem szerinti költségtételből mekkora
összeg terheli a programban résztvevő gyerme-
kek szüleit.   
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gál
Józsefné pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. április 30.

***
88/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Tanulókért, Oktatásért,
az Iskoláért Alapítvány részére a 2019. évben
meg rendezésre került Árpád bál költségeinek kia -
dá saihoz történő hozzájárulásként bruttó 100.000
forint egyszeri vissza nem térintendő támogatást
nyújt az önkormányzat 2019. évi elmenő intézmé-
nyi költségvetési keretének terhére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző, irodavezető,
Gál Józsefné pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. április 20.

***
89/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 261/2016. (VIII.24.)
számú határozatát visszavonja, mivel az abban
meghatározott támogatási összeg a Ráckeve
Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi költségve-
tésének részét képezi. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.
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90/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete továbbra is támogatni kívánja a
Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet által, az
intézmény egészségügyi dolgozói részére
bérelt Ráckeve Kölcsey utca 4., Ráckeve
Szent István tér 2., Ráckeve Kossuth L. utca
82. sz. alatti közérdekű lakások lakbérkiadása-
it a már jóváhagyott 2019. évi költségvetés
intézményfinanszírozás részét képező összeg-
gel. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon
annak igény szerinti átutalásáról. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gál
Józsefné pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. március 28.

***
91/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete a 2019. évi költségvetés szakellátás támo-
gatási keretének a terhére 81.300 Ft összeget
biztosít a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet
ré szére intézményfinanszírozásként a 2018. évi
IV. negyedévi lakástámogatás céljából. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gál
Józsefné pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. április 20.

***
92/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 178/2018.(V.24.) számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete dr. Madocsai Kinga Blanka 1078
Budapest, Hernád u. 12. fszt. 8., valamint Bihari
Zsuzsanna 2030 Érd, Fecske u. 53. szám alatti
lakosok részére (haszonélvező Bárczy Zsolt
Balázs 2300 Ráckeve, Berkenye u. 88. szám
alatti lakos) értékesíti a Ráckeve 8258/3 hrsz-ú
ingatlanból – a dr. Bognárné Nagy Ilona föld-
mérő 55/2017. munkaszámú telek ha tár ren de -
zés re elkészült változási vázrajz alapján – a rác-
kevei 8225 hrsz-ú ingatlannal határos 84 m2

nagyságú területrészt telek-kiegészítésként
6.000 Ft/m2 eladási árért, azaz összesen 504.000
Ft összegért. 
3. Az ingatlan megosztásával és minden további
ügyintézéssel kapcsolatos költség (földhivatali,
ügyvédi) kérelmezőket terheli.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző    
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mol nár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: kérelmezők értesítésére 2019. április 8.

***
93/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete támogatja, hogy a Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola intézmény szakmai alapdoku-
mentumában jelenjen meg a Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskola, mint feladatellátási
hely.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző, irodavezető
Határidő: 2019. március 28.

***
94/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Országos Halfőző Verseny 45. alka-
lommal megrendezésre kerülő 2019. évi rendez-
vényének megtartására alkalmas helyszínnek a
piacteret javasolja.
2. A képviselő-testület a Kastély-tó körüli Gár-
donyi sor önkormányzati tulajdonú helyszínt is
ajánlja a szervezők figyelemébe.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a soron következő áprilisi ülésen számol-
jon be a kiválasztott helyszínről.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. április 25.

***
95/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Ráckeve Dunaági Horgász Szövetség
részére a gratulációját fejezi ki abból a célból,
hogy az Országos Halfőző Versenynek a 45.
alkalommal megrendezésre kerülő 2019. évi
rendezvényének (társ)szervezési jogát megkap-
ta, és ezzel Ráckevét népszerűsíti. 
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. március 28.

***
96/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 
1. ráckevei civil és sport szervezetek 2019. évi
tá mo gatására szóló pályázati felhívást az előter-
jesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy pályázati felhívás köz-
zétételéről a civil szervezetek támogatási rendjé-
ről szóló 7/2013.(III.25.) önkormányzati rende-
lete szerint, illetve a pályázati felhívás Ráckevei
Újság áprilisi számában történő megjelenítésé-
ről gondoskodjon.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az
önkormányzati nyilvántartásban szereplő civil
és sportszervezeteknek elektronikus úton köz-
vetlenül is küldje meg.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Keresz -
turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb aljegyző, irodavezető
Határidő: 2019. április 1.

***
97/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

1./ 19/2019.(I.31.) számú határozatát vissza-
vonja, egyúttal
2./ a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal hatá-
rozott időtartamra, 2019. február 28. napjától,
2020. február 29. napjáig együttműködési
megállapodás-tervezet módosítását elfogadja
oly módon, hogy a rendőrség a megállapodás
keretében a térfigyelői szolgálatot látja el, az
iskola rendőre program megvalósításában való
szakmai közreműködése mellett.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Ke -
resz  turi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. április 10.

***
Zárt ülésen hozott határozatokról az aláb-
biakban adunk tájékoztatást:

***
A képviselő-testület a soron következő ülését
2019. április 25-én tartja.

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

Jáki Réka

98/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete nem járul hozzá bérlakás bér-
lője által kezdeményezett átalakítási mun-
kálatok elvégzéséhez.

***
99/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a lejárt határidejű, zárt ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást elfogadja. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.

***
100/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat folyamatban
lévő peres ügyeiről szóló tájékoztatást elfo-
gadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. március 28.

***
101/2019.(III.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete Önkormányzatának tulajdo-
nában lévő, Ráckeve 0447/6 helyrajzi szá-
mon és 0447/16 helyrajzi számon nyilván-
tartott ingatlanokat a testületi ülésen tár-
gyaltak alapján a pályázati kiírásokban fog-
laltak szerint kívánja értékesíteni.  
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 1.
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önkormányzat ingatlanok felhívások

TÁJÉKOZTATÓ
2019. évi tavaszi szünidei

gyermekétkeztetésről
Felhívjuk a Tisztelt Szülők / Törvényes képviselők figyelmét, hogy a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján Ráckeve Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a déli meleg főétkezést az alábbiak szerint biztosítja:

A 2018/2019-as tanév tavaszi szünetében 2 munkanapon (2019.
április 18-án és április 23-án) keresztül a Ráckeve és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központnál (2300 Ráckeve, Szent István tér 10.)
az arra jogosult ingyen igénybe veheti a déli meleg főétkezést az étel
elvitelével.

A szülő / törvényes képviselő vagy akadályoztatásuk esetében az álta-
luk megbízott személy írásbeli meghatalmazás alapján, 11.00 – 12.00
óra közötti időszakban viheti el az ételt.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére az a
gyermek jogosult, akinek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen
a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerint illeté-
kes jegyzői gyámhatóság a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetét
határozatban megállapította. 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez a szülő / törvényes
képviselő által történő nyilatkozat kitöltése szükséges, melyet a Ráckevei
Polgármesteri Hivatal 214-es irodájában személyesen kell megtenni. 

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Ráckeve Város Önkormányzata 
értékesíti a tulajdonában lévő 

alábbi ingatlanát
Ráckeve, Somlyó-sziget 6351 hrsz-ú beépítetlen terület meg-

nevezésű ingatlan  (volt csőszház), területe 2649 m2, 
eladási ár: 5.600.000 Ft.

Az értékesítéssel kapcsolatban 
érdeklődni lehet a Polgármesteri

Hivatal Műszaki Irodáján 
az alábbi elérhetőségeken:

tel.: 06-24-523-344, 345 
vagy muszak@rackeve.hu

Pályázatok kiírása
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítésére

Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012. (X. 24.) önkormányzati
rendelete alapján a következő pályázati kiírásokat teszi közzé:

• Ráckeve, külterület 0447/6 helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlan. 

Az ingatlan per- és igénymentes.
Az ingatlan ára: 26.000.000 Ft, azaz huszonhatmillió forint.
Az ingatlan 7279 m2 nagyságú, kivett strandfürdő megnevezésű, K-

Rek-6 övezeti besorolású.
• Ráckeve, külterület 0447/16 helyrajzi számon nyilvántartott

ingatlan. 
Az ingatlan per- és igénymentes.
Az ingatlan ára: 34.000.000 Ft, azaz harmincnégymillió forint.
Az ingatlan 9731 m2 nagyságú, kivett strandfürdő megnevezésű,

K-Rek-6 övezeti besorolású.

A pályázatok benyújtásának helye, ideje, módja:
Helye: Ráckeve Polgármesteri Hivatal, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Ideje: 2019. május 8. 16:00 óra
A pályázati eljárásokra vonatkozóan további információ és a részletek

az alább megjelölt fórumokon szerezhető:
Molnár Józsefné Ráckevei Polgármesteri Hivatal, Műszaki Irodavezető,
e-mail: muszak@rackeve.hu,
Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), 
közösségi oldalán, 
az ingatlan.com weboldalán.



Ráckevei Szivárvány Óvoda a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A § alapján pályázatot hirdet Ráckevei
Szivárvány Óvoda 1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére (teljes munkaidő).

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Ráckevei Szivárvány Óvoda Tagóvodái

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.)
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógusi végzettség.
• Büntetlen előéletű, cselekvőképes, nem áll köz -

ügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalko-
zástól, tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

• Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepe-
dett.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
• Motivációs levél
• Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. 05. 02.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in -
for mációt Bőcze Ferencné intézményvezető
nyújt, a 06-24-519-015 vagy a 06/70-456-8723-
as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bőcze Ferencné intézmény-
vezető részére az ovi@rackeve.hu e-mail címen
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. április 29.

Értesítés: Csak a nyertes pályázó kerül kiér-
tesítésre.
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Ráckevei Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
Ráckevei Polgármesteri Hivatal 

építéshatósági ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírása-
iról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási fel-
adatkör 
Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági
feladatok ellátása 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó I.
fokú építéshatósági feladatok ellátása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, vala-
mint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete költségvetési rendeletének rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 15. pontja szerinti beso-
rolási osztálynál meghatározott foglalkoztatási
feltételeknek való megfelelés, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma-
zások), 
• B kategóriás jogosítvány, 
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági munkakörben szerzett – leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• ÉTDR program ismerete,
• Építésügyi vizsga megléte (A, B, C témakörök-
ből),
• Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/
megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a
büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. sze-
rinti büntetőeljárás hatálya alatt, hatósági bizo-
nyítvány megkérésének igazolása, 
• fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellék-
letében meghatározott kötelező adatkörrel és a
45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. § és 1. mel-
lékletben foglaltak figyelembevételével, 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szak-
vizsgát igazoló okmányok másolata, közigazga-
tási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők
személyi anyagát megismerhetik, 
• pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri össze -
férhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll
hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll

olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a köztisztviselői jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvő-
képességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság
alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Molnár Józsefné nyújt, a 06-24-523-345-
ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármes-
teri Hivatal címére történő megküldésével (2300
Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: II./11-4/2019, valamint a munkakör
megnevezését: építéshatósági ügyintéző. 
• Személyesen: dr. Kereszturi Zita jegyző, Pest
megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. április 18. 
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje: 
• Ráckeve Város honlapja
• Ráckevei Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ: 
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6
hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályá-
zatokról az irodavezető javaslatának figyelembe-
vételével a jegyző dönt. A sikertelenül, illetve
érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag
visszaküldésre kerül. A kiíró a pályázat érvényte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Pályázati felhívás – építéshatósági ügyintéző

Pályázati felhívás – pedagógus



2019. április 9

önkormányzat pályázati felhívások önkormányzat

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a sporttevékenységgel kapcsola-
tos részletes feladatairól, kötelezettségeiről,
va lamint a sporttevékenység költségvetési tá -
mo gatásáról szóló 10/2012. (III. 26.) számú ön -
kormányzat rendelete szerint, illetve a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 7/2013.
(III. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiak-
ban: Ör.) alapján pályázatot hirdet a ráckevei
civil és sport szervezetek számára

Pályázati körben résztvevők feltételei
Olyan civil és sportegyesületek, szervezetek

nyújthatnak be pályázatot, melyek az alábbi felté-
teleknek maradéktalanul megfelelnek:

a) bejegyzett székhelyük Ráckeve város köz-
igazgatási területén van,

b) tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban
Ráckeve város polgárainak érdekében végzik,

c) a civil szervezetet a bíróság nyilvántartásba
vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékeny-
séget ténylegesen végzi,

d) a szervezet 2018. évi beszámolója az Orszá-
gos Bírósági Hivatal honlapján elérhető legyen,

e) a szervezet közvetlen politikai tevékenysé-
get nem folytat, szervezete és működése pártok-
tól független,

f) köztartozása, valamint az önkormányzat felé
fennálló tartozása nincs, és erről nyilatkozik.

Támogatott célok
Önkormányzat által támogatni kívánt célok a

következők:
a) a szervezet működésének, alapfeladatai és

közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés,

ismeretterjesztés, 
c) kulturális tevékenység,
d) kulturális örökség megóvása,
e) természetvédelem, állatvédelem,

f) környezetvédelem,
g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és

ifjúsági érdekképviselet,
h) a határon túli magyarsággal kapcsolatos

tevékenység, 
i) sport.
A pályázatot pályázati adatlapon lehet

benyújtani, amely a www.rackeve.hu oldalon
érhető el.

Pályázat mellékletei
A pályázathoz csatolni szükséges az Ör 6. § (2)

bekezdésében felsoroltak mellett az alábbi doku-
mentumokat: 

a.) a szervezet rövid bemutatását (max: 2 oldal
A/4-es terjedelemben)

b.)  2018. évben megvalósított tevékenységét, 
c.) a pályázati adatlapon a helyiséghasználati

igényt
d.) hiánytalanul kitöltött adatlapot
e.) a szervezet létesítő okiratának másolatát

(kivéve, ha korábban már becsatolta, és az ada-
tokban változás nincs, ebben az esetben elegendő
egy erről szóló nyilatkozat)

f.) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (kivé-
ve, ha korábban már becsatolta, és az adatokban
változás nincs, ebben az esetben elegendő egy
erről szóló nyilatkozat)

g.)  nyilatkozatot a közpénzekről nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 14. §-a szerint (Adatlap részeként)

A megítélt támogatást az önkormányzat
egyszeri vissza nem térítendő támogatásként
nyújtja. A pályázatot egy példányban a Rác-
kevei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Cso-
portjához (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I.
emelet 107-es irodájába) kell eljuttatni. 

Pályázat benyújtási határideje: 2019. április
15. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának határideje: A pályá-
zat benyújtási határidejét követő soron követő
Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság
ülés. A pályázatokat a bizottság bírálja el az Ör 7.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

A pályázat elbírálásának szempontjai
a) a szervezet a város rendezvényein milyen

formában vesz részt,
b) a civil szervezet taglétszáma,
c) a civil szervezet által nyújtott szolgáltatás

igénybe vevőinek száma,
d) a rendezvények száma, programja, résztve-

vők száma,
e) programszervezés esetén rendelkezik-e

önerővel a szervezet,
f) a támogatási cél az adott évben valósul meg.
A pályázattal kapcsolatban információt

nyújt:
Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető
Tel.: 06-24-523-346, e-mail: asztalos.csilla@

rackeve.hu 
Figyelem! A vissza nem térítendő támogatá-

sok felhasználásáról és elszámolásáról szóló
megállapodás megkötéséről a Ráckevei Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Csoportja, a megálla-
podás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról
pedig a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeggel
minden esetben el kell számolni. A 2019. évi
támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszá-
molási határideje: 2020. március 31. napja. Az
elszámolás 2019. január 1. – december 31. között
kelt, a Támogatottnak a nevére szóló, záradékolt
és hitelesített számlamásolatok benyújtásával tör-
ténhet. Átutalással teljesített kiadások esetében a
kapcsolódó záradékolt és hitelesített bankszámla-
kivonat csatolása is szükséges. Az el nem szá-
molt összeget vissza kell téríteni! 

Pályázati felhívás civil és sport szervezetek számára

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munka-
körre. Minden érdeklődő jelentkezését vár-
juk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt. 
A tűzoltó hivatás előnyei:
– változatos munkakör
– a kiképzést követően átlagosan havi 8 szol-

gálat
– sok szabadidő
– tanulási, továbbképzési lehetőség
– egyéb szakma megszerzésének lehetősége
– tervezhető életpálya
– a legelismertebb hivatást gyakorolhatja

Hogyan lehetek tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés

feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi és
pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság, a
vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellen-
őrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzett-

ség (érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
Előny: „C” kategóriás jogosítvány
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés

ideje alatt nettó 150.000 forint támogatást,
egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot,
szállást és napi háromszori étkezést térítésmen-
tesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

A felvételi eljárás menete: A felvételi tájé-
koztatóra  a háziorvossal kitöltött nyomtatvá-
nyon kívül a jelentkező hozza magával az
önéletrajzát, személyes okmányait, valamint –
mivel beiskolázás feltétele minimálisan az érett-

ségi vizsga vagy a szakiskolai végzettség meglé-
te –, ezért az érettségit vagy a szakiskolai vég-
zettséget igazoló bizonyítvány másolatát.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
állományába jelentkezők részére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egész-
ségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági
Ellátó Központ (FKI TEPMEK) Egészségügyi
Osztálya végzi (1081 Budapest, Dologház u. 1.)

A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI
TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül sor
(1025 Budapest, Budakeszi út 45.). 

A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI
sporttisztje tartja a Rendészeti Szervek Kiképző
Központjában. Ennek helyszíne: 1097 Buda -
pest, Vágóhíd u. 11.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma
iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni
a  (+36-1) 469-41-05-ös telefonszámon vagy a
Pest.Human@katved.gov.hu e-mail címen
lehet.

Legyél te is tűzoltó!
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bölcsőde óvoda iskola

Beiratkozási időpontok
a körzet szerinti óvo-

dákban:
Ifjúság úti Óvo-

da: (Ifjúság u. 2.)
2019. április 24.

szerda 8.00–18.00                                              
2019. április 25. csü-

törtök 7.00–17.00
2019. április 26. péntek 8.00–14.00    
Vörösmarty úti Óvoda: (Vörösmarty u. 40.)
2019. április 29. hétfő 8.00–18.00
2019. április 30. kedd 7.00–17.00
Iskola úti Óvoda: (Iskola u. 48.)
2019. április 29. hétfő 8.00–18.00
2019. április 30. kedd 7.00–17.00
Dömsödi úti Óvoda: (Dömsödi u. 67.) 
2019. április 24. szerda 8.00–18.00
2019. április 25. csütörtök 7.00–17.00
Beiratkozni a Képviselő-testület által megha-

tározott körzet szerinti óvodába kell!
A 2019/2020-as nevelési évre beíratható az a

gyermek, aki
• a 2019/20-as nevelési évben betölti harmadik

életévét; • legalább 3 hónapja bejelentett ráckevei
lakcímmel rendelkezik, • életvitelszerűen Rácke -
vén lakik és bejelentett ráckevei lakcímmel vagy

tartózkodási hellyel rendelkezik; • a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, • és akinek szülője Ráckevén dolgozik.

A beiratkozáshoz a következő okmányokat
kérjük:

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
TAJ-kártyája, lakcímkártyája, • a gyermek okta-
tási azonosító száma (amennyiben járt már más
óvodába), • a gyermek szülője, törvényes képvi-
selője személyi azonosításra alkalmas igazolvá-
nya, lakcímkártyája, • nem magyar állampolgár
esetén, a Magyarország területén való tartózko-
dás jogcímét igazoló, tartózkodásra jogosító
okirata, • a gyermek egészségügyi könyve (mely-
ben a kapott védőoltások találhatók), • aktuális,
még érvényben lévő gyermekvédelmi kedvez-
ményről szóló határozat másolata (annak, aki
ilyen támogatási formában részesül), • illetékes
szakértői bizottsági szakvélemény másolata
(annak, akit orvos, vagy védőnő kérésére ilyen
bizottság vizsgált), • amennyiben a ráckevei
munkahely alapozza meg a felvétel kérelmezését,
munkáltatói igazolás is szükséges.

Az óvoda, alapító okirata szerint ellátja az
integráltan nevelhető:

• érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a
hallássérült, a beszédfogyatékos, • egyéb pszi-

chés fejlődési zavarral (sú -
lyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá-
lyozási zavarral) küzdő gyermekeket.

A beiratkozásra mindkét szülőt és a gyermeket
is várjuk!

A beiratkozás előtt lehetőségük van megis-
merkedni az óvodákkal!

OVIKÓSTOLÓK IDŐPONTJAI:
Ifjúság úti tagintézmény: 2019. április 11.

csütörtök 9.30 – 11.30 
Vörösmarty úti tagintézmény: 2019. április

02. kedd 9.30 – 11.30
Iskola úti tagintézmény: 2019. április 08.

hétfő 9.30 – 11.30 
Dömsödi úti tagintézmény: 2019. április 12.

péntek 9.30 – 11.30
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott

döntést legkésőbb 2019. május 23. napjáig
írásban közöljük a kedves szülőkkel.

Részletes információk a felvétellel kapcsolat-
ban a www.rackeve.hu honlapon. 

Óvodai beíratás a Ráckevei Szivárvány Óvodában

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése,
valamint a nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
delet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Pest
Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hiva-
tala az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00–19.00 óra
között, 2019. április 12. (péntek) 8.00–18.00
óra között.

A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb
az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013.
augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illeté-
kes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beirat-
kozáskor köteles bemutatni:

– a gyermek személyazonosításra alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyer-
mek lakcímkártyáját), valamint

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a
szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alap-
ján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz
kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola eluta-
sított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni,
a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon
belül köteles gyermekét beíratni a kötelező fel-
vételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola
köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
aki életvitelszerűen az általános iskola körzeté-
ben lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az iskolába nem íratja be,
továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatás-
ban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Huszár Péter Bence járási hivatalvezető

Hirdetmény az általános
iskolai beiratkozás rendjéről

Hirdetmény
2019/2020 gondozási évre történő 
BÖLCSŐDEI FELVÉTELRŐL
Egészségügyi és Szociális Bizottság

56/2019. (II. 25.) számú határozata alapján

A bölcsődében a gyermekek felvétele egész
évben folyamatos, de az aktuális 2019/2020.
gondozási évre történő jelentkezés időpontjai a
következők:
2019. május 20. hétfő 7.00 – 13.00,
2019. május 21. kedd 13.00 – 17.00,
2019. május 22. szerda 7.00 – 13.00,
2019. május 23. csütörtök 13.00 – 17.00.
A bölcsődei gondozási év szeptember 1-től a
következő év augusztus 31-ig tart.
Beiratkozás helye: Gólyafészek Bölcsőde, 2300
Ráckeve, Gábor Á. u. 19.
Felvételi körzet: Ráckeve Város közigazgatási
területe, illetve férőhely függvényében: Sziget -
szentmárton, Szigetbecse, Szigetcsép és Kis kun -
lac háza.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vala-
mint lakcímet és személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolványa,
– szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő szemé-
lyi igazolványa, lakcímkártyája.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az intézmény!

dr. Kereszturi Zita jegyző



2019. április 11

ÁKMK programok Árpád Múzeum

M E G H Í V Ó
ÁCS IMRÉNÉ csipkekészítő népi ipar -
művész vertcsipke életmű kiállítása nyílik
2019. április 28-án 11 órakor a Skarica
Máté Városi Könyvtárban 
(Ráckeve, Kossuth Lajos u. 9.).
Köszöntőt mond: SZADAI JÓZSEF,
Ráckeve Város polgármestere.
Megnyitja: JÁKI RÉKA, az Árpád Múze-
um igazgatója.
Megtekinthető  a könyvtár nyitvatartási idejében.
A kiállítás 2019. április 28-tól május 16-ig tart nyitva.
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önkormányzat Piac sétány pályázati fejlesztés

Szegedi Kis
István
sétány

Posta-
közi

lejáró

református
templom
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önkormányzat Piac sétány pályázati fejlesztés

A Ráckevei Csónakos
Piac fejlesztésén a fenti
összeget nyerte el váro -
sunk.

A projektben az alábbiak
valósulnak meg:

– Szabadtéri árusítóhelyek
számozását újra festjük, 

– Balesetveszélyes része-
ken átépítjük a térkövet. 

– Kialakítunk 2 új WC-t
(az elsőt a Posta lejáró-
nál, a másodikat a Kato-
likus Templom lejáró-
nál). 

– Kiépül 36 új áramvétele-
zési hely. 

A fejlesztés része a közvi-
lágítás további kiépítése,

– 3 ivókút létesítése,  

– Három lejáróban az út -
burkolat, 

– Posta lejáróban lépcső
felújítása, járdaépítés,
szennyvíz-csatlakozási
ágvezeték építése a Kos -
suth Lajos utcában és a
Hősök terén, 

– kerékpártárolók, 

– új padok, 

– szemetesek telepítése, 

– zöldfelület kialakítása.

Szadai József
polgármester

Helyi 
piacok

fejlesztése
Pest 

megye
területén
99.998.730
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Skarica Máté Városi Könyvtár

Bogyó és Babóca kiállítás
2019. március 6-án nyitotta meg kapuit a Bogyó és Babóca
kiállítás Ráckevén. A kiállítást maga az írónő Bartos Erika

készíttette. Nem vándorkiállításnak szánták, de nép sze -
rűsége miatt sok intézmény tart igényt rá. Bogyó és
Babóca meséit nem kell bemutatni senkinek sem, a figu-
rák egyszerűsége, kedvessége minden gyermeket magá-

val ragad. A történetek színesek, kedvesek, tanító jellegűek.
A kiállításmegnyitón körülbelül 110 fő látogatott el hozzánk.

Helyi óvodások, illetve családok is érkeztek a megnyitó ünnep-
ségre. A Dömsödi úti Szivárvány Óvoda ovisai előadással készültek. A műsorban
fellépett Kirchner Adél, Kirchner Zita, Mike Lili és Nyúl Máté Tamás, akik
Bartos Erika verseket adtak elő. Ezúton is köszönjük nekik, illetve felkészítőiknek,
hogy vállalták a szereplést! 

A Bogyó és Babócás mozizás után a vendégek megtekintették a kiállítást. Sor került az
óvodások számára az idei rajzpályázat meghirdetésére, amelynek témája Bartos
Erika meséi lesznek. Választani lehet Bogyó és Babóca, Anna, Peti és Gergő, Hoppla
meséi, Brúnó történetei, illetve bármely meséjéből. 

A rajzokat a könyvtárban április 13-ig lehet leadni. Az eredményhirdetés 2019. április
24-én 10 órakor (szerdán) lesz, a díjakat Bartos Erika írónő adja át! Ezúton is várjuk az
alkotásokat!

A kiállítást azóta több mint 7 csoport látogatta meg a környékbeli óvodákból. A látoga-
tottság már túllépte az 500 főt. 

Az érdeklődés alapján az eddigi legnépszerűbb kiállításunknak mondhatjuk! 
A gyerekek szempontjából biztosan, hiszen napi szinten mosolyokat, nevetéseket, öle-

léseket kaptunk az óvodásoktól! 

Hamarosan kihirdetjük rajzpályázatunkat az iskolás korcsoport számára is! Programja-
inkra áprilisban is szeretettel várunk mindenkit!                                    Barbulszka Gabriella

Rendezvények, programok
• 2019. ápr. 4-18-ig Vajnai János kiállítása Ady Endre halá-

lának 100. évfordulója alkalmából
• 2019. április 28. 11 órakor Ács Imréné csipkekészítő népi

iparművész kiállításának megnyitója
• kézműves foglalkozás minden pénteken 15-17:00-ig
• „Ringató” foglalkozás minden kedden 9:30-tól 
• minden csütörtökön Baba angol 9:30-tól, Ovis angol

17:00-től

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 – április
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interjú Mikola Bence Kis-Duna Maraton

MIKOLA BENCE anno elindult egy úton, mint a legkisebb fiú a nép-
mesében – persze egy kis csúsztatással, szerencsét próbálni. Elindult
némi munícióval: ami a mesében a hamuba sült pogácsát és becsületes-
séget jelentette, az neki a hitet és egy csapatot, aki mellé állt a megálmo-
dásban és a megvalósításban. Hogy mi lett ennek mára, azaz 2019-re az
eredménye? Újra felfedezte nekünk, itt lakóknak ezt a várost, ezt a tér-
séget. Sőt, nemcsak nekünk, hanem az országban sok száz ember szá-
mára Ő tette közismert úticéllá Ráckevét, népszerűsítve mindazt, amit
ez a Városka, a vállára vetett, ezüstösen csillogó Duna sáljával jelent. 

Bence, a Futók, a Szervezők és a Támogatók után talán én örülök a
legjobban annak, hogy a 2016-ban bátor próbálkozásnak indult futó-
verseny után, 2019-ben ismét írhatok városunk egyik büszkeségéről, a
Kis-Duna Maratonról. Arról a versenyről, amely sokféleképpen lehet
szívügyünk. Mert bizony dolgoztatja a szívünket: megdobogtatja,
érzelmek fűtik – lüktetik, amikor tavasszal kimondjuk: hamarosan
ismét elstartol a Kis-Duna Maraton. Pontosan 2019. április 7-én.

– Most kezdjük a végéről: hogy vagy Bence, hogy álltok a szervezéssel,
milyen történések zajlanak másfél héttel a verseny előtt? 

– Minden a terv szerint halad. Van 3-4 nagy szakasza a verseny előkészí-
tésének. Az első még tavaly nyár végén kezdődött. Ekkor egyeztettünk a
helyszínről, véglegesítettük az időpontot, hogy a futónaptárakba időben
bekerüljünk. Ősszel készültek a póló- és éremtervek, gyűjtöttem be az ehhez
kapcsolódó árajánlatokat. A második nagy szakasz a nevezés megnyitásá-
val, február elsején indult. Ez egy nagyon sűrű időszak, és bár idén pár nap
alatt megtelt az 550 fős keret, utána még több héten át kellett a nevezésekkel
bíbelődni. Most vagyunk a harmadik szakaszban, amikor már összeállt a
rajtlista. Ilyenkor ellenőrizzük a pályát, kezeljük a sérülés miatti visszalépé-
seket, nevezések átírását, és ezekben a napokban kezd felhalmozódni nálam
a versennyel kapcsolatos rengeteg cucc. Most hoztam el az önkéntesek sap-
káit és a serlegeket. Délután érkeznek a poharak, tányérok. Itt állnak a rajt-
csomagok papírtáskái, és nagyon várom már a befutóérmek érkezését is. A
negyedik szakasz április 6-án szombaton kezdődik, amikor elkezdjük
berendezni a versenyközpontot.  

– Ez lesz a IV. Kis-Duna Maraton. Hogyan foglalnád össze a négy év
szervezési élményeit, tapasztalatait, tanításait a versenyekkel kapcsolatban?
Könnyebb helyzetben vagy ma, mint a kezdetekkor? Vagy kihívásokban
nincs hiány, avagy ezek a fejlődés velejárói?

– Biztos, hogy negyedik versenyt rendezni sokkal könnyebb, mint az
elsőt. Sokan megismerték, megtapasztalták már, hogy miről szól ez a törté-
net, nem kell hosszan magyarázgatni a lényegét. Könnyebb az engedélyez-
tetéseket is végigvinni. Első évben az is nagy feladat volt, hogy kiderítsem,
melyik ügyben ki az illetékes. Ha támogatást kérek, azt is könnyebb egy már
bizonyított eseményre kérni, mint csak úgy bemondásra. Bár érdekes, hogy
a verseny fő támogatói itt vannak velünk az első évtől kezdve. Szerencsés
vagyok, hogy már az első évben bíztak bennünk, és azóta is támogatásra
érdemesnek tartják a rendezvényt. 

A gondtalan, egyszerű versenyszervezésbe azért minden évben belepisz-
kít valami, ami feje tetejére állítja a dolgokat. A tavalyi időjárás (több napos
esőzés után márciusi hóesés) pár évet biztosan elvett az életemből. Hosszú a
pályánk, így mindig akad valami váratlan esemény, útfelújítás, lezárás, ilyes-
mi. Idén is több ilyen szakasz van, de a versenyig befejeződnek a munkák.

– Aktív futó vagy, éves szinten több versenyen is részt veszel, általában
véve figyelemmel kíséred a futással, versenyekkel kapcsolatos történéseket.
Ezek tükrében hova helyeznéd el a Te, a Mi versenyünket – de jó ezt leírni –
az érdeklődések, visszajelzések és a „futószegmens” véleményei alapján?

– Valóban futok, néha sokat is, de versenyre mostanában keveset járok. A
nagy rendezvényeknél (UltraBalaton) látom, hogy hihetetlenül megnőtt az
érdeklődés a futás iránt. Ezt érzem én is a saját versenyünknél. Pár nap alatt
telik be a félezres limit. A visszajelzések nagyon jók. Legalább annyira sze-
retnek ide jönni a futók, mint amennyire mi szeretjük őket. Más versenyhez
nem nagyon mérném a ráckeveit. Olyan ez, mint egy hosszabb futás, amin

nem mással, csak magammal versenyzek. Itt is, nem másik versenyt aka-
runk „legyőzni”, hanem a saját elvárásaink szerint összehozni a legjobbat.
Egyébként ez évről évre sikerül. Olyan a ráckevei maraton, amin nagyon
szívesen indulnék.  

– A napokban terepbejáráson voltatok, sőt ha jól láttam a képes beszámo-
lót, voltak, akik le is futották a teljes távot, köztük feleséged Tündi, akinek ez
lett élete első maratonja. Szóval jöhetnek a technikai tudnivalók, a jogosan
büszke érzelmekkel vegyítve.

– Tündi a gimis segítőinket koordinálja a verseny előtt és a napján is, így
hozzám hasonlóan nincs esélye indulni. Ezért döntött úgy, hogy egy pálya-
bejáráshoz kötődően futja le az első maratonját. Nagy büszkeség és öröm ez. 

A pálya kicsit változik az eddigiekhez képest. Rövidítettünk a rajt utáni
belvárosi körön, hogy könnyebb legyen a rendőri biztosítás. Emiatt a 10
kilométeren és a félmaratonon indulóknak a fordítópontja a szokásoshoz
képest kicsit távolabbra került. Egyértelműen jelezzük ezeket a pontokat,
nem lehet majd eltévedni. A Tassi-zsilipnél tavaly elkezdett építkezés még
most is tart. Ezért most sem tudunk kifutni a szigetcsúcshoz. A többi rész, a
frissítőpontok helye változatlan.

– Családbarát, gyerekbarát ez a futóverseny, hiszen a városi szervezésű,
gyermekeknek szóló „Nyuszifutás” is ezen a napon kerül megrendezésre.
Sok futó családdal, gyermekekkel érkezik, ez számukra is ideális, és persze a
városi gyerekeknek, akik megtapasztalhatják, hogy milyen egy igazi verseny
díszleteiben startvonal elé állni. Ez hozzáadott érték, mindkét szempontból,
Te is így gondolod?

– Persze, ezért csináljuk. Nagyon szeretek a rajtzónában állni a verseny
napján. Az izgalom, az öröm, a készülődés átragad arra is, aki nem fut
aznap. Nagyon jó energiák szabadulnak fel, és ha ebből valamit érzékelnek
a kisebbek, akkor nagyobb eséllyel nyitnak a mozgás felé. Idén ráadásul a
Nyuszifutás rajtját előrehoztuk a felnőtt rajt elé. Így a gyerekek komoly
szurkolás mellett futhatják meg a Duna-parti körüket. 

– Mire számíthatnak azok, akik az idén neveztek, akik az idén szurkolnak?
– Remélem, ragyogó napsütésre! Jó, ezt nem tudjuk garantálni, de a tava-

lyi verseny bebizonyította, hogy a legvacakabb időjárás mellett is lehet
nagyon jó hangulata  a versenynek. Több mint 180 nevezésünk van marato-
ni távra, ez rekord. Idén fordult elő először, hogy a három távon nagyságren-
dileg ugyanannyi futó indul. Ez is mutatja, hogy egyre többen, egyre hosz-
szabbakat vállalnak be. Szervezőként nagyon motiváló történetek, amikor
valaki itt futja az első 10 kilométerét, aztán egy év múlva a félmaratont és
idén már nevezett maratonra. 

A futók tudják, mire számíthatnak, pár óra intenzív ingénybevétel csodá-
latos környezetben. A szurkolóknak érdemes lejönni a rajtzónába (töltekez-
ni az energiákból), illetve ajánlanám még a Hősök terét a rajt idején, hiszen a
ráckevei harmonikások térzenével készülnek! Bátorítanám a nézőket, hogy
szurkoljanak mosollyal, tapssal, jó szóval – mindegyik sokat számít!

A Kevenet Internet jóvoltából ingyenes wi-fi lesz a versenyközpontban.
Szintén kevenetes megoldás, hogy a tornateremben láthatjuk a pályán elhe-
lyezett kamerák képeit, így szemmel tarthatjuk a hozzátartozóinkat a pályán. 

Gyerekeknek készülünk kézműves foglalkozással. Idén is lesz ingyenes
futópados lábállás vizsgálat a Podiart jóvoltából. Az Aqualand termálfürdő
pedig amellett, hogy 50 százalékos kedvezményt biztosít a futóknak a ver-
seny napján, profi masszőröket is delegál a versenyközpontba, hogy a hosz-
szú távon indulók regenerációját segítsék. 

– Köszönöm Bence a beszélgetést, a versenyszervezés kulisszatitkainak
megosztását, a remek tippeket, hogy honnan és hogyan élvezhetjük mi
Városlakók ezt a versenyt, akár indulóként, akár lelkes szurkolóként. Vége-
zetül legyen a mottója az idei versenynek, egyben a IV.  Kis-Duna Mara -
tonnak Bence egyik kedvenc idézete: „Nem versenyzem mással, csak ma -
gammal. Az én igazi győzelmem a saját fejlődésem.” Sri Chinmoy

Visszatekintő a témával kapcsolatos korábbi írásra: https://miveljukmuveljuk.
cafeblog.hu/2016/04/25/kis-duna-maraton-rackeve-interju-mikola-
bencevel/ M. Selmeczi Julianna

KIS-DUNA MARATONBÓL NAAAGY, DUNAMENTI FUTÓVERSENY
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Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonpro-
fit (MI6) Kft. 2011 óta a hazai zöld gazdasági
szakmapolitikai stratégiaalkotás meghatározó
szereplője. A 2020-ra kitűzött céljukat már 2019
tavaszán teljesítették. 207 MW-os hazai fosszilis
erőmű energiahordozó felhasználásának megfe-
lelő energiát takarítottak meg. Ezzel az ered-
ménnyel a 7. hazai legnagyobb magyar
villamoserőművé váltak.

A VEP2 programhoz csatlakozott iskolánk is.
A Program fővédnöke: dr. Áder János köztár-

sasági elnök, dr. Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott asszony védnöksége mellett.

Mottó: „Tanulással és tudással egy zöl-
debb és fenntarthatóbb világért”

A díjat 2019. március 6-án vettük át a Parla-
ment Felsőházi Termében, a Virtuális Erőmű
Program X. Jubileumi Díjátadó Gáláján.

Az ország 20 iskolája közül mi voltunk az
egyik kiválasztott.

Mint Ökoiskola tudjuk és szem előtt tartjuk a

jövő generációjának fejlesztését. Tudjuk, hogy
életminőségünk nagyban függ attól, hogy a gye-
rekek már ma képesek legyenek átalakítani a
világról, a környezetükről és az életükről alkotott
gondolkodást, tudást. Majd erre alapozva alakít-
juk közösen szokásainkat, úgy, hogy ne zsákmá-
nyoljuk ki a természeti erőforrásokat, azaz fenn-
tartható módon éljünk.

2016 óta nyomon követjük az Energiatudatos
Iskola programot. A pályázat elbírálásában figye-
lembe vették a többéves szakmai munkát, a kör-
nyezettudatosság intézményi megvalósítását,
valamint azt a mindennapos erőfeszítést, amivel
felhívja az iskola a gyermekek figyelmét az
energiatakarékosságra.

Elmondhatjuk, hogy az eddigi direkt környe-
zetvédelmi nevelés ma már indirekt módon jele-
nik meg az intézményben (tanórán, tanórán kívül
gyakorlatilag az iskola egész életében gyerekek,
pedagógusok, odafigyelő szülők, technikai dol-
gozók, külső kapcsolatok együttműködésével).

A fenntarthatóság pedagógiája számunkra
egyenlő az egész életen át tartó tanulással.
Céljaink:
– a hulladék visszaszorítása és szelektálása
– egészségesebb környezet kialakítása
– a környezet védelme
– helyi igények kielégítése
– a tudáshoz való jog mindenki számára való biz-
tosítása

– innovatív, cselekedtető módszerek alkalmazása.
Munkánk eredményességét mi sem bizonyítja

jobban, hogy 2018-ban elnyertük a Fogyasztói
Tudatosságra Nevelő Iskola címet, 2019-ben
pedig Energiatudatos Iskola címet kaptunk.

Ezúton köszönöm meg minden iskolán belüli
kollégának, ill. minden iskolán kívüli segítőnek a
támogatását, munkáját.

A csapatmunka ismét egy újabb mérföldkőhöz
juttatott bennünket, amire nagyon büszke
vagyok.

Szále Zsoltné igazgató

Energiatudatos Iskola
Ráckeve Árpád Fejedelem Általános Iskola 2019. március 6.

Árpád bál 2019
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola 2019. március

23-án tartotta hagyományos Árpád bálját. Kiosztásra került, a
hagyomány szerint az Árpád Fejedelem díj, melyet minden
évben egy arra érdemes diák, szülő és pedagógus kap meg.

Az idei év díjazottjai: Németh Gábor – diák, Szente
Annamária – szülő, Gyergyádes Ágnes – pedagógus.

TÁMOGATÓINK
1. Szadai József Polgármester és Ráckeve Város Képviselő-tes-

tülete – hozzájárulás a palotásruha kölcsönzéséhez
2. Dr. Nagy Klára képviselő
3. SZMK
4. Polgárőrség
5. Ács Károly Művelődési Központ – Szerdahelyiné Lőrincz

Nóra
6. Juhász László – Rávüsz Kft.
7. Moharos László
8. Vitályos Gábor ékszerész
9. Budai Gergő ev. Csepel Sziget Fény és Hangtechnikai Szol-

gáltató
10. Méri Jenő és zenekara

Tisztelt Szülők!
2019. április 8-án, hétfőn 17 órától tartjuk a Ráckevei

Árpád Fejedelem Általános Iskolában a leendő elsős gyermekek
szüleinek a tájékoztató (beírató) szülői értekezletünket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, ismerkedje-
nek meg iskolánkkal!

További tudnivalók az elsős beiratkozásról iskolánk honlap-
ján: www.arpadrackeve.shp.hu, a facebook oldalunkon és a
hirdetőtáblákon találhatók.

TOMBOLA FELAJÁNLÁSOK
2019. Árpád bál

Szadai József polgármester (fődíj), Vereckei Zoltán alpolgármester, Dr. Nagy
Klára képviselő, Bukri Sándor képviselő, Papp László képviselő, Alcohol System
Kft. Kiskunlacháza, Amazon Szépségszalon (Mónika), Bankházi Pálinkafőző Bt.,
Cadran Pizzéria, Csöme Kft., Demeter Chocolate Kft., Demeter Csokoládé, EHS
Focus Kft., Galenus gyógyszertár, Horgásztanya Vendéglő, Ibi Házicsoki, Így
tedd rá, Julcsi varrodája, Katarina Moda, Kevevára Pálinkaház, Marcsi Tüzép
Ráckeve, Mendiné Galambos Erika és Molnár Jánosné, Nagy Rita Gyógy -
masszőr, Ráckevei Dog Fitt Kutyaiskola, Radványiné Valasek Krisztina – Angya-
li Virágsziget, Regina Használtruha, Rita Butik, Romantika Cukrászda, Sári Metál
Kft., Scrappy Coco Kutyakozmetika, Selmeczkerszer Kft. Kiskunlacháza, SEMA
Kft., Senior Kézilabda Csapat, Stone Pub, Suli-Buli, Sutyi&Sasi Pizzéria, Szabó
Attila Kenu Akadémia, Tarrex Kft. Kiskunlacháza, Tókert Csárda, Tündérkert
Virágüzlet Kiskunlacháza.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2019 
Ünnepélyes pillanatok tanúi lehettünk 2019. március 13-án a Ráckevei Árpád

Fejedelem Általános Iskolában. Ezen a napon rendezték meg a Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny Dél-Pest megyei eredményhirdetését. A diákok 2-8. évfolyamokon
a Zrínyi Ilona versenyen, a középiskolás korosztály 9-12. évfolyamokon a
Gordiusz matematikaversenyen versenyzett. A megyében közel 3300 tanuló írta
meg a megyei fordulót 10 város 15 iskolájában. Az eredményhirdetésre közel 200
tanulót, tanáraikat, szüleiket várták a szervezők. Öröm volt látni a sok boldog arcot
ezen a délutánon.

Szeretnénk megköszönni szponzorainknak, hogy felajánlásukkal támogatták az
eredményhirdetés megrendezését.

Szponzoraink voltak Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskola, Ráckeve Város Önkormányzata, Szadai József pol-
gármester, Erdős Bálint, Erdős László, Varga József, Városi Konyha.

Dr. Nagy Klára, Dél-Pest megyei verseny szervezője



Sportcsarnok és az iskola
Nem kérdés, hogy Ráckevének szüksége van olyan épületekre, amelyek

a közösségi rendezvényeknek helyet adnak.
Ahogy a reklámban a kis Ábel, mi is – én is megkérdezem: „de miért” itt

az iskola mellett épül a sportcsarnok, és miért ilyen formában.
Nagyon sok érvet hallunk, ami pro és kontra merül fel az ötlet kapcsán.

Ezek elsősorban pénzügyi kérdések, de egyik érv sem vetette még fel, hogy
a tervezett építkezés milyen változást okoz az iskola életében?

Jó lett volna a használók véleményét már a tervezésnél kikérni és együtt
gondolkodni (a közel 500 gyerek, 47 pedagógus, 12 technikai dolgozó és
számos család tapasztalata fontos lehetne / lehetett volna).

Egyáltalán azt megkérdezni, hogy a mindennapos használók szeretnék-e
ezt a létesítményt az intézmény tornacsarnoka helyén?

Anyagi okokra hivatkozva próbáltuk megérteni, hogy miért a mi önálló-
ságunk kárára kell az iskola mellé építeni a városi sportcsarnokot?

De amikor világossá vált, hogy ez a csarnok bárhol felépülhet a város-
ban, mi is elbizonytalanodtunk.

Ugyanis a TAO pénzek ilyen irányú felhasználását nem kötik oktatási
intézményekhez. Tehát bárhol a városban felépíthető lenne a sportcsarnok.
Ez a tény még egyetlen cikkben sem jelent meg, de valószínűsíthető, hogy a
bizottsági és testületi üléseken sem.

Ha jól tudom, a kézilabda szakosztály sem ezen a területen gondolta a
sportcsarnok megvalósítását.

A két lakótelep közelsége, a tervezett épület tömege miatt a közösségi tér
erősen leszűkül.

A keleti homlokzat a felmérési jelek alapján kitolódik a meglévő fasorig,
szinte rálóg a kerítésekre.

Egy ilyen kvalitású épületnek emelnie kellene a városképet! Így eldugot-
tan nem tudja.

A környezet zajterhelése is meg fog változni a használatból adódóan.
Visszatérve a városképi hatásra Bugyin, Szigetszentmiklóson, Dabason …
nem rejtették el az épületet, ott büszkén mutatják meg a világnak, hogy ők a
jövőnek építettek.

Az az információ sem látott széleskörűen napvilágot, hogy amennyiben a
város átadná a Szigetszentmiklósi Tankerületnek a tornacsarnokunk
működtetését, vállalná a teljeskörű felújítását. Ebben az esetben az intézmé-
nyé lenne a tornacsarnok, szabadon használhatnánk, bérbe adhatnánk, és a
befolyt összeg 50%-ával fejleszthetnénk azt. Nem adta, nem adja a város! 

Így lehetne egy felújított tornacsarnok a városban, és lett volna idő, lenne
idő körültekintően kiválasztani egy többfunkciós sportcsarnok helyét.

A most vízionált helyzet akár 20-30 évre konzerválhatja a további fejlesz-
téseket e téren. Nem valószínű, hogy lesz még egy hasonló ilyen jellegű
TAO pénz szerzési lehetőség.

Ugyanakkor a városnak nincs egy nívós közösségi helye, ünnepségekre,
színházi előadásokra, konferenciákra, karácsonyi koncertre stb.

Az építkezés tervezett költsége tetemes, a mostani tornacsarnok bontása
úgyszintén. Ez utóbbit meg lehetne spórolni, és a fent vázolt többfunkciós
sportcsarnok műszaki tartalmát lehetne növelni vele. A közbeszerzési eljá-
rás még nem zajlott le, így végleges árat senki sem tud.

A ráckevei közbeszéd szerint a tervezett csarnok nem lesz alkalmas nem-
zetközi, válogatott, de talán NB-s meccsek megtartására sem, „csak” ifjúsá-
gi küzdelmekre. Nem lesz benne fény-, hangtechnika, mobilszínpad, akusz-
tikailag sem lesz valószínűleg a topon. Ha ez igaz, akkor a csarnok nem fog-
ja emelni a sport iránti érdeklődést a városban, és a körzetközponti szere-
pünk is csak tovább kopik.

Hordhatjuk továbbra is a székeket, padokat a rendezvényekre, ácsolhat-
juk a színpadot, mivel a 250 ülőhely nagyon kevés. Ráadásul térben (karzat)
elkülönül a küzdőtértől, nem teszi lehetővé az interaktív kapcsolatot a
nézők, a gyerekek és a fellépők között. Ez az érzelmi kapcsolat fontos lenne
a gyerekek számára. Ez is a kettős funkció hátránya.

Számunkra a kérdés az, hogy mit nyer, ill. veszít az iskola?
1. Az önállóságunk biztos tovább sérül.

2. Most két részre tudjuk elválasztani a nagytermet. A hangzavar már
most is zavaró. Szerencsére most még van egy harmadik különálló kister-
münk, az alsósoknak, ami csendes. Az új csarnokot három részre fogják
osztani? Nem tudjuk a műszaki megoldását sem.

3. A jelenlegi aszfaltos pályát elveszítjük. Ez a felsősök szüneti mozgás-
tere. Az itt tartott testnevelés órák pedig nem zavarják a szakórákat, hiszen
egyetlen tanterem ablaka se néz erre. Mi lesz az építkezés után? Vagy nem
lesz másik pálya, vagy ha igen, akkor valahol az ablakok közelében, az alsós
gyerekek udvar részén.

4. Hogyan lesz felszerelve a sportcsarnok? Ez mennyire igazodik a keret-
tantervhez? 

5. Hogyan lesz kialakítva a közös használat? Jelenleg a város 10 alka-
lommal engedélyezi számunkra a tanítási órákon kívüli használatot. Oktatá-
si szünetekben nem mehetünk be a terembe, kamera őrzi a bejáratot. A napi
gyakorlatban nem megoldott a takarítás. Lesz ebben változás? 

6. Mint ÖKO iskola építjük, szépítjük a környezetet. Az intézmény vará-
zsa, kincse a nagy tér. Ezt nem inkább építeni kellene? Zöld, kulturált udvar-
részeket kellene kialakítani, nem elvenni a teret a gyerekektől.

7. Az építkezési folyamat időbe telik. Már megjelent az újságban, hogy
Kiskunlacházára szállítják a gyerekeket a testnevelés órákra. Több szülő
jelezte, hogy nem engedi utaztatni a gyerekét. A heti 5 órából ez csak 2-re
megoldás. Ráadásul nagyon sok pénzbe kerül (szállítás, bérleti díj).

A kérdések száma végtelen. Valaki magyarázza meg, hogy miért kell a
város központjába egy iskolára ráerőltetni a sportcsarnokot? Bár tájékozta-
tást még nem kaptunk a várostól – az időpont, amire összehívták a tantestü-
letet, lemondásra került – csak bízhatunk abban, hogy meg fog történni és
válaszokat kapunk.

A Ráckevei Kézilabda Szakosztályban tudunk egyelőre bízni. Tőlük
kapunk felvilágosítást, ill. esetleges válaszokat a kérdéseinkre. Tőlük ígére-
tet kaptunk az együttműködésre.

Szále Zsolt

2019. április 17

olvasói vélemény Árpád Fejedelem Általános Iskola

Táncos siker a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános

Iskolában
2019. 02. 09-én megrendezésre került a VII. Apáczai Társastánc Fesz-

tivál Pécsett, ahol a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola növen-
dékei is megjelentek tanáruk és koreográfusuk, Nagy Gábor vezetésével. 

A csoport neve különleges együttállást rejt magában. A First csoport,
melynek jelentése első, nem csak iskolájuk első formációs csoportja,
hanem tanáruké is. Ezen felül életük első versenyén vettek részt, melyen
ezüst minősítést értek el.
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színház előadások Pedagógiai Szakszolgálat

Ugyan városunk Kossuth Lajosról elnevezett utcájában nem járt omni-
busz, a fiákerek lovai sem trappoltak, nem közlekedtek velocipédek, mégis
huszadik század eleji hangulatot varázsoltak 2019. március 23-án este az
Ács Károly Művelődési Központ színháztermébe. 

A Vénusz Színház szervezésében került színre ugyanis a Világszám az
öltözőben című, kétrészes zenés rivalizálás.

Miről is szólt a darab?
Medgyaszay Vilma (Zakariás Éva) és Vidor Ferike, aki Wechselmann

Franciskaként látta meg a napvilágot (Mérai Kata) a magyar kabaré két
koronázatlan királynője. Az öltözőben folyamatos volt a rivalizálás a min-
denkori nagyasszony és az örök „cselédlány” között. Ám nemcsak a
közönség, hanem a kabaré házi szerzője, Gábor Andor kegyeiért vált harc-
térré az öltöző. A valós, századfordulós bulvár eseményeket felelevenítő
előadásban a női fortélyok, trükkök során már-már úgy tűnik, a nagystílű
Medgyaszay Vilmának kedvez a szerencse, amikor váratlan fordulat
következik be a színház életében. 

A darabot Fráter Zoltán írta, s hogy ki hova álljon, mikor mit csi-
náljon, azt Háda János színész, a flúgos nyomozó, Monk magyar
hangja irányította.

Az előadás a 20. század elejének híres sanzonjait, kupléit kiváló játéká-
val elevenítette fel Somlai Valéria zongoraművész tolmácsolásában. Hall-
hatók voltak Huszka Jenő, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs, Szirmai
Albert, Nádor Mihály, Reinitz Béla, Zerkovitz Béla és Lányi Ernő művei.

Sajnos, meglátszott az érdeklődésen, hogy a régióban egyidőben több
program is zajlott… (Ez egyébként egyeztetéssel elkerülhető lenne. – a
Szerk.)

Az előadást megtekintette Ott József színművész is, aki egyébként a
közeljövőben a Vadkacsa Strandon bemutatásra kerülő Bródy J. – Szöré-
nyi L. István a király rockopera egyik szereplője lesz. Megkértük, hogy jel-
lemezze egy pár mondatban az öltözőben látottakat. Ő ezeket mondta: 

„Bár komoly férfinak tartom magam, de az előadás végén bizony köny-
nyesek lettek a szemeim. Mindkét szereplő kiváló teljesítményt nyújtott
mind énekhangjukkal, mind pedig színészi alakításukkal. Nem bántam vol-
na, ha még több órán keresztül tart a huszadik század eleje, de sajnos egy-
szer minden jónak eljön a vége…”

Ezen az estén nemcsak a kora tavasz, hanem az előadás is melegséget
hozott valamennyiünk szívébe és lelkébe egyaránt.

Kósa Antal

A 20. század eleje az Ácsban

Vízipók – Csodapók
2019. március 27-én ismét

emberpalánták töltötték meg az
Árpád Fejedelem Általános Is -
kola tornacsarnokát. Vénusz Szín-
házunk „testvére”, a Szabad
Ötletek Színháza mutatta be dr.
Kertész György, József Vik -
tor, Bor Viktor, Csík Csaba
Vízipók – Csodapók című zenés
mesedarabját. 

A béka szerepét Horváth
Csongor játszotta, míg a sáska
Bor Viktor volt. A címszerepet
Szabó Arnold (vízipók) és Turóczi Éva (keresztes pók) alakította. A szitakötő lányt Valu
Rebeka formálta. 

Egy egész generáció nőtt fel a vízipók és a keresztes pók kalandjain. A televízióban vetí-
tett mesefilm hatására rengeteg gyerek szerette meg a rovarokat és a pókokat. A színpadon
a természet szeretete, az izgalmas kalandok és az igaz barátság mindent elsöpör. Az
előadás nem szűkölködött a fordulatokban, és ötletekben is gazdag volt. Említést érdemel-
nek az ötletek, a díszletek, no meg a színészi alakítások. 

Ahogy elnéztem, az előadás zenéje is elnyerte a kisiskolások tetszését. 
A gyereksereg láthatóan élvezte a pörgő mesedarabot. 
Ám hogy a darabhoz némi élő természet is társuljon, a tapsrendnél a kíváncsiak száma

eggyel növekedett, ugyanis a tornacsarnokba berepült egy galamb…                  Kósa Antal 
Fotók: Kósa Dénes

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk megköszönni Ráckeve Város
Önkormányzata Képviselő-testületének azt az újbó-
li, nagyvonalú anyagi támogatását, mellyel intézmé-
nyünket, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rác-
kevei Tagintézményének napi szintű munkáját segí-
tették. 

A részünkre nyújtott anyagi forrásból új és korszerű
vizsgálati eszközöket, játékokat tudtunk beszerezni a
segítségért hozzánk forduló szülők, gyermekek és
pedagógus kollégák legnagyobb örömére. 

Köszönjük, hogy intézményünk évről évre szépül,
korszerűsödik, eszközparkja gyarapszik az Önök jóvol-
tából!

Köszönettel: 
a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Ráckevei Tagintézményének 
valamennyi dolgozója és ellátott gyermeke
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véradás rendőrségi felhívás rúdfitness

Kedves Véradók, poten-
ciális Véradók, kedves
Olvasók!

Már évek óta nyomon kö -
vethetik a ráckevei véradásokat. Általában az Ács Károly Művelődési Köz-
pontban találkozhatnak a véradók, de volt már kamionos véradásunk is, és
reméljük, hogy még lesz is. A legutóbbi véradás március 20-án szerdán 12-18
óra között volt a szokott helyen. Bár akadtak kezdeti nehézségek, a Vöröske-
resztes autó GPS-ének köszönhetően, de megérkezésük után, a segítőkész
kezeknek hála, a véradás, kis csúszással, de elég hamar elkezdődhetett.  

A korábbi jó résztvevői adatok alapján a ráckevei véradásokat már nem
60, hanem 70 főre tervezi a Vöröskereszt. Hiába a sok új véradó, sajnos a
régiek elmaradása érezhető a részvételi számokon, hiszen most csak 68-an
jöttek el, ebből 15 főt szűrtek ki és 53-an adhattak vért. 

Szeretném megjegyezni, hogy ha valakit kiszűrnek, legyen az alacsony
vérnyomás vagy alacsony hemoglobin szint miatt, vagy esetleg egy új fülbe-
való vagy pearcing miatt, nem jelenti azt, hogy soha többet nem jöhet vért
adni. NEM SZABAD „ELKESEREDNI”! A fülbevalók és egyéb testék-
szerek vagy a fogászati kezelések esetén megvan az az idő, melynek eltelté-
vel újra részt lehet venni a véradásokon. A hemoglobin szintet is lehet ter-
mészetes módon növelni, mozgással, egészséges, zöldségben dús táplálko-
zással. Kifejezetten jó hatása van a céklának és kis mennyiségben a vörös-
bornak is. Kérjük tehát, hogy ne csüggedjen az, akit már esetleg kiszűrtek
korábban, hanem próbálkozzon újra, mert szükségünk van a véradókra!!!!

Igen nagy szükség van az új véradókra is! Köszönet ezért a Ráckevei Ady
Endre Gimnázium diákjainak, akik egymást támogatva jönnek és hoznak
magukkal újabb lelkes segíteni vágyókat. Csak így tovább, szükségünk van
rátok!!! Nem csak fiatalként lehet az ember első véradó, hanem bármikor, 18
és 60 éves kor között. Ezt bizonyítja a mostani kis anekdotám is. Olyan 16
óra magasságában megjelent az ajtóban egy fiatal lány az Édesanyjával, aki
csak elkísérte a lányát az első véradására. Míg a lány adatait felvették, addig
szóba elegyedtünk. Nagyon szimpatikus Anyuka volt, akit inkább nővérnek,
mint anyukának lehetett nézni. Néhány másodperc alatt több okot is felsorolt,
hogy ő miért nem követi a lánya példáját és miért nem ad vért. Ennyiben is
hagytuk, bement a lánya után. Nem telt bele 5 perc, jött ki a papírjaiért, mert
meggyőzte magát, hogy mégis jó dolog ez a véradás, mert „segíteni lehet,
emberi életeket menthetek”. Próbáltam őket segíteni a véradás különböző
állomásai között. Amíg várták a sorukat, beszélgettünk, beszélgetés közben
az is kiderült, hogy miért voltunk egymásnak olyan ismerősök, és jó hangu-
latban teltek a várakozás percei. Végül megkapták az első véradó készletüket
és jöhetett a lényeg. Az elszánt lánykánk zökkenőmentesen vette az akadályt
és kb. 7-8 perc alatt túl is volt a „nehezén”. Anyukája rettentően ideges volt,
de beszélgetéssel próbáltuk elterelni a figyelmét, és a szúrás után 1-2 perccel
már ő is nyugodtan szorította a kis stresszlabdát, amit a gondos vérellátós
adott neki. Ő is 8-9 perc alatt túl volt a véradáson, és néhány perc pihenést
követően elhagyhatták a termet. A helyi szervezők viszont lesben álltak, és
miután felvették az adataikat, megajándékozták őket az első véradóknak járó
kis cseppecskével és választhattak az ajándékok közül.

A fenti kis anekdota ékes példája annak, hogy bárki le tudja győzni a
félelmét, még az is, akitől mindkét terhessége alatt csak fekve tudtak vért
venni, mert rosszul volt. Legyünk tehát céltudatosak, és győzzük le a félel-
münket, hiszen ha felülkerekedünk rajtuk, attól erősebbek le szünk, és
nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy segíthetünk, életet menthetünk.

Kérünk tehát minden szülőt, barátot, barátnőt, kollegát, családtagot, osz-
tálytársat, tanárt, hogy legyen fontos a véradás, és hozzunk magunkkal új
vagy régi véradókat. Legyen ez a közös célunk!!!!

Várunk mindenkit 2019. június 6-án a szokott helyen, az Ács Károly
Művelődési Házban (Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.) a szokott időben
12-18 óra között.

Szőllősy Ákos és Szaniszlóné Szőllősy Nikoletta 
ráckevei véradószervezők

Kövessenek minket a Facebook-on a Ráckevei Véradó Mozgalom oldalán!
Hozzon magával: személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát!

2019 második véradása! Egy újabb kis anekdota

Ráckevei éremeső a magyar rúd-
fitness Pole Artistic bajnokságon
2019. március 23-án tartották a Pole Artistic magyar bajnokságot, ahol

a ráckevei lányok nagy sikert arattak. Összesen 5 éremet szereztek: gyer-
mek duó kategóriában egy ezüst- és egy bronz-, junior egyéniben egy
ezüst- és junior duó kategóriában egy arany- és egy ezüstéremet tudhat-
nak magukénak a lányok. A verseny dobogósai kvalifikálták magukat az
áprilisi világbajnokságra, mely három hét múlva Oroszországban kerül
megrendezésre.Szurkoljunk együtt a lányoknak!         Stégner Zsuzsanna
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labdarúgás sport kick-box

A nem túl hosszúra nyúló téli szünet elteltével
már február 23-án pályára léptek a csapatok a
Pest megyei III. osztály tavaszi évadának kezde-
tén. A Ráckeve VAFC csapata az Inárcs együtte-
sét fogadta a nyitó fordulóban. Amire a jól tájéko-
zott kevei szurkolók szívesen emlékeznek, ősszel
Inárcson sikerült nyernünk, és így bizakodással
vártuk a kevei összecsapást.

Ráckeve – Inárcs 0:1 (0:1)
Ráckeve: Zelei T., Kelemen G., Gyurcsányi

P., Márkus Zs., Varga B., Kecskés Zs., Tóth D.,
Tóth R., Nádasdi M., Horák Gy., Morris.

Csere: Lajtos L. (k), Losó L., Balogh P., Török
Cs., Moharos P., Tóth J.

Edző: Szanyó Tibor
A meglehetősen kevés eseményt hozó első

játékrészben, a 28. percben Nádasdi M. kapufája
hozott izgalmakat a lelátón. A 30. percben Földi
R. próbálkozott sajnos eredménytelenül. A 36.
percben Gyurcsányi P. szabadrúgása akadt el a
sorfalban. A 39. percben szinte a semmiből veze-
tést szerzett a vendég csapat (0:1). A második
játékrész elején Márkus Zs. próbálkozott, kevés
sikerrel. Az 51., majd a 60. percben kevei lehető-
ségek borzolták a kedélyeket. A 76. percben
Gyur csányi P. szabadrúgása szállt fölé. Próbálko-
zott a Ráckeve a hátralévő percekben is, de vala-
hogy érezhető volt, hogy ezen a mérkőzésen nem
fog kevei gól születni. Így hát azért komoly meg-
lepetésként az Inárcs vissza tudott vágni az őszi
hazai vereségéért. Tárnokra utaztunk a következő
fordulóban, és a történelem sajnos ismételte
önmagát.

Tárnok – Ráckeve 2:2 (0:1)
Ráckeve: Zelei T., Gyurcsányi P., Kelemen

G., Márkus Zs., Tóth D., Tudus, Kecskés Zs.,
Varga B., Török Cs., Horák Gy., Morris.

Csere: Lajtos L. (k), Földi K., Földi R., Tóth
D., Mosoni A., Nádasdi M., Tóth J.

Góllövők: Gyurcsányi P. 11-esből, Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor
Az első percek ismerkedési szituációit csak

néhány sarokrúgás színesítette. A 21. percben
egy kapufát találó szabadrúgás borzolta a kedé-
lyeket. A 26. percben Török Cs. próbálkozása
alig tévesztett célt. A 31. percben Zelei bravúrja
dobogtatta meg a kevei szíveket. A 34. percben
büntetőhöz jutott a Ráckeve, melyet Gyurcsányi
P. biztos lábbal értékesített (0:1). Az 50. percben
egy igencsak büntetőgyanús esetet nyelt le a
játékvezető a Keve kárára. A 60. percben egy for-
más kevei támadás végén Török Cs. volt kellően
higgadt, és megszerezte a Ráckeve második gól-
ját (0:2). Az időközben 10 főre fogyatkozó
Ráckeve kissé beszorult, és a 70. percben meg-
született a hazaiak szépítő találata (1:2). A 78.
percben Horák Gy. növelhette volna előnyünket,
de hibázott. A 82. percben egyenlített az ember-
fölényben játszó hazai csapat (2:2). Több találat
már nem született, és így a Ráckevén elért 4:4
után Tárnokon is pontosztozkodás született, bár
egy tutira megnyert mérkőzést sikerült döntetlen-
re játszani. Gyálra utaztunk a következő hétvé-
gén, és kellemetlen esőre hajló idő, majd valódi
eső is várt bennünket.

Gyál – Ráckeve 1:3 (0:1)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Dudu,

Gyurcsányi P., Kelemen G., Morris, Tóth D.,
Varga B., Kecskés Zs., Török Cs., Horák Gy.

Csere: Földi K., Földi R., Tóth J., Mosoni A.,
Balogh R., Moharos P.

Góllövők: Török Cs., Kecskés Zs., Gyurcsányi
P. 11-esből.

Az első játékrészben kevei fölény dominált, de

gólszerzésre egészen a 44. percig kellett várnunk,
ekkor Török Cs. betalált, és így 0:1-es vezetéssel
vonulhattunk az öltözőbe.

A 49. percben ismét Török Cs. veszélyeztetett.
Az 50. percben Török Cs. ismét gólt szerezhetett
volna, de a 60. percben Kecskés Zs. révén két
gólra nőtt az előnyünk (0:2). A 69. percben Varga
B. veszélyeztetett. A 80. percben szépítettek a
hazaiak (1:2). A 93. percben jött a csattanó.
Morrist szerelték szabálytalanul a büntető terüle-
ten belül. A megítélt 11-est Gyurcsányi P. belőtte
(1:3). A Ráckeve megérdemelten győzte le a
támadójátékban igencsak keveset mutató hazaia-
kat. A sorsolás szerint Ecserre utaztunk a követ-
kező fordulóban.

Ecser – Ráckeve 0:0
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs. Dudu,

Gyurcsányi P., Kelemen G., Morris, Tóth D.,
Varga B., Kecskés Zs., Török Cs., Horák Gy.

Csere: Földi R., Tóth J., Földi K., Mosoni A.,
Balogh R., Moharos P.

Edző: Szanyó Tibor
A kritikán aluli pályán alacsony színvonalú

játékot játszott a két csapat. A Ráckevének azért
volt egy-két lehetősége a gólszerzésre, ezek azon-
ban kimaradtak, és tulajdonképpen Zelei Tamás
hatalmas bravúrja is kellett a pontszerzéshez. Az
alábbiakban ismertetjük a Ráckeve VAFC hátra-
lévő tavaszi programját.

Páty – Ráckeve 03. 31. 15:30
Ráckeve – Ócsa 04. 06. 16:00
Ráckeve – Újlengyel 04. 13. 16:00
Táborfalva – Ráckeve 04. 21. 16:00
Ráckeve – Perbál 04. 27. 16:00
Diósd – Ráckeve 05. 05. 14:30
Szigethalom – Ráckeve 05. 19. 17:00
Ráckeve – Délegyháza 05. 25. 17:00
Dömsöd – Ráckeve 06. 02. 17:00
Továbbra is Hajrá Ráckeve!          Losits János

L a b d a r ú g á s
Ez is, az is 360 percben

A Ráckevei Kick-Box SE meghívást kapott a
Szigetszentmiklósi Városi Sportcsanokban meg-
rendezett XVII. Kempo Világkupára. A színvo-
nalas rendezést dicséri a nyolc nemzet, negyven-
három klub, 417 versenyző, 981 nevezés sikeres
koordinálása, a meccsek gördülékeny levezény-
lése. A versenyen részt vett 50 fő mozgáskorláto-
zott sportoló is, akik két versenyszámban indul-
hattak: formagyakorlatban és kümitében, illetve
kerekes székes önvédelemben. A mozgáskorláto-
zott sportolók felkészítőinek elismerés az ered-
ményes szereplésért. 

Sportegyesületünket tíz versenyzőnk képvisel-
te. Semi contact, chicare curabe, gí submission és
nogí submission, kata és fegyveres önvédelem
kategóriákban neveztünk. 

Eredmények:  
Rácz Tibor: gí submission:  aranyérem, önvé-

delem: bronzérem, semi contact: negyedik hely,

light contact: negyedik hely, chicare curabe:
negyedik hely; Rácz Emese: chicare curabe:
aranyérem, gí submission: aranyérem,
kata: ezüstérem, önvédelem: bronzérem,
light contact: bronzérem, nogí submission
bronzérem, semi contact: bonzérem; Kiss
Korina: semi contact: ezüstérem, light
contact: ezüstérem, kata: bronzérem,
chicare curabe: bronzérem; Tasnádiné
Molnár Andrea: kata: ezüstérem; Jakab
Dominik: light contact: aranyérem, semi
contact: bronzérem, chicare curabe: bronz-
érem; Jakab Martin: chicare curabe:
aranyérem, semi contact: ezüstérem, light
contact: bronzérem; Laczó Bence: chicare
curabe: negyedik hely; Száz Gergő: semi
contact: negyedik hely; Baranyák Tekla:
kata: negyedik hely; Pécsi Ankisza: kata:
negyedik hely.     

Gratulálunk a szép eredményekhez! 
Kovács Attila edző

XVII. KEMPO VILÁGKUPA – SZIGETSZENTMIKLÓS
2019. március 15-16-17.
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Húsvéti előzetes
„Szívünk, lelkünk most kitárjuk
Utad Jézus Veled járjuk.
Kérünk Téged belevéssed
Szíveinkbe szenvedésed.”

Bár még péntekenként a keresztutat járjuk
Jézussal, a háziasszonyok már nem csak lélekben
készülnek az ünnepre. Lassan, lassan gondolkod-
nak, mit is fognak főzni az ünnepi ebédre, mivel
kínálják meg a locsolókat? Ebben a tervezgetésben
szeretnék segíteni egy-két recepttel, ételleírással.

Bárányleves sőberlivel
Székelyföldön a húsvét szinte elképzelhetetlen

bárány nélkül. Általában  a család ha nem tud vágni
bárányt, vesz a piacon egy egész vagy egy fél
bárányt. Mindenkinek a család nagysága és pénz-
tárcája határozza meg, hogy mekkora legyen. De
tudni kell, hogy nem birkáról van szó, hanem fiatal
bárányról, ami nem lehet nagyobb 10 kilónál –
élve. Tehát éppen csak elhagyta a szopást, az az
igazi. A bárányt valaki vagy szereti, vagy nem.
Középút nincs. A gazdasszony feldolgozza, éspe-
dig a következő módon. Az aprólékját – szív, máj,
tüdő, vese, kisebb nyesedékek – félreteszi, ebből
lesz a töltött bárány, amit a bordáról felfejtett hár-
tyás hús és borda közé tölti.

A fejből és csontos lábszárakból, nyakból
készítem a levest. Kis zöldséggel odateszem főni,
sós vízbe. Ha már puha a hús, leszedem a cson-
tokról. A leszűrt lébe teszek egy cikk fokhagy-
mát, és visszateszem a húsokat. Közben elkészí-
tem a sőberlit. 2 tojást felverek egy villával, hoz-
záadok annyi grízt, hogy még kissé folyékony
legyen. Ezt megsütöm egy palacsintasütőben, kis
zsiradékon, mindkét oldalon. Kiborítom egy
lapítóra, majd szép kis kockákra összevagdosom.
Ezt a sőberlit teszem a fődögélő levesbe, és
éppen csak egy kicsit lobbantom. Ekkor teszem
bele az apróra vágott ecetes tárkonyt és a kanál
liszttel elkevert tejfölt. 

Tárkonyecettel savanyítom.
Töltött bárány

Az előzőleg félretett bárány belsőségeket a
gazdasszony a következő módon készíti el. Min-
dent megdinsztel apróra vágott, párolt hagymán.
Amikor a húsok kihűltek, ledarálja, fűszerezi
sóval, borssal, üt hozzá egy nyers tojást, és tesz
hozzá még egy-két áztatott zsemlét. Ezzel jól
eldolgozza, a végén tesz hozzá 2 db apró kockára
vágott főtt kemény tojást és egy markocska vag-
dalt petrezselyemzöldet. Ezzel már óvatosan dol-
gozik, hogy ne törjön össze a tojás. Ezt a masszát
tölti be a bárányka bordás részébe. Összevarrja,
és kis vízzel, borral jól megfűszerezve megpárol-
ja, majd lesüti zsírjára, míg szép piros nem lesz.
Hidegen szeletelendő, mert csak úgy lehet szé-
pen. Kísérője savanyú pityókasaláta.

Savanyú pityókasaláta
A héjában főtt pityókát meghámozom, felkari-

kázom. Ha kihűlt kissé, hozzávagdosok egy lila-
hagymát és egy zöldhagymát. Ha van, belevag-
dosok még retket, kaliforniai paprikát is, mert ez
csak jót tesz neki. Sózom, borssal szórom, kis
pirospaprikával megadom a színét, lelocsolom

jóféle olajjal és egy spriccentés ecettel. Jól elke-
verem, hagyom összeérni. 

A húsvét elengedhetetlen kenyere a kó ko nya.
Ez egy kissé édes kalácsféleség, mely a megszen-
telt ételeknek elmaradhatatlan kísérője.

A kókonya készítési módja 
Fél kg lisztet megszitálok, közepében felfutta-

tok egy fél kocka élesztőt kis cukros tejben. Ha
felfutott, teszek hozzá 5 dekányi zsírt, egy kevés
sót, egy kanál cukrot, és kb. 2,5-3 dl tejjel jó tész-
tává dagasztom. Tehetek bele egy tojást is – ha
van. A tésztát jól megkelesztem, majd hármas
fonással szépen megfonom, és kikent kerek for-
mába helyezem. Megkenem tojással, itt ismét
hagyom kelni, majd magasabb hőfokon szép
pirosra sütöm. Ha gazdagabban akarom a
kókonyámat készíteni, akkor a kelt tésztát
kinyújtom, megkenem a töltött bárányból kimen-
tett kis töltelékkel, feltekerem mint a beiglit, és
úgy teszem a tepsibe vagy a formába. Ez a töltött
kókonya. Sütése tovább ugyanaz, mint az egy-
szerű kókonyának.

Húsvét reggelén bepakolom a kókonyás
kosárba a töltött bárányt, a főtt, füstölt kolbászt, a
főtt tojást, a kókonyát, egy kis pálinkát és bort az
Ember kedvéért, kis zöldeket – ha még van hely.
A sót nem felejtem el!! Letakarom a kizárólag
most használatos kosárterítővel, és elviszem a
templomba megszenteltetni. Persze ez nem olyan
mint otthon Gyergyóalfaluban, de kicsit talán
visszatérnek gyermekkorom ízei. Én így őrzöm
az erdélyi ízeket, itthon Rác kevén. Ennek a hús-
véti reggelinek olyan az íze, mint soha  az év más
napjain. Gondoljunk azokra is, akik sajnos már
nem ünnepelhetnek velünk, imádkozzunk értük.

Kívánok mindenkinek áldott, békés Húsvéti
Ünnepet, lélekben készüljünk az ünnepre.
Ráckeve, 2019 húsvét táján Szász Veronika

Húsvétra gondolunk…
Lassan itt a Húsvét, mire gondolunk – sonka,

tojás, bárány, festés, készülődés – főzés.
Mit is készítsünk  az ünnepi asztalra? Ha a szo-

kásostól eltérőt – újat szeretnének – íme.
Bárányborda rántva, sajtmártással, 

sült zöldségekkel
Hozzávalók: 80-90 dkg báránygerinc, só,

bors, rozmaring, liszt-tojás-morzsa. Sajtmártás-
hoz: besamelmártás, bele trappista, füstölt sajt,
szerecsendió, petrezselyem, 1 főzőtejszín, 2-3
krumpli, 1 cukkini, 2 sárgarépa, 1 édesburgonya
hasábra vágva, 1 egész fokhagyma félbevágva,
mézzel megkenve… sült krumpli fűszerkeverék,
olaj.

A gerincet csontostól vékonyabb szeletekre
vágom, picit megütögetem, fűszerezem, állni
hagyom. Majd panírozom és olajban kisütöm,
papírtörlőre szedem.

A besamelt (vaj, liszt, tej) elkészítem, a reszelt
sajtokat, tejszínt hozzáadom, pici szerecsendió-
val, petrezselyemmel ízesítem.

Az előkészített zöldségeket megforgatom a

fűszeres olajban és sütőpapírral bélelt tepsibe
helyezem – közé a mézes fokhagyma és megsü-
töm.

A finom rántott bordát a zöldségekkel és sajt-
mártással tálalom.

A rozmaring a bárány kedvenc fűszere.
Nagyon finom ízt ad a húsnak.

Bárány pljeskavica salátaágyon
Hozzávalók: 70 dkg darált bárányhús, 30 dkg

darált marha-sertéshús, só, bors, 1 reszelt hagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma reszelve, ketchup, mus-
tár, fél kanálnyi pirospaprika, kevés chilidara, 1
kávéskanálnyi szódabikarbóna, mozzarella go -
lyók, koktélparadicsom, 1-2 fehérhagyma koc-
kázva, sózva, vegyes saláta csomag, só, olívaolaj,
balzsamecet dresszing, áfonya, gránátalma.

A darált húsokhoz hozzáadom a sót, borsot,
reszelt hagymát, fokhagymát, chilidarát, ketchu -
pot, mustárt, pirospaprikát, szódabikarbónát. Jól
összedolgozom, állni hagyom.

Kis golyókat formázok, megsütöm, papírtör-
lőre szedem.

Elkészítem a salátát, a vegyes salátacsomagot
kiöntöm, sózom, olívával meglocsolom, bal-
zsamecet dresszinggel ízesítem, laposabb tálra
rendezem.

A báránygolyókat fapálcára felhúzom – egy
báránygolyó, egy mozzarellagolyó, egy bárány,
egy koktél, újabb  pálca… Ha készen van, akkor
ezeket a kis rudacskákat a salátaágyra teszem,
áfonyával, gránátalmával megszórom. Mellé aj -
várt, fehérhagymát tálalok.

Ez a tál locsolóknak is tökéletes, mert hidegen
is nagyon finom.

Egy finom saláta, ami akár húsok mellé vagy
sonka mellé tökéletes.

Csicseriborsós cékla
Hozzávalók: 1 zacskó főtt cékla kockázva, 1

üveg csicseriborsó, 2-3 gerezd fokhagyma szel-
ve, só, bors, chilidara, oregano, petrezselyem –
balzsamecet dresszing

Olajon megpirítom egy kicsit a fokhagymát,
hozzáadom a kockázott céklát, pirítom, majd az
átmosott csicserit ízesítem, salátával bélelt tálra
teszem. Hidegen, melegen isteni.

Főtt sonka paprikásan
Hozzávalók: sonka vagy csülök főzéshez 2

babérlevél, színes tarkabors.
A sonkát ünnep előtt 2 nappal megfőzöm,

hagyom a levében kihűlni.
Felszeletelem, lerakom egy tálba – megszó-

rom pirospaprikával, majd újabb sonkasor. Hűtő-
be teszem. Húsvét napján és a  locsolóknak is főtt
tojással, tormával, finom salátával tálalom.

Locsolóknak a medvehagymás rágcsát, sajtos,
túrós tekercset, pogácsát már előre elkészítem,
fagyasztóba teszem. Amikor kell, csak megsü-
töm… egy kicsit előre dolgozok.

Természetesen mi is festünk tojást magunk-
nak, a locsolóknak is… sütünk  süteményt.

Kívánok jó étvágyat és…
Minden kedves olvasónak  vidám, boldog hús-

vétot!!             
Fejérdy Győzőné/MARI

Sütô-fôzô sa rok
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1% mozaik ÁKMK

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság 

2019. MÁJUSI SZÁMÁNAK lapzártája: 
2019. április 25., 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

Április 2. kedd 15:00 
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Április 3. szerda 18:00 
Alkotóművészek soros összejövetele
Április 5. péntek 19:00
Polgárőrség soros összejövetele
Április 7. vasárnap 18:00
Dalok és képek – Cseh Tamás emlékére
Április 8. 12:00
Ránki zongorás találkozó
Április 9.: Ránki zongorás délután
Április 10-14. Mini Tavaszi Fesztivál
Április 10.: Alkotóművészek és Művészba-
rátok Ráckevei Egyesületének kiállítása
Április 11.: Költészet Napja – Ady Endre
emlékezetére. Irodalmi színpad és kávéházi
hangulat a Ráckevei Ady Endre Gimnázium
közreműködésével.
Április 13.: Kisvakond előadás
Április 14.: A természet csodái – a Monar-
chia Szimfonikus Zenekar koncertje 
Április 27.: Születésnapi Táncünnep
A 70 éves Kakuk Pált köszöntik tanítványai,
barátai, együttesei sok tánccal és zenével
Április 28. Nemzetiségi Találkozó
Április 29. hétfő 17:00 
Baráti Kör soros összejövetele
Rendszeres foglalkozások
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Sakk minden péntek délután
Fotóklub minden hónap utolsó péntek 18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd–pén -
tek 16:00 
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden pénte-
ken 19:30 
Nyugdíjas torna minden csütörtökön 14:30
Így tedd rá! minden kedden 16:00 
Felnőtt társastánc minden hétfőn (kezdő)
18:30, szerdán (haladó) 18:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden 20:00
és csütörtökön 20:00
DanceFitness gyerekeknek Andival minden
hétfőn 18:15 és kedden 18:00
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden hét-
főn 19:30
Íjászok minden szerdán és szombaton

ÁPR ILIS havi
programja

Tisztelt Lakosság! 
Az idén is lehetőségük van arra, hogy ren-

delkezzenek az összevont adóalap után befize-
tett személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról.
Magánszemélyként dönthetnek úgy, hogy a
megfizetett adójuk 1%-át felajánlják egy
regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át
pedig valamely technikai számmal rendelkező
egyháznak, vagy a kiemelt előirányzatnak.

Kérjük Önöket, hogy felajánlásukat rácke-
vei székhelyű alapítványok, egyesületek
részére szíveskedjenek megtenni. 

Ráckeve Város Önkormányzata

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

hogy azok az állampolgárok, akik munkavi-
szonyban állnak, egyéb jogviszony keretében
jövedelemmel rendelkeznek, vagy vállalko-
zásuk van, az általuk kiválasztott tevékenysé-
get folytató szervezetnek felajánlhassák sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát. 

ALAPÍTVÁNYAINK:

Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13 
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermeke-
iért
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!                     

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Ráckevén

2019. május 16-tól 2019. május 31-ig

Tüdőszűrést tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn 12:15-17:45 óráig
Kedden 7:45-13:45 óráig

Szerdán 12:15-17:45 óráig
Csütörtökön 7:45-13:45 óráig

Pénteken 7:45-13:45 óráig

A tüdőszűrés helye:

Ács Károly Művelődési Központ
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LA KOS -
SÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZS GÁ -
LAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1.700 Ft, mely az OEP által országosan elren-
delt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kap-
ható csekken történik. Amennyiben felbélyeg-
zett borítékot is hoz magával, mi postázzuk
Önnek a leletet 3-4 héten belül. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szük-
séges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18
évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási
törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizs-
gálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbe-
tegség időben történő felismerésére! Kérjük, a
vizsgálatra hozza magával személyi igazolvá-
nyát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi
tüdőszűrő igazolást!

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani mindazok-
nak, akik 

OROSZ EDÉNÉ (Soós Máriát) 
élt 75 évet

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, gyászunkban velünk osztoztak
és együttérzésüket fejezték ki.

Férje, gyermekei, unokái és családjuk
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TeSzedd Ráckevén
Magyarországon 2011 óta rendezik meg a
„TeSzedd!” akciót, amely ma már hazánk legna-
gyobb önkéntes mozgalma. A program célja az
ország megtisztítása az illegálisan lerakott, felelőt-
lenül eldobált szeméttől, a környezet iránti érzé-
kenység erősítése. Ráckeve is évek óta csatlakozik

az eseményhez, cégünk (EHS Focus Kft.) szervezé-
sében immáron 3. alkalommal. A „TeSzedd!” segít

népszerűsíteni a helyi lakosság körében az önkéntességet, emellett komoly
közösségépítő szerepet is betölthet, hiszen nagyszerű alkalmat kínál a loká-
lis természeti értékek megismerésére, a helyi közösségek hasznos együtt-
működésére. A tapasztalatok szerint, aki egyszer már részt vett az országos
szemétgyűjtési akcióban, az később sokkal jobban odafigyel környezete
tisztántartására. Szeretnénk, ha ez a tapasztalat valóssággá válna, és erre
most nagy esélyünk van. Örömmel számolunk be arról, hogy idén mindhá-
rom iskolai intézmény csatlakozott a programhoz, a Ráckevei Árpád Feje-
delem Általános Iskola, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola több osz-
tállyal és az Ady Endre Gimnázium is. Több helyi civil szervezet, családok,
párok, gyermekek és idősebbek is zsákokat ragadtak, kesztyűt húztak és az
előzetesen meghirdetett zónákban szedték a szemetet, közel 4 napon át. A
számok magukért beszélnek, és őszintén szólva szervezőként is több meg-
ható pillanatnak voltunk tanúi. Több mint 250 fő vett részt idén az önkéntes
helyi „TeSzedd” programban, és szedte utak mentén, tavak környékén és az
egyik leginkább féltett kincsünk partszakaszain, valamint a Kis-Duna vizé-
ben a nem oda való szemetet. Becsléseink szerint közel 340 zsák illegálisan

eldobott, lerakott szemetet sikerült összegyűjtenünk, ami több mint 10 ton-
na, azaz 10 000 kg szemét súlyával egyenlő. Az idei programot kibővítettük
és azt mondtuk, ne csak szemetet szedjünk, de virágosítsunk is. Ezért virág
örökbefogadói jegyeket helyeztünk ki a város több pontján, melyekből még
lehet vásárolni március hónap végéig. Az érdeklődés egyre nagyobb, remél-
jük, teljesíteni tudjuk, amit ígértünk, azaz „1 kg szemét = 1 szál virág és
ezáltal tisztább, virágosabb környezet”. Ez a szlogen szerepel az emlékmat-
ricáinkon is, melyekből mindenki kapott, aki a program során segített min-
ket vagy szemetet szedett. 

Felsorolni sem tudnánk itt azok neveit, akik a program mellé álltak, még-
is külön köszönet illeti Nagy Péter kollégámat, aki több alkalommal vette le
az eszköz és más ellátás terhét a vállamról, Schenk Józsefet, aki a vízparti
szemétszedést koordinálta, valamint az utolsó napon vendégül látott min-
denkit egy bográcsozásra, Vereckei Zoltán alpolgármester urat és nejét, akik
szintén sokat segítettek a szervezésben, sőt Ők maguk is szedték a szemetet,
Marcsi Tüzépnek a részvételért és a plusz zsákokért, a Kanna Guruló Cse-
hónak, akik nem hagyták az utolsó napon, hogy száraz legyen a torkunk.
Minden segítőnek, Tanítónak és Tanárnak, Szülőknek, gyermekeknek,
Iskolai Intézményvezetőnek hálásan köszönjük, hogy mellénk állt és segí-
tette a program sikeres megvalósulását. Köszönjük mindezt magunk, kör-
nyezetünk, gyermekeink és unokáink nevében, és reméljük, sikerül olyan
helyi szabályozásokat alkotni és úgy szankcionálni, hogy az eldobott vagy
illegálisan elhagyott szemétből egyre kevesebb legyen, akik pedig azt
eldobják, ne tehessék meg azt legközelebb. Nemzeti szinten a jogszabályok
előkészítése már zajlik, és amennyiben erre erőforrások is rendelkezésre áll-
nak, úgy a szemetelés tényleges bűncselekménye tetten érhető lesz, és a ter-
mészet, a hely ahol élünk tisztábbá, élhetőbbé tehető ezáltal.

Varga Viktória
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