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

Szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat!

Telt ház...
Fotó: Kőhegyi Dániel
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Nemzetiségi

Fesztivál

Ráckeve

Orsz á gos Ne mz e tis é gi T a l á lk ozó
2 0 1 9. ápr i lis 2 7-2 8.

A ráckevei Ács Károly Művelődési Központ több mint 20 éve rendez nemzetiségi
néptánc fesztivált. Az első 8 esztendőben Pest
Megyei Nemzetiségi Fesztiválként működött, majd 2000-ben az országos szakmai szövetségek egyetértésével és szakmai támogatásával
országos fesztivált hirdetett a művelődési központ.

A ráckevei Országos Nemzetiségi Találkozó az egyetlen olyan interetnikus fesztivál, melyen az országban élő összes nemzetiség képviseltetheti
magát népművészeti csoportjaival. A találkozó fontos küldetése a nemzetiségiek hagyományainak, anyanyelvüknek, viseletüknek megőrzése, és
hogy mindezeket tánckoreográfiákon keresztül minél szélesebb körben
ismertté tegyék.
Április 27-én, szombaton már ráhangolódhattunk a népzenére, néptáncra
Kakuk Pál 70. születésnapja alkalmából rendezett Táncünnepen, ahol barátok, tanítványok, egykori kollegák, együttesek köszöntötték „Pali Bácsit”

nagy-nagy szeretettel és sok-sok zenével, tánccal. (Részletesen
a képes tudósítás a 12-13. oldalon. – a szerk.)
Vasárnap délelőtt 11 órakor a Skarica Máté Városi Könyvtárban megnyílt Ács Imréné, Klárika gyönyörű, finom és varázslatos csipkéiből rendezett életmű-kiállítása, ahol Szadai József polgármester meleg
szavakkal köszöntötte az alkotót, majd Jáki Réka, az Árpád Múzeum igazgatója megnyitotta a kiállítást.
Ezután délután 1 órakor kezdődtek a hűvös, szeles időjárás miatt az előző
napi helyszínen, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermében a meghívott bolgár, cigány, horvát, német, román, görög, szerb, szlovák
és magyar táncegyüttesek, zenekarok bemutatói.
Ez a hétvége a kultúráról, az alkotásról, a művészetről, a hagyományőrzésről, néptáncról, népzenéről, a közösségek összetartozásáról, de leginkább a szeretetről szólt.
Jáki Réka
Fotók: Jakab Gergely
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Testületi ülés

Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. április
16-án rendkívüli nyilvános testületi ülést tartott.
***
103/2019.(IV.16.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében, az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrásként igényelhető 8.057.708 forint összegre pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázathoz kapcsolódó dokumentáció aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gál
Józsefné pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. április 18.
***
104/2019.(IV.16.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Ráckevei Járásbíróság – építési beruházás” című közbeszerzési eljárásban a Rohr
Baumaister Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bek. e.) pontra tekintettel.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a „Ráckevei Járásbíróság – építési beruházás” című Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. b.) pontra tekintettel, mivel az ajánlati ár meghaladja a fedezet
összegét.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. április 16.
***
105/2019.(IV.16.) számú határozat
1. Ráckeve Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Ráckevei Járásbíróság új épületének kivitelezésére vonatkozó „Ráckevei Járásbíróság –
kivitelezési munkák” című ajánlattételi felhívást
– az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
– nyílt közbeszerzési eljárás megindításának
keretében elfogadja az alábbi módosításokkal:
– AF II.1.5) pont a szerződés teljesítésének határideje: 2020. 05. 15.
– AF II.2.7) pont a szerződés időtartama: 2019.
06. 15. – 2020. 05. 15.
– AF III.1.5) pont az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 30% előleg biztosítása, 4 részszámla: 30%, 60%, 90%, 100%, az előleg az 1-3. részszámlákból 10%-onként kerül levonásra.
– AF V.2) pont pénzügyi és műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell a 30%-os, 60%-os, 90%-os
mérföldkőköz igazodó műszaki teljesítés pontos
körülírt tartalmát.
2. A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdése
szerinti előírásnak megfelelően az alábbi gazda-

sági szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésre az ajánlattételi felhívást:
– Rohr Baumeister Kft. 3600 Ózd, Mosonyi M.
u. 42.
– Merito Trend Kft. 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.
– KINAMÉ Kft. 2360 Gyál, Toldi M. u. 45.
– Algép-Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző, Molnár Józsefné irodavezető, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: 2019. április 30.
***
106/2019.(IV.16.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egészíti ki:
5. Közbeszerzési eljárás tervezett időpontja:
2019. 05.
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Ráckevei
Járásbíróság – kivitelezési munkák”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti nyílt eljárás
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. április 25.
***
107/2019.(IV.16.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi kátyúzási feladatok kivitelezésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja a Sándoraszfalt Útépítő Kft. pályázatát, mivel
az a kiírt mennyiségnél kevesebb mennyiségre
adott árajánlatot.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy az
Aszfalt és Bontás Kft. pályázata érvényes.
4. A képviselő-testület a 2019. évi kátyúzási feladatok kivitelezését az Aszfalt és Bontás Kft. vállalkozástól rendeli meg összesen bruttó
5.257.800 Ft összegben.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, melynek forrása a város 2019. évi költségvetésének
útkarbantartási kerete.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Gál Józsefné
pénzügyi irodavezető, Asztalos Csilla igazgatási
csoportvezető
Határidő: 2019. május 15.
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***
108/2019.(IV.16.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2300 Ráckeve, Kölcsey F. u. 7.
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanához kapcsolódóan, a sportcsarnok beruházásához kötődően Ráckeve Városi Kézilabda
Sport Klubbal (nyilvántartási száma: 13-020005384, székhelye: 2300 Ráckeve, Dömsödi út
34., statisztikai számjele: 18723287-9312-52113, adószáma: 18723287-1-13, bankszámlaszáma: 11742070-20025342-00000000, képviseletében eljár: Végné Üveges Ilona elnök) az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést
és jelzálog alapításra irányuló előszerződést köti.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megnevezett szerződések
aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, dr.
Szeltner Gábor ügyvéd
Határidő: 2019. április 18.
***
109/2019.(IV.16.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben szereplő
utcák útfelújítási munkáinak elvégzését az előterjesztésben foglalt sorrendben, sortartással és
műszaki tartalommal.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzése érdekében a pályázat kiírására vonatkozó intézkedést megtegye.
3. A kivitelezési munkák forrása a város 2019.
évi költségvetésének útkarbantartási kerete.
4. A képviselő-testület a fentieken felül további
útkarbantartási kérdésben az I-VIII. havi költségvetési tényszámok ismeretében foglal állást.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Gál Józsefné
pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. április 25.
***
110/2019.(IV.16.) számú határozat
Ráckeve Város Képviselő-testülete
1.) Szerdahelyiné Lőrincz Nóra megbízott intézményvezető 2019. július 31. napjával történő
közalkalmazotti jogviszonyról történő lemondását tudomásul veszi, egyúttal a több éves magas
szakmai színvonallal végzett lelkiismeretes munkájáért köszönetét fejezi ki.
2.) az Ács Károly Művelődési Központ igazgatói
(magasabb vezetői) állás betöltésére az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
pályázatot ír ki.
A pályázat megjelentetési helye:
– KSZK internetes oldalon
– Ráckevei Újság
– városi honlap
3.) A pályázatok szakmai elbírálására felkéri a
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Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságot,
kiegészítve az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának egy tagjával, reprezentatív szakszervezet
egy tagjával, továbbá egy országos szakmai szervezet egy fő képviselőjével / kulturális szakértővel.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2.) pontnál 2019. április 30.
3.) pontnál 2019. június 27.
***
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. április
25-én megtartotta soron következő nyilvános és
zárt testületi ülését.
***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 11/2019.(IV.29.) számú önkormányzati rendeletet a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2019.
(III.05.) számú rendeletének módosításáról. (A
rendeletet teljes terjedelmében a város honlapján
olvashatják. – a szerk.)
***
111/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az előző képviselő-testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztatót.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. április 25.
***
112/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.
***
113/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy helyezzen ki megállni tilos táblát az Árpád térre, a
Savoyai-kastélytól a Gárdonyi sor irányába, valamint egy feloldó táblát az Árpád téren lévő,
Romantika cukrászdával szembeni parkolóhoz.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László, a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetője
Határidő: 2019. május 10.
***
114/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi belső ellenőri tevékenységről
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző, irodavezető
Határidő: 2019. április 25.
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***
115/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az RSD parti sáv projekttel
kapcsolatos tájékoztatást. Felkéri a jegyzőt Ráckeve településen RSD területen lévő, csatornára
rá nem kötött ingatlanok részére történő felhívás
kibocsátására, a talajterhelési díjról szóló rendelet
rendelkezéseinek, valamint a hátrányos jogkövetkezmények ismertetésére, különösen a 2020.
január 1-jét követő fokozott hatósági ellenőrzésekre.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Takács-Orbán Éva adóiroda-vezető
Határidő: 2019. július 15.
***
116/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasította az alábbi határozati javaslatot:
„Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a következő ülésre arról, hogy a közcsatornára történő rákötési lehetőséggel rendelkező ingatlantulajdonosok számára milyen pénzügyi és
egyéb konstrukcióban tud támogatást nyújtani az
önkormányzat.”
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.
***
117/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az adóügyi iroda helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló
2019. évi március havi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.
***
118/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.
***
119/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a DAKÖV Kft. 2018. évi
mérlegbeszámolóját 2.348.462 e Ft mérlegfőöszszeggel és -35.912 e Ft mérleg szerinti eredménynyel, valamint felhatalmazza a polgármestert a kft.
taggyűlésén a mérlegbeszámoló elfogadására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Bodonyi-Kovács Tamás üzemfőmérnök
Határidő: 2019. április 25.
***

önkormányzat

120/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás által biztosított szolgáltatásokhoz fűződő intézményi térítési
díjak 2019. évi felülvizsgálatát elvégezte. A Társulás Tanácsának 6/2019.(IV.02.) számú határozatával támogatott, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja a képviselő-testület a
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 16/2013.(IX.24.) önkormányzati
rendelete 1. számú és 2. számú függelékét.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásban közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. május 1.
***
121/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ráckevei Szakorvosi
Rendelőintézet főigazgatójának a 74/2019.
(III.28.). számú határozathoz kapcsolódó beszámolóját.
2. A képviselő-testület további járóbeteg szakellátásban 1 fő álláshely betöltése érdekében a
város 2019. évi költségvetésében legfeljebb bruttó 2.500.000 forintot különít el az álláshely betöltésének finanszírozása céljából.
3. A képviselő-testület felkéri a főigazgatót, hogy
a 2. pontban jelölt szerződés megkötéséről tájékoztassa a polgármestert, ezt követően felkéri a
jegyzőt, hogy a 2. pontban jelölt összegből az
adott hónapra eső díjnak – a feladat teljesítésigazolással történő ellátását követően – a Ráckevei
Szakorvosi Rendelőintézet számára történő átutalása teljesítése érdekében intézkedjen.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Pirint Ágnes főigazgató, Gál Józsefné pénzügyi
irodavezető
Határidő: 2019. június 1.
***
122/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatójának a 77/2019. (III. 28.)
számú határozathoz kapcsolódó beszámolóját.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.
***
123/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet
intézmény finanszírozása céljából a 2019. évi
költségvetésből 6.200.000 forintot különít el.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban jelzett összeg megalapozottsága már a
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költségvetésének készítésekor is fennállt, azonban ezen összeg a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi intézményi keretében nem
került elkülönítésre.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az
1. pontban jelzett összeg intézményfinanszírozásként történő átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gál
Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. május 10.
***
124/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatójának a 75/2019. (III. 28.)
számú határozathoz kapcsolódó beszámolóját.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. április 25.
***
125/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján
Ráckeve településen az általános választáson
működő szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá választja az alábbi személyeket:
PÓTTAGOK: Magyar Mária, Holczreiter Krisztina, Szabó Sándor, Kósa Antal.
Felelős: dr. Kereszturi Zita jegyző, HVI vezető
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp -Müller Melinda mb. aljegyző, irodavezető, HVI-vezetőhelyettes
Határidő: 2019. április 25.
***
126/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghosszabbítja a Ráckeve, Szent
István tér 3. 3/27. sz. alatti közérdekű célú bérlakás bérleti szerződését Finszter Szilvia Tímeával
2019. június 01-től 2020. május 31-ig, de legfeljebb a jelenlegi foglalkoztatójánál fennálló jogviszonyának megszűnéséig.
2. Felhívja a Képviselő-testület a RÁVÜSZ Kft.-t,
mint az önkormányzat által lakásgazdálkodási
feladatok végzésével megbízott gazdasági társaságot, hogy a jelenlegi bérlővel a bérleti szerződést az 1. pontban foglaltak szerint kösse meg.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. május 31.
***
127/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Ráckeve, 374 helyrajzi számon
nyilvántartott és természetben a 2300 Ráckeve,
Sas köz alatt található ingatlan tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány a változásbejegyzésével kapcsolatos bírósági eljárásban, székhelyeként a 2300
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Ráckeve, Sas köz 374 hrsz. alatti ingatlant jelölje
meg és azt székhelyeként használja a hatályos
bérleti szerződés idejéhez igazodva, határozott
időre 2033. június 30. napjáig.
2. A képviselő-testület a székhelyhasználat lejártát követően felkéri az Alapítványt, hogy az 1.
pontban rögzített székhelyről jelentkezzen ki, és
az ezzel kapcsolatos változásbejegyzési kérelmét
nyújtsa be az illetékes bírósághoz, melyről született jogerős döntést küldje meg a Ráckevei Polgármesteri Hivatal részére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a befogadó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. május 15.
***
128/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkára
által kiadott Ráckeve települést érintő 1 db D
típusú sportpark megépítésére vonatkozó támogatói döntést.
2. A sportpark létesítésére a Vadkacsa Szabadstrand helyet jelöli ki, amelynek helyrajzi száma:
Ráckeve 5114, címe: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 4.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kért nyilatkozat megküldésére és ezzel
összefüggő eljárási cselekmények, nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. május 2.
***
129/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kiegészíti a 289/2018. (IX. 27.) számú
határozatát az alábbiak szerint:
1. A 0345/1 hrsz-ú, 4256 m2 területű, szántó (5)
művelési ágú ingatlant Ráckeve Város Képviselő-testülete településrendezési céljai megvalósítása érdekében vásárolja meg.
2. A 0345/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására irányuló településrendezési célok részletesen:
– Az Újhegy területrész egyetlen szilárdburkolatú útja a Vízmű út, melyről a Szilvás sor külterületi földút közúton közvetlenül nem közelíthető
meg. Több évtizede kialakult állapot szerint a
0345/1 hrsz-ú magántulajdonú ingatlan egy
részének útként történő igénybevételével közelítik meg a Szilvás soron lévő ingatlanokat.
– A 0345/1 hrsz-ú magántulajdonú ingatlan közcélú használata miatt a termőföld mezőgazdasági
hasznosítása nem teljesülhet.
– A területrész kialakult úthálózata alapján
szükséges és indokolt az érintett ingatlanon
összekötő út létesítése.
– Az ingatlanon a föld alatt húzódik Ráckeve
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földgázellátását biztosító nagy-középnyomású
földgázvezeték, 9-9 m-es biztonsági övezettel.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogügylettel kapcsolatos összes eljárási
cselekmény megtételére, szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, dr. Szeltner
Gábor ügyvéd
Határidő: 2019. június 30.
***
130/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárd burkolattal nem rendelkező
önkormányzati utcák karbantartására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy az
Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád út
151.) pályázata érvényes.
3. A képviselő-testület a szilárd burkolattal nem
rendelkező önkormányzati utcák karbantartását –
a pályázatban kiírt utcák vonatkozásában – az
Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád út
151.) vállalkozástól rendeli meg 24.500.000 Ft +
áfa, azaz bruttó 31.115.000 Ft összegben.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a vállalkozási szerződés megszerkesztésére, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A vállalkozási díj forrása a város 2019. évi költségvetése.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Gál Józsefné
pénzügyi irodavezető, Asztalos Csilla igazgatási
csoportvezető
Határidő: szerződéskötésre: 2019. április 29.
a feladat elvégzésére: szerződéskötéstől számított
60 munkanap
***
131/2019.(IV.25.) számú határozat
4. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Ráckeve, 374 helyrajzi számon
nyilvántartott és természetben a 2300 Ráckeve
Sas közben lévő ingatlan tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány NKA – Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása –
207135/88. altéma kódszámú pályázati kiírására
pályázatot nyújtson be, az abban foglalt pályázati
célkitűzéseket eredményes pályázat esetén megvalósítsa.
5. A képviselő-testület felkéri a Magyar Halászati
Kultúráért Alapítvány elnökét, hogy a pályázati
anyagot a benyújtás előtt Ráckeve város jegyzőjének és főépítészének mutassa be.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző, Vargáné Ágoston Julianna főépítész
A határozat végrehajtásában közreműködik: Mol-
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nár Józsefné műszaki irodavezető,
Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány elnöke
Határidő: 2019. április 29.
***
132/2019.(IV.25.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete indulni kíván az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel kiírt pályázaton, az alábbi cél
megvalósítása érdekében,
– Iskola úti tagóvoda felújítása (2300
Ráckeve, Iskola utca 48-50., 1653 hrsz)
2. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtáshoz
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester,
dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: pályázat beadási határidő
***
133/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete indulni kíván az
„Önkormányzati étkeztetés fejlesztése” címmel kiírt pályázaton, az alábbi
cél megvalósítása érdekében:
– Ifjúság úti óvoda melegítő-tálaló
konyha bővítése (2300 Ráckeve, Ifjúság utca 2., 497 hrsz)
Felelős: Szadai József polgármester,
dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: 2019. pályázat beadási
határidő
***
134/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Zarándokút fejlesztéshez kapcsolódó pályázaton
részt kíván venni.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton történő részvétel érdekében a szükséges dokumentumokat,
nyilatkozatokat készítse elő, azokat
nyújtsa be.
Felelős: Szadai József polgármester,
dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Feketéné Kiss Zsuzsanna
pályázati referens
Határidő: pályázat-benyújtási határidő
***
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135/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy írjon ki nyílt pályázatot Ráckeve
Város idegenforgalmi látványosságai
– középpontban a Csónakos Piac –
turisztikai marketing tevékenységének
az ellátására, az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerint.
Felelős: Szadai József polgármester,
dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr. Rupp-Müller Melinda mb.
aljegyző, irodavezető
Határidő: 2019. április 30.
***
Zárt ülésen hozott határozatokról
az alábbiakban adunk tájékoztatást:
136/2019.(IV.25.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Sport,
Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságot, hogy állapítsa meg, hogy az
Ács Károly Művelődési Központ
egyes szakfeladatainak ellátására irányuló megbízási szerződéses jogviszony létesítése érdekében alapfeltételként milyen képzettségi előírások
és kompetenciák kerüljenek meghatározásra.
Felelős: Szadai József polgármester,
dr. Kereszturi Zita jegyző, dr. Nagy
Klára SIKB elnök
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr. Rupp-Müller Melinda
mb. aljegyző, irodavezető
Határidő: 2019. április 30.

Helyesbítés
82/2019.(III.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RÁVÜSZ
Kft. 2018. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
2. A képviselő-testület elfogadja a
RÁVÜSZ Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját 140.914 e Ft mérlegfőösszeggel és -19.293 e Ft mérleg
szerinti eredménnyel.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozatban közreműködik:
Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. március 28.

***
A képviselő-testület a soron következő
ülését 2019. május 23-án tartja.
***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a
www.rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

polgármester

155.000.000 forint
állami támogatás!!!!!
Tisztelt Lakosság!

Az 1215/2019.04.18 kormányhatározat alapján önkormányzatunk 155 millió
forint újabb állami támogatást kapott a
Bíróság új épületének kivitelezéséhez.
Ezúton is köszönöm Pánczél Károly
Úr Országgyűlési képviselőnk és a döntéshozók támogatását.

Ezzel a hírrel kívánok városunk minden Édesanyjának Boldog
Anyák Napját.

A Rávüsz Kft. ügyfélfogadása
Kedd: 9–11, 13–15 óráig,
Csütörtök: 9–11 óráig.

Ráckeve, Bajcsy-Zs. u. 66.

A RÁVÜSZ Kft.
munkatársat keres!
– 1 fő parkolóőr
munkakörbe.

Jelentkezni lehet a kft. ügyvezetőjénél,
Juhász Lászlónál.
Telefon: 30/279-8231

2019. május
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Európai parlamenti képviselők választása 2019
EP választás
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A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki
az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.
A szavazás ideje: 2019. május 26. 6.00 és 19.00 óra között.
A szavazáshoz szükséges érvényes okmányok:
1./ lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély
2./ vagy régi, papíralapú személyi igazolvány (mely lakcímkártya
nélkül is érvényes).
A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok vagy az
Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított érvényes
igazolványok alkalmasak:
A szavazás előtt célszerű leellenőrizni a szavazáshoz felhasználni
kívánt fenti igazolványok érvényességi idejét.
A szavazókörök helyiségei:
1. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 9. (Városi Könyvtár)
2. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 82-84. (Gimnázium)
3. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51. (Művelődési Központ)
4. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Gábor Áron utca 17. (Bölcsőde)
5. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Bajcsy-Zs. utca 66. (Rávüsz Kft.)
6. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Iskola utca 48. (Óvoda)
7. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40. (Óvoda)
8. számú szavazókör:
2300 Ráckeve, Dömsödi utca 67. (Óvoda)
A szavazókörökbe tartozó utcajegyzék megtekinthető: www.
rackeve.hu választási oldalán.

elektronikus ügyintézés

Jogvesztő határidők:
A. Átjelentkezésre vonatkozóan
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május
22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy –
levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus
benyújtás esetén – visszavonhatja,
b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy
elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – viszszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
B. Mozgóurna igénylésre vonatkozóan
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
• 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
elektronikus levelezési cím: valasztas@rackeve.hu
telefonszám: 06-24-523-333
vezetője: dr. Kereszturi Zita jegyző
helyettese: dr. Rupp-Müller Melindamb aljegyző

Választásról bővebb információ a www.valasztas.hu és a
www. rackeve.hu oldalon olvasható.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül
hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden
magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját
nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati
hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a
hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál.
Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel,
iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek
általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a
hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a
vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a
személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is vé-

gigvezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk
beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen,
vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet
indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az
e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer
és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve
így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás
után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a
lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.
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önkormányzat

ASP rendszer

pályázati támogatás

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Adózók!
Ráckeve Város Önkormányzata 2019. január
1-től csatlakozott az ASP országos rendszerhez,
erről szeretnénk Önöket most röviden tájékoztatni.
Az ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) modell lényege,
hogy az adózók (felhasználók) egy egyszerű
böngészőprogram segítségével az interneten
keresztül vehetik igénybe a távoli szolgáltató központtól a tevékenységük támogatásához szükséges szoftvereket, alkalmazásokat, amelyek segítenek a gazdálkodási, adóztatási, hagyatéki, kereskedelmi feladatok ellátásában. Ez a modell kifejezetten előnyös mind az állam, mind az önkormányzatok oldaláról, ha a teljes önkormányzati
kör által az ügyfeleiknek (lakosság, vállalkozások) nyújtott igazgatási szolgáltatások színvonalának emelése a cél.
Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az
önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál
az ASP Központot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei
számára lehetőséget biztosít az önkormányzat
által választott szakrendszeri alkalmazásokhoz
kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások
igénybevételére.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://
ohp-20.asp.lgov.hu címen érhető el.
Az OHP Portál használatához előfeltétel,
hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu
azonosítóval. Ügyfélkapun bármely természetes
személy regisztrálhat. A felhasználó a személyes
ügyfélkapus azonosító létrehozását kezdeményezheti bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten.
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy
minden gazdálkodó szervezet (vállalkozás és
egyéni vállalkozó) az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § (1)
aa. pontja alapján köteles adóhatóságunkkal
elektronikus úton kapcsolatot tartani és ügyeit
elektronikus úton intézni.
Igénybe vehető elektronikus ügyintézési
szolgáltatások:
Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen
nem más, mint egy elektronikus űrlap benyújtása.
A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az
űrlapot, majd beküldi az ASP Központba. A Központ továbbítja a település iratkezelőjének, amely
érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Helyi adó, általános igazgatási ügyek,
anyakönyvi, hagyatéki ügyek, valamint az ipari és kereskedelmi ügyekben lehet űrlapot
beadni, azaz elektronikusan ügyet indítani. Az
ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati
Hivatali Portál felületén elektronikusan indított
helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az
ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.
Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti
adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az
egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak másodlagos azonosítóként az ügyfélkapus azonosítás után
meg kell adnia az adóazonosító jelét vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott településen belül személyes egyenlegét, vagy azon személyek (természetes vagy jogi)
egyenlegét, amelyeket mint képviseleti joggal felruházott személy összerendelési nyilatkozatban
kérelmezett az önkormányzatnál.
A szolgáltatás igénybevétele elektronikus
azonosítást követően lehetséges!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóhatóság előtt az adózót – ha nem kíván személyesen
eljárni – képviseleti joggal rendelkező személy is
képviselheti. Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adóegyenlege elektronikus úton lekérdezhető
legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról
szóló dokumentumot a meghatalmazó és meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton vagy személyesen eljuttassák
önkormányzati adóhatósághoz. Meghatalmazás
hiányában a képviselő által beküldött adóbevallás
vagy kérelem feldolgozása nem lehetséges!
Amennyiben az Ön által intézendő ügyben
nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát
az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be
(https://epapir.gov.hu).
Az önkormányzati hivatali portálon keresztül
történő elektronikus ügyintézésről szóló részletes
felhasználói útmutató, mely segítséget nyújt a
bejelentkezéshez, valamint az egyes indítható
ügyekhez kapcsolódóan is, megtalálható a
www.rackeve.hu honlapon a Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumai között.
Iparűzési adóbevallási és az adó megfizetési
kötelezettségének határideje és a teljesítés módja:
A 2018. évi helyi iparűzési adóval kapcsolatos
bevallási és a vállalkozó által már 2018. évben
befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség,
valamint a tényleges adó különbözetének megfizetésének határideje 2019. május 31. Az adózó az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti
meg, illetve igényelheti vissza a különbözetet.
Az adóbevallási kötelezettség az önkormányzati
hivatali portálon keresztül elektronikus úton vagy a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D §-a
értelmében (az ÁNYK alkalmazásával) az állami
adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást
(18HIPA) a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

A hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki
bevallási kötelezettségnek határidőben nem tesz
eleget, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 220. § (1)-(2) bekezdése alapján magánszemély adózó esetén 200 ezer forintig, más adózó
esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Amennyiben a bevallások kitöltése vagy az
elektronikus ügyintézés során további segítségre
van szükségük, az Adóügyi Iroda munkatársai
ügyfélfogadási időben (H, Sze: 8-16, P: 8-12)
vagy az alábbi elérhetőségeken készséggel állnak
rendelkezésre.
Telefon: 06-24-523-338, 06-24-523-339
E-mail: adocsoport@rackeve.hu
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda

Tájékoztató az ASP rendszerről és az önkormányzati hivatali portálról, iparűzési adóbevallás benyújtásának határidejéről és módjáról

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Támogatott pályázat!

Megkezdődik a Dömsödi út Móra Ferenc
utca és Vízér utca közötti szakaszának,
valamint az Erdész utca Vásártér utcáig és
Vásártér utca felújítása.
Ráckeve Város Önkormányzata eredményesen pályázott a PM_ONKORMUT_2018
számú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megyei területén” címmel megjelent pályázati kiírásra.
A felújítandó utak hossza 1679,5 m, a fejlesztett járdák hossza 497 m, a fejlesztés révén
megvalósuló vízelvezetés hossza 2 188,5 m. A
Dömsödi út és Erdész utcai csomópont átépítésre kerül merőleges útcsatlakozásként „T”
csomóponttá, a Dömsödi úti óvoda előtt forgalomlassító berendezés létesül, továbbá a
Dömsödi út egyes szakaszán a régi járda
elbontása után új járdaszerkezet készül.
A projekt címe: Ráckeve, Dömsödi út és
Erdész u. – Vásártér utca felújítása. Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/161.
Támogató: Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 20142020 megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás.
A projekt összes költsége: 105,26 millió Ft.
Támogatás mértéke: 95%.
Az elnyert támogatás: 99,99 millió Ft.
A támogatott tevékenység kezdési
időpontja: 2019. május hó,
befejezési időpontja:
2019. december hó.
Ráckeve Város
Önkormányzata
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Pályázati felhívás – művelődési központ igazgató

művelődési központ igazgató

pályázati felhívás

önkormányzat

Ráckeve Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

alpontjában megnevezett szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G § (1)
bekezdésében előírt államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása. Ennek hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. (A
pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének
kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte,
és okirattal igazolja),
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás
hatálya alatt ne álljon,
• magyar állampolgárság,
• ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt,
• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (közművelődési
szakember),
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pályázatírásban és projektmenedzselésben szerzett tapasztalat,
• több éves vezetői gyakorlat,
• helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai
célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
• szakmai önéletrajz,
• szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi
iratok másolata,
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
másolata,
• büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya
alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag 3. személy részéről történő betekintéséhez,
• amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló
írásbeli nyilatkozata,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához,
• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárást vállalja,

• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat,
• referenciák.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
május 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt dr. Rupp-Müller Melinda mb.
aljegyző nyújt, a 06-24/523-331-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Ráckeve Város
Önkormányzata címére történő megküldésével
(2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: II./37-2/2019, valamint a beosztás megnevezését: igazgató/közművelődési szakember.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hiánypótlásra lehetőség nincs. A kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület dönt. A munkáltató fenntartja a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
június 27.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Ráckeve Város honlapja – 2019. április 30.
• Ráckevei Újság – 2019. május 6.

Ács Károly Művelődési Központ
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.
augusztus 1. napjától 2024. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése,
szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő
kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok
nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Közművelődési
és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek- és családi
programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez
kapcsolódó események, nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az intézmény munkarendjét,
ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az intézmény működéséhez
szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok
betartásáról, illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat
gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az intézményt a
felettes és külső szerveknél.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z)
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései,
valamint Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ráckeve város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.5.) számú rendeletének vonatkozó előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési
végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú
szakképesítés, felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontjának ab)

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
tulajdonában lévő
alábbi ingatlanát

Ráckeve, Somlyó-sziget 6351 hrsz-ú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
(volt csőszház), területe 2649 m2,
eladási ár: 5.600.000 Ft.

Az értékesítéssel kapcsolatban
érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken:

tel.: 06-24-523-344, 345
vagy muszak@rackeve.hu
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Pályázati felhívás – építéshatósági ügyintéző
ingatlan

pályázati felhívások

VIGI konyha

Ráckevei Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

• Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 15. pontja szerinti besorolási osztálynál meghatározott foglalkoztatási
feltételeknek való megfelelés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ÉTDR program ismerete,
• Építésügyi vizsga megléte (A, B, C témakörökből),
• Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/
megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a
büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, hatósági bizonyítvány megkérésének igazolása,
• fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a
45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők
személyi anyagát megismerhetik,
• pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll
hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll

olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a köztisztviselői jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság
alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Józsefné nyújt, a 06-24-523-345ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300
Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./11-4/2019, valamint a munkakör
megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
• Személyesen: dr. Kereszturi Zita jegyző, Pest
megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 6.
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 pályázatokról az irodavezető javaslatának figyelembevételével a jegyző dönt. A sikertelenül, illetve
érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag
visszaküldésre kerül. A kiíró a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

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 előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási feladatkör
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, valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,

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.

Tisztelt ráckevei lakosok!

Az Ady Endre Gimnázium alagsorában (Ráckeve, Kossuth L. u. 82. szám) lévő Városi Konyha ebédlője bérelhető előzetes egyeztetés alapján rendezvényekre, családi eseményekre, osztálytalálkozókra, a teljes étkezés lebonyolításával. Ugyanitt ebéd rendelhető kedvezményes
áron az összeállított heti menü alapján. Érdeklődni a konyhán az élelmezésvezetőnél (0624/519-050, 8-as mellék), illetve a VIGI irodájában (Ráckeve, Szent István tér 5. szám alatt, 0624/517-365). Bodor Lászlóné VIGI-vezető
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kiállítás

Gyergyószárhegy

Gyergyószárhegyi Művésztelep kiállítása nyílt a múzeumban

2019. április 16-án a késő délutáni órákban nyílt meg a GYERGYÓSZÁRHEGYI MŰVÉSZTELEP gyűjteményéből válogatott
SZEGMENS II című kiállítás az Árpád Múzeum időszakos termeiben.

A kiállításon köszöntőt mondott Szadai József, Ráckeve Város polgármestere, Jáki Réka, az Árpád Múzeum igazgatója és Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója. A kiállítást Ferencz
Zoltán képzőművész, művészeti vezető és a kiállítás kurátora nyitotta meg.
A megnyitót Ráckeve büszkesége, Gál Tibor énekhangja és édesapja,
Gál Imre közreműködése tette színesebbé. Kisfaludi Aranka, a Pest
Megyei Értéktár elnök asszonya közvetítésével érkezett el ide Ráckevére ez
a rendkívül izgalmas tárlat, amely a gyergyószárhegyi alkotótáborokban
résztvevő művészeinek munkáiból nyújt egy reprezentatív válogatást.
A megnyitón Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti
Központ igazgatója elmondta, hogy az 1974-ben alakult nyári alkotótábor a
működését az egykori ferences rendi kolostorban, a gyergyói medence legszebb részén kezdte, majd a táborok helyszínéül a Lázár kastély szolgált,
amelynek helyreállítását és méltó hasznosítását Zöld Lajos szárhegyi származású csíki lapszerkesztő kezdeményezte. Néhány éve, igaz, hogy ki kellett költözniük, de az
egykori központi elemi iskola épületében
tovább zajlik a munka és a nyári alkotótáborok.
Gaál András és Márton Árpád csíkszeredai festőművészek keltették életre a Barátság néven
alakult nyári tábort minden év augusztusában,
ahol huszonöt-harminc festő, szobrász és grafikus számára biztosítottak szállást és zavartalan
munkalehetőséget. A résztvevők fölajánlásaiból jelentős festészeti és grafikai gyűjtemény
jött létre az évek során, hiszen több, mint 2000
darabot számlál a gyűjtemény, amelyből állandó alapkiállítást, ill. időszaki, a nyári táborozást
záró tárlatokat szerveztek. A rendszeresen visszajáró művészek különálló
alkotói korszakuknak tekintették az ott töltött idő alatt keletkezett műveket.
Ferencz Zoltán képzőművész, művészeti vezető és a kiállítás rendezője,
tovább folytatva az igazgató által elindított gondolatmenetet hozzátette, hogy
a kolostorban való néhány évnyi működés után mutatkozott az igény egy raktárhelyiség és műtermek létrehozására és akkor kezdődött el az akkor teljességgel lehetetlennek látszó feladat megvalósítása, a Lázár kastély újjáépítése.
És mindez egy olyan korszakban, amikor az akkori hatalom tűzzel-vassal
irtotta a magyar műemlékeket Romániában. De az első huszonöt év történetét Zöld Lajos részletesen leírja a A víz szalad, a kő marad című könyvében.
A művészeti vezető szerint a legnagyobb jelentősége ennek a művésztelepnek a kommunista rendszerben az volt, hogy abban a perifériális környezetben mindenki szabadon alkothatott, legfeljebb nem kerültek bemutatásra

műveik. Ez egy kiszabadulást jelentett a művészeknek, hogy elvonulhattak
egy olyan helyre, ahol nem zavarta őket senki és valóban mindenki azt rajzolt, festett, amit szeretett volna, senki nem ellenőrizte őket. Mert volt egy
hely, ahol szabadon alkothattak… A nagybányai szemléletmóddal induló
gyergyószárhegyi művésztelep ezt a szabad szellemet őrizte meg, amelyen a
későbbiekben sem változott meg, sőt már szárhegyi brandként emlegetik...
„Történt egy nagyon jelentős váltás viszont, amikor kinyílt a világ keletre és
nyugatra is, és kezdtek megjelenni az új szemléletmódokat valló, művelő élő
művészek, akik ideérkeztek és teljesen megváltoztatták a művésztelep arculatát. Ezek világszínvonalú műveket eredményeztek – hangsúlyozta. – Most
már azonban azokat az elrejtett alkotásokat is meg lehet mutatni a világnak,
amelyek eddig raktár mélyén lapultak, bizonyságul, hogy akár a klasszikus,
akár a kortárs művészet terén kiváló alkotások születnek itt.” A művészeti
vezető elmondta, hogy nagy megerősítés számukra az a tény – ami egy
pályázati összefoglalóból derült ki számára –, hogy csak az elmúlt 3 évben a
meghívott 118 művész közül 15 Munkácsy-díjas képzőművész, de a Kastély
elvesztése utáni időszakban 219 műalkotással gyarapodott az Alkotóközpont
gyűjteménye. Mindez a Szárhegyi Alkotóközpont létjogosultságát igazolja.
Kitűzött céljuk az, hogy kialakítsanak egy
Budapest-Bukarest hidat, mert ha ezt sikerül
létrehozni, akkor valósággá válhat az az álom,
hogy Közép-Kelet Európában, a keleti blokk
országaiból hozzanak létre idővel egy erős
gyűjteményt, amelyre a nemzetközi képzőművészeti szcéna is felfigyel, akár tradicionális
technikával készített művekről, akár a konceptuálisakról legyen szó.
„A kettő nem zárja ki soha egymást, hiszen,
ahogy elődöm, Siklódi Zsolt fogalmazta meg
nagyon szépen: egy munkának vagy van tartalma vagy nincs. És ez ilyen egyszerű. Szárhegy
továbbra is a teljes műfaji szabadságot hirdeti.
Nagyon fontos, hogy megmutassuk a világnak, hogy ezek a sokáig elzárt művészek képesek voltak felzárkózni a kortárs művészethez. Mert, itt vagyunk, csak a
nyugat keveset tud rólunk, hiszen megszokták, hogy mi a falon túl vagyunk…
Rengeteg kiváló alkotás van a birtokunkban, amelyekből különböző koncepciókra építve is tudnék többféle kiállítást rendezni. Nekem ez azért könynyebb, mert ismerem az intézmény egész múltját. Én azért lettem és maradtam képzőművész, mert gyerekkoromtól ezek között az emberek és alkotásaik
között nőttem fel. Folyamatosan követtem a központ életét és tevékenységét,
amely most már az életem szerves részévé vált. Az Árpád Múzeumban megnyílt tárlat elsősorban attól érdekes, hogy úgy formailag, mint műfajilag is
nagyon változatos, különböző generációk, más-más nemzetiségű alkotók
munkái tekinthetők meg” – hangsúlyozta Ferencz Zoltán művészeti vezető.
A kiállítás május 26-ig látogatható!
Jáki Réka
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Kakuk Pál Születésnapi Táncünnepe

születésnap

Kakuk Pál

Kakuk Pál táncművész, táncpedagógus és népi faragó éppen 20 éve költözött Ráckevére, de már az ezt megelőző években is tanította a ráckevei
gyermekeket a művészeti iskolában Budainé Bakos Máriával együtt a
magyar néptánc alapjaira.
Az eltelt évtizedek alatt Ráckevén generációkkal szeretette meg a magyar
néptáncot és népzenét, hiszen különböző korcsoportokban táncolnak: van
Kis- és Nagy-Bokrétánk, Kévénk és a tanítványok szüleiből alakult
Rőzsénk is… Pali Bácsi személyisége, az a vitalitás és öröm, amivel ezt a
tudását átadja bevonzza ebbe a világba a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Ezen az estén 4 óra hosszán keresztül neki táncoltak, kicsik és
nagyok, ráckeveiek, tököliek, százhalombattaiak, szalkszentmártoniak, dunavarsányiak, kiskunlacháziak… és egykori együttes társai az Állami Népi
Együttesből, valamint fiatal aktív táncosok is. Közben Pali Bácsi a színpadon ült végig és beszélgetett Jáki Rékával, miközben a róla készült portréfilmből láthattak a nézők, családtagok, barátok, tanítványok, kollegák, tán-

ünnep

cosok bejátszásokat. A film ötletgazdája és riportere Szerdahelyiné
Lőrincz Nóra volt, a rendező, operatőr, vágó pedig Kabarcz Zsófi.
Barátok és táncosok, tanítványok, köszöntötték kígyózó sorban állva a
műsor végén a színpadon szebbnél szebb, ötletesebb és szívvel készített
ajándékokkal, rigmusokkal a boldog ünnepeltet, a legvégén pedig megkoronázásaként ennek az estének – de inkább a mögötte álló évtizedeknek –
Szadai József polgármester Ráckeve Díszpolgára címét nyújtotta át a meghatott Kakuk Pálnak.
Ajándék volt ez az este Kakuk Pál számára, hiszen több százan eljöttek
köszönteni. A sok értékes ajándék, emlék, a kitüntetés, a torta..mind-mind
azt bizonyította, és aki jelen volt, érezhette, hogy mennyien szeretik Őt…
Túlcsordult ezen az estén a szeretet mindenki szívében. Olyan jó, hogy van
nekünk Pali Bácsink, éltessen az Isten még sokáig, egészségben, szeretetben
és a táncban Kedves Pali!
Jáki Réka
Fotók: Jakab Gergely
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Kakuk Pál

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
102/2019. (III. 28.) számú határozatával
DÍSZPOLGÁRI CÍMET
adományoz
KAKUK PÁL
részére.
1949. április 28-án született a Borsod megyei Királd bányatelepen. Itt
ismerkedett meg egy ózdi táncpedagógus Adorján Lajos bácsival, aki a
gyermekeket összetoborozta egy csoportba.
1962. szeptember 01-én lépett először közönség elé, mint apró népi táncos.
Azóta töretlenül folytatja és műveli ezt az egész életen át tartó „szerelmet”.
1964-67-ig a miskolci gépipari technikumban tanult, ez idő alatt az
„AVAS” néptánc együttesben táncolt, ahol megtanulta a néptánc alapjait, itt
ismerkedett meg és táncolt együtt feleségével. 1967-ben az érettségi után
felvételt nyert a Magyar Állami Népi Együttes tánckarába. Itt a fiatalítás
időszakában a „nagy öregek” nyomdokait taposva jutott el a táncos szakmai tudás egyre magasabb fokára. Rábai Miklós Kossuth díjas érdemes
művész, koreográfus és művészeti vezető asszisztense lett, és így dolgozhatott közvetlen munkatársaként haláláig. Eltávozása után a műveinek gondozása és betanítása volt a legfőbb feladata 10 éven keresztül. Ezt követően
Tímár Sándor a táncház mozgalom megteremtője és a magyar néptánc
anyag újszerű színpadra vivőjének asszisztense, majd tánckarvezetője lett.
1992-ben, 25 év tánckarvezetői, táncosi, koreográfusi pálya után szakmai nyugdíjba ment.
Az Állami Népi Együttes tagjaként a világ szinte minden tájára eljutott.
Észak és Dél Amerika, Japán, Ázsia, Európa szinte minden országában
táncolt nagy sikerrel. Az együttesi munkája folytán került munkakapcsolatba kiemelkedő alkotó művészekkel, mint Kricskovics Antal, Foltin
Jolán, Novák Ferenc, Diószegi László, Neuwirt Annamária, Zsuráfszki Zoltán, Mihályi Gábor, Ech Imre, Sík Ferenc (rendező), Pesovár
Ernő, Halmos Béla, Sebő Ferenc, Szokolai Sándor, Vavrinecz Béla,
Vujisics Tihamér, Csenki Imre, Seregi László, Végvári Dezső,
Daróczi B. Tamás. Rengeteg film és televíziófelvétel kapcsán a legkiemelkedőbb rendezőkkel dolgozhatott, mint Keleti Márton, Banovics
Tamás, Sándor Pál, Zsurzs Éva.
Az együttes tagjai által titkos szavazás útján kapta meg az „Együttesért” díjat. 1991-ben a Magyar Táncművészek Szövetsége „Előadói nívódíj”-át vehette át. Az együttesi munkája alatt az amatőr néptánc-világban
is tevékenykedett. Az Építők „Vadrózsák” táncegyüttesében asszisztensként, Erdélyi Tibor koreográfus mellett, majd később utódjaként, mint
művészeti vezető, évekig dolgozott, tőle leste el a faragást és kapott kedvet
a népi fafaragáshoz.
1999 óta él Ráckevén. Nyugdíjba vonulásakor a százhalombattai „Forrás” táncegyüttes megalakulásától kezdve 20 éven keresztül tanított
több korcsoportot és készített koreográfiákat. Háromszor érte el a

ünnep

„Kiváló együttesi minősítés”-t Szigetvári József művészeti vezetővel, aki régi táncos tanítványa volt. Párhuzamosan Budai Gábor megkeresésére a ráckevei „Kéve” néptánc együtteshez járt koreográfiákat készíteni és kezdte el a „Bokréta” gyermektáncegyüttes csoportját tanítani. Az
igazgató kérésére ekkor lett a Művészeti Iskola néptánc tanára Budainé
Bakos Mária mellett. Azóta szinte minden, Ráckevén néptáncot tanulót
tanít a néptánc alapjaira és magas szintű előadásra. Számos növendéke ért
el sikereket országos versenyeken, bejutva a döntőkbe, csoportjai jelentős
szakmai elismerésben részesültek.
Több mint 10 éve A szigethalmi „Sziget” néptánc együttes művészeti
vezetője és koreográfusa is. 1998-ban Százhalombattán „Kultúráért” díjat
kapott az önkormányzattól. A ráckevei Ránki György Művészeti Iskola
pedagógusaként a tantestület szavazata alapján „Ránki díj”-ban részesült.
2006-ban a Pest Megyei Önkormányzattól, a Pest Megyei Népművészek Egyesület javaslatára „Pest megye népművészetért díj”-at vehette át.
2007-ben elsőként kapta meg a „Magyar Állami Népi Együttes örökös
tagja” címet. 2010-ben Ráckeve város Kultúráért Művészeti díjat kapta.
Egész élete a néptánc és a magyar folklór tanításával telik. Felesége és
három lánya is rövidebb-hosszabb ideig különböző együttesekben táncoltak, Marianna lánya, pedig a Táncművészeti Főiskolán Néptánc-pedagógiai diplomát szerzett. Kisebb lánya Németországban, Drezdában végzett,
operaénekes szakon.
Jelenleg is a ráckevei Kéve és Bokréta együttesek mellett, a tököli Délszláv táncegyüttes tánckarvezetőjeként és a szigethalmi „Sziget” Néptánc
egyesület művészeti vezetőjeként dolgozik. Igyekszik e városok kulturális
életében aktívan részt venni, tehetségével szolgálni a magyar kultúra ápolását és megismertetését. 2015-ben az Örökség Gyermek Népművészeti
Egyesület díját, az év Pedagógusa kitüntetés vehette át. 2018-ban a néptáncos gyerekek szüleiből alakult és az általa vezetett Rőzse Néptáncegyüttes
Ráckeve város Közművelődési-díjában részesült.
Mintegy 30 évvel ezelőtt kezdte el a népi faragást művelni. Az általa
készített táncos képek és szobrok, népi használati tárgyak sokak tetszését
elnyerték, melynek következményeként számos kiállítást szerveztek már
számára Ráckeve több kiállítóhelyén és a környék településein is. A ráckevei Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének tagjaként szorgalmazza a településen szép számmal jelenlévő alkotóművészek
bemutatkozását. A „Ráckeve érték” egyesület tagjaként próbálja hasznossá tenni magát annak érdekében, hogy a valódi értékeink ne vesszenek el.
Élete a tánc, a néptánc és annak tanítása, miközben mesél, farag.
Tanulóit az életre, a művészet iránti szeretetre tanítja. Generációk sora
tanulta meg nála a „ti-ti-tá-t”, a néptánc, a ritmus alapjait. Közben tartást, fegyelmet tanít és vár el. Nevel a szó legelőnyösebb pedagógiai
értelmében. Keze alól olyan emberek nőnek fel, akik tisztelik a néphagyományt, szeretik a magyar népzenét és néptáncot, kultúránkat és
általuk talán nem vesznek el a végtelen időben ősi örökségeink.
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Skarica Máté

Könyvtári hírek
Városi

Az óvodás korcsoport számára kiírt Bartos Erika rajzpályázatra több mint
100 rajz érkezett könyvtárunkba!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Dobó Sándor Óvoda Halacska
csoport felkészítőinek, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda Mókus csoport, a
Dömsödi úti Szivárvány Óvoda Csipet – csapat, Méhecske csoport, az
Ifjúság úti Szivárvány Óvoda Katica csoport, Napsugár csoport, Napraforgó csoport, a Vörösmarty úti Szivárvány Óvoda Szivárvány csoport és
Margaréta csoport óvodapedagógusainak, hogy felkészítették a gyerekeket
a pályázatra!
Az alkotásokat elbírálta Nagy Anikó múzeumpedagógus és Barbulszki
Gábor, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem művészetpedagógia
szak hallgatója, 2018 Urban Art 1. helyezettje.
Díjazottak:
I. helyezett Jakab Tifani Viktória (6) Ifjúság úti Szivárvány Óvoda
Katica csoport
Bőcze Kamilla Kati (6) Vörösmarty úti Szivárvány Óvoda Szivárvány
csoport
II. helyezett Asztalos Zina (6) Ifjúság úti Szivárvány Óvoda Napsugár
csoport
Brezina Réka (6) Szigetbecsei Tóparti Óvoda Mókus csoport
Birkás Lili (6) Makádi Hóvirág Óvoda
III. helyezett Juhász Nóra (5) Ifjúság úti Szivárvány Óvoda Napraforgó
csoport
Soós András (6) Szigetbecsei Tóparti Óvoda Mókus csoport
Kemény Bence és Kovács Kálmán (7) Dömsödi úti Szivárvány Óvoda
Csipet – csapat csoport

Könyvtár

Különdíj: Halász Ármin (6) Szigetbecsei Tóparti
Óvoda Mókus csoport, Kirchner Zita (6) Dömsödi
úti Szivárvány Óvoda Méhecske csoport, Karczagi Balázs Bendegúz (6)
Szigebecsei Tóparti Óvoda Mókus csoport, Schmidt Anna Szigetbecsei
Tóparti Óvoda Mókus csoport, Radics Szilvia (7) Vörösmarty úti Szivárvány Óvoda Szivárvány csoport, Bőcze Kristóf László (6) Vörösmarty úti
Szivárvány Óvoda Szivárvány csoport, Korsós Krisztina (5) Dömsödi úti
Szivárvány Óvoda Méhecske csoport, Huszár Zalán Tibor (6) Dömsödi
úti Szivárvány Óvoda Méhecske csoport, Cser Zsófia (6) Dobó Sándor
Óvoda Halacska csoport, Nagy Fanni (5) Vörösmarty úti Szivárvány Óvoda Margaréta csoport.
A következő ráckevei számban megtalálhatóak lesznek az iskolás rajzpályázatról a hírek és a díjazottak névsora!
2019. május 25-ig várjuk a pályázatokat II. Rákóczi Ferenc életével kapcsolatosan! Sok sikert kívánunk minden alkotónak! Barbulszka Gabriella

Könyvtári hírek – május

A felnőtt és gyermek könyvtár szolgáltatásai:
• könyvkölcsönzés
• CD, DVD, hangoskönyv kölcsönzés
• könyvtárközi kölcsönzés
• több, mint 130 folyóirat helyben olvasása és kölcsönzése
• helytörténeti gyűjtemény helyben használata (Ráckeve és a környező
települések helytörténeti anyagai)
• nyomtatás, fénymásolás, szkennelés
• laminálás
• internethasználat
• irodai programok használata (szövegszerkesztés, táblázatkezelés)
• online katalógus http://0334.netlib.hu/katalogus
Rendezvények, programok
• 2019. április 28. – május 16-ig látogatható Ács Imréné csipkekészítő
népi iparművész kiállítása
• kézműves foglalkozás minden pénteken 15-17:00-ig
• „Ringató” foglalkozás minden kedden 9:30-tól
• minden csütörtökön Ovis angol 17:00-tól
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!
wwww.facebook.com/skarica.konyvtar
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Ránki AMI

programok

Zongorás találkozó és ünnepi programok

Nagy örömünkre az idén X. alkalommal rendeztünk meg a „Táncok a
billentyűkön” című Zongorás Találkozónkat!
Ez a találkozó azért jött létre, hogy a környező települések zongoristáinak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megmérettessék magukat, megismerkedjenek más iskolákból érkező zenész-társaikkal.
Az évek folyamán a résztvevő iskolák köre egyre bővült: a tankerületből
és más iskolákból is egyre többen figyeltek fel és jelentkeztek rendezvényünkre. Idén 7 iskola 30 növendékét fogadtuk az Ács Károly Művelődési
Központ nagytermében.
Minden évben kiválasztjuk egy zenei korszak táncát a találkozóra, melylyel igyekszünk aprólékosabban megismerni a korszakot, a zeneszerzőket, a
társművészeteket. Most a barokk táncok kerültek napirendre.
Rajz- festészet tanárunk, Kérges Tünde „barokkosította” a színpadot,
Visontai Ágnes kolléganőm színes diák segítségével gazdagította ismereteinket. A táncok bemutatására a Garabonciás együttes érkezett Budapestről,
vezetőjük, Aranyos Ágota a kontratáncból megtanított néhány lépést, mozdulatot, ezzel nagy örömet szerezve a közreműködőknek és a érdeklődőknek
egyaránt. A szokásos színes ismertető füzet – mely most a barokk táncok jellegzetességeit foglalta össze - szintén sikert aratott, a hozzá tartozó tréfás
TOTÓ kérdéseit szinte mindnyájan hibátlanul válaszolták meg.
A barátságos, jó hangulatú rendezvény lebonyolításáért köszönettel tartozunk valamennyi kollégánknak és az Ács Károly Művelődési Központ dolgozóinak! Köszönjük Ráckeve Város Önkormányzata, valamint a Nemzeti
Tehetség Program nyújtotta támogatást!
A TALÁLKOZÓ DÍJAZOTTJAI:
GARAJSZKI ANNA, 1. évfolyamos növendék Múzsák AMI, DABAS
– felkészítő tanára: dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota – Schyette: Hegyi
manók tánca c. mű előadásáért

óvoda majális

DÓKA-RÓZSAVÖLGYI ERIK,
2. évfolyamos növendék Erkel Ferenc
AMI, DUNAVARSÁNY – felkészítő tanára: Stancu Krisztina – J. S. Bach:G-dúr Menüett c. mű előadásáért
NOVÁK ORSOLYA, 2. évfolyamos növendék Ránki AMI RÁCKEVE – felkészítő tanár: Jencsik Zsuzsa L. Mozart: Bourrée c. mű előadásáért
PÁSZTOR HUNOR, 2. évfolyamos növendék Múzsák AMI, DABAS
– felkészítő tanár: dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota – Szelivanov: Tréfácska
c. mű előadásáért
TUSKA HANNA, 2. évfolyamos növendék Dezső Lajos AMI,
DÖMSÖD – felkészítő tanár: Halassyné Székely Orsolya – H. Klassen:
Winter c. mű előadásáért
FÁBIÁN HANNA, 4. évfolyamos növendék Ádám Jenő Ált. Isk. és
AMI, SZIGETSZENTMIKLÓS – felkészítő tanára: Brezovácz Mirjam –
Martha Mier: Baroque expressione c. mű előadásáért
MÁTHÉ PANKA, 4. évfolyamos növendék Ránki AMI, RÁCKEVE –
felkészítő tanára: Jencsik Zsuzsa – Chopin: a-moll Keringő c. mű előadásáért
HORVÁTH FANNI, 5. évfolyamos növendék Dezső Lajos AMI,
DÖMSÖD – felkészítő tanára: Berki Artúrné – G. F. Händel: d-moll
Sarabande c. mű előadásáért
LÁSZLÓ SAROLTA, 5. évfolyamos növendék Hunyadi Mátyás Ált.
Isk., Gimn., AMI, HALÁSZTELEK – felkészítő tanár: Ruszányuk Szandra
– G. F. Händel: g-moll Allemande c. mű előadásáért
ZENTAI DÁNIEL, Lauder Javne Iskola, BUDAPEST – felkészítő
tanár: Oláh Ferenc – Chopin: e-moll nocturne c. mű előadásáért
A díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak szeretettel gratulálunk!
Jencsik Zsuzsa
szervező
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Zsongó tavasz az Ács Károly Művelődési Központban
ÁKMK

tavaszi fesztivál

Ahogyan a természet ébredezik a téli álom
után, ahogyan kibontják rügyeiket a fák és
megmutatják ezernyi színben pompázó szirmaikat a virágok, úgy telt meg élettel az Ács
Károly Művelődési Központ is áprilisban.

Április 7-én, kipihenve a Kis-Duna Maratonon
eltöltött aktív délelőttöt, Cseh Tamás dalait adta
elő Mülhauser Martina gitárkísérettel. A koncertet Máté Zsuzsa által készített képvetítés tette
még színesebbé, képileg ábrázolva a dalok által
megidézett hangulatokat.
Április 10-én kezdődött a IV. Mini Tavaszi
Fesztivál, melynek idei alcíme A természet csodái lett. Úgy gondolom, ehhez a zsongó-ébredező
áprilishoz igazán méltó volt az idei témaválasztás. Az Alkotóművészek és Művészetbarátok
Ráckevei Egyesületének kiállításán különböző
formákban tekinthettük meg a bennünket körülvevő természet ezernyi apró csodáját – a vízben
tükröződő madarakat a naplementében egy fotón,
a tavaszi színkavalkádot az ólomüveg-lámpán,
vagy a fészekszerűen összetekeredett bot végére
faragott kismadarat. A kiállítást Vereckei Zoltán,
Ráckeve város alpolgármestere nyitotta meg, és
Fegyó Béla festőművész tartott méltató beszédet.

Ahogyan a Mini Tavaszi Fesztiál minden eseményén, ezen az estén is közreműködtek a Monarchia Szimfonikus Zenekar művészei, csodálatos hangulatot varázsolva a kiállítótérbe.
Április 11-én, a magyar költészet napján kávéházi hangulat mellett a 100 éve elhunyt költőnk-

geofizikus találkozó

re, Ady Endrére emlékeztünk. Gál-Ködöböcz
Zsuzsanna felkészítésével a Ráckevei Ady
Endre Gimnázium diákjai egy irodalmi
összeállítást adtak elő, melyben felelevenítették Ady életének főbb állomásait. A kávéházi
hangulatot Schuster Andrea és Asztalos Rita
zenei összeállítása varázsolta még hangulatosabbá.
Április 14-én vasárnap pedig a komolyzenéé volt a főszerep – a Monarchia Szimfonikus Zenekar művészei adtak egy egész estés
koncertet, melyen igazi időutazásban lehetett
a közönségnek része. Különböző korok nagy
alkotóinak a természet ihlette műveit hallgathattuk, Schuster Andrea (hegedű), Nagy
Enikő (brácsa), Kiss-Domonkos Judit (cselló), Tóth István (nagybőgő) és Asztalos Rita
(zongora) előadásában. A szólódarabok mellett Schubert Pisztrángját vonósnégyes zenekari felállásban ismerhettük meg, zongorakísérettel.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden
közreműködő áldozatos munkáját, a csodálatos tavaszi estéket!
Szöveg és fotók:
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra

50. Ifjú Szakemberek Ankétja

2019. március 29-30-án tartotta a Magyar Geofizikusok Egyesülete Jubileumi 50. Ifjú Szakemberek Ankétját (ISZA) Ráckevén a Duna Relax and
Event Hotel konferenciatermében, egyben emlékezve a kiváló tudós, feltaláló, szakember, akadémiai elnök, hegymászó báró Eötvös Loránd halálának századik évfordulójára is.
Eötvös Loránd 1848. július 27-én a magyar forradalom és szabadságharc
évében Budán született, tanulmányait a pesti piaristáknál kezdte, majd apja
ösztönzésére a jogi fakultáción folytatta. Szakmai érdeklődése viszont
mindinkább a természettudományok irányába orientálódott, majd 1867-ben
váltott, és beiratkozott a Heidelbergi Egyetem természettudományi szakára,
ahol Robert Kirchhoff, Helmholtz és
Dunsen tanítványa volt. Az 1970-es
Summa cum laude diplomavédés után
hazatért, és magántanári kinevezéssel
tanár lett, ahol kísérleti fizikát adott
elő, nagy hallgatói érdeklődéssel,
mivel mindenki látni és hallani szerette
volna a „tanár bárót”.
1873-ban, mindössze 25 évesen a
Magyar Tudományos Akadémia levelező, 10 évvel később rendes tagjává,
majd 1889-ben az Akadémia elnökévé
választják. Ezt a társadalmi elismerést
tudományos eredményeinek köszönhette, melyek először a folyadékok
kapillaritásával voltak kapcsolatban, majd az 1880-as évekből a gravitációs
tér területi változásainak vizsgálatával. A kutatásai során 1890-ben létrehozott „Eötvös ingá”-val elsőként határozta meg húsz milliomod pontossággal
a súlyos és tehetetlen tömegek azonosságát, amely ekvivalencia igazolása
Albert Einstein általános relativitáselméletének egyik alaptézise lett.
Az általa tervezett „Eötvös ingával” 1891-ben a celldömölki Ság hegyen
végezte az első gyakorlati mérést, amely 1902-1905 között a Balaton jegén

folytatott. Nyersanyagmintázásra a műszere alkalmasságát elsőként a morvaországi Egbell környéki 1915-ös mérésekkel igazolta, amellyel kezdetét
vette az ún. nyersanyagkutató alkalmazott geofizika és 2 évtizeden keresztül
uralkodóvá téve Eötvös „torziós ingáját”. A természet iráni rajongását
mutatja, hogy 40 éven keresztül az Alpok számtalan addig alig érintetlen,
bevehetetlennek hitt csúcsát hódította meg, amelynek nagyszerű tettét a
Dolomitokban egy meredek hegycsúcs az ún. Cadin hegy délnyugati csúcsát Eötvös Lorándról nevezték el. Emlékét emléktábla őrzi a csúcson, és a
községben. A Magyar Turista Egyesület alapítója és első elnöke volt.
1919. április 8-án bekövetkezett haláláig egy rendkívül gazdag szakmai
és emberi örökséget, az innováció mintapéldáját, az akkori hazai viszonyok között is nemzetközi elismerést szerzett kutató mintáját hagyta az utókorra.
Nevét 1920-ban Európa első alkalmazott Geofizikai Intézete, az „Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet” vette fel, és tette ismertté a Dél-Amerikától az ázsiai Kínáig.
A jubileumi Ifjú Szakemberek Ankétján
a fiatal a Kárpát medence oktatási intézményeit is reprezentáló kutatók mutatták be
előadásaik során, és igazolták hogy méltó
letéteményesei az ún. Eötvösi hagyományoknak. Az előadáson a legsikeresebb fiatal előadók lehetőséget kaptak, hogy
a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat által
2019. október 3-5. között Balatonfüreden „Eötvös 100” rendezvénysorozat
részeként tartandó Vándorgyűlésen is bemutassák szakmai eredményeiket.
A 2019-es évet az UNESCO Eötvös Loránd iránti szakmai megbecsülés,
tisztelet jegyében Eötvös Évvé nyilvánította. A tervezett rendezvényekről a
www.eotvos100.hu honlap felkeresésével lehet tájékozódni.
Magyar Balázs, a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke
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HATÁRTALANUL
ÁFÁI

RNÖ

A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai a Határtalanul! program keretében 2019 április 10-12. között tanulmányi kiránduláson vettek részt Szlovákiában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Központ 2018ban pályázatot írt ki a Határtalanul! program keretében 7. osztályos diákok
számára, hogy a 2018-2019 tanévben tanulmányi kirándulás keretein belül a
határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteiket bővítsék. Ezzel a tanulmányi kirándulással a program azt a célt tűzte ki, hogy magyar-magyar kapcsolatok kiépüljenek, személyes kapcsolatok alakuljanak ki és ezek elmélyüljenek.
Iskolánk ezen a pályázaton indulva 2,4 millió forint támogatást nyert el,
amely 40 diák utazását tette lehetővé. A tanulmányi kirándulást jelentős előkészítő munka előzte meg. Diákjainknak több témában tartottunk előkészítő
órákat, amelyeken a kiránduláshoz kapcsolódó iskolai tananyagot kapcsoltuk össze.
A tanulmányi kirándulás úti célja az idén a Felvidék volt. Diákjaink ellátogattak a malonyai arborétumba. A jeli arborétum létrehozójának, báró
Ambrózi-Migazi Istvánnak a munkája a malonyai botanikus kert alapítása
is. A Felvidék leggazdagabb örökzöld faállománnyal rendelkező arborétumában sétáltunk. Felkerestük Közép-Európa egyik leglátogatottabb és legszebb várkastélyát , a mesés bajmóci várkastélyt. A várkastély parkjában

kick-box

található Mátyás király híres 600 éves hársfája is. Felkerestük a híres bányavárosokat , Selmecbányán jártunk a bányászati múzeumban, felkerestük
nevezetességeit, ismerkedtünk Körmöcbánya, Besztercebánya történelmi
épületeivel. Felkerestük a füleki várat, ahol a helyi idegenvezető segítségével egy időutazáson vehettünk részt. Tanulóink ellátogattak Ráckeve testvérvárosába Lukanényére. Megismerkedtünk az iskolával, a faluval, a helyi
római katolikus templommal, amit szintén Patai László freskói díszítenek.
Közös programot szerveztünk a lukanényei diákokkal.
Ez a tanulmányi kirándulás élményt adott tanulóinknak, ahol összekapcsolhatták a tanult és látott ismereteiket.
Dr. Nagy Klára projektvezető, RÁFÁI

Ráckevei lány lett a Roma Szépségkirálynő

29 éve április 8-án ünneplik a cigány közösségek a Roma Kultúra Napját világszerte. Az
első, 1971-ben tartott roma világkongresszus emlékére alapított ünnepnap elsősorban a cigány
nép értékeire hívja fel a figyelmet.
Hazánkban első alkalommal 1993 áprilisában tartották neves cigány művészek Budapesten
a Magyar Írószövetség székházában, amelyet a „cigányság szent ünnepének” nevezett Choli
Daróczi József.
Az idén április első hétvégéjén a Roma Kultúra Napja alkalmából Szabadszálláson szervezték azt a tehetségkutató versenyt, amelyen a ráckevei 18 éves Pozsár Klaudia 1. helyezést ért
el a táncversenyen és a Szépségkirálynői címet is ő nyerte el!
Szívből gratulálunk neki ehhez a kettős sikerhez!
Kovács Gyula
Ráckevei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bicske Kupa Nyílt Meghívásos
Nemzetközi Harcművészeti Verseny

2019.április 17.-én 19. alkalommal került megrendezésre a Bicske Kupa
ahová a Ráckevei Kick- Box Sportegyesület idén is meghívást kapott.
27 klub, 198 versenyzője, 6 versenyszámban, 120 kategóriában nevezett.

Csapatversenyben a 6. helyezést szereztük meg, ami komoly teljesítmény
a fiatal versenyzők részéről.
Rácz Emese fegyveres formagyakorlat: aranyérem, formagyakorlat kata: aranyérem, submission: aranyérem, semi contact: aranyérem.
ifj. Rácz Tibor fegyveres formagyakorlat: aranyérem, semi contact:
aranyérem, formagyakorlat kata: aranyérem, submission: ezüstérem.
Kiss Korina formagyakorlat kata: aranyérem, submission: ezüstérem,
semi contact: aranyérem.
Pécsi Ankissza fegyveres formagyakorlat: aranyérem.
Baranyák Tekla fegyveres formagyakorlat: ezüstérem.
Takács Levente semi contact: aranyérem, submission: ezüstérem.
Laczó Bence semi contact: ezüstérem, formagyakorlat kata: IV. helyezés, fegyveres formagyakorlat: ezüstérem
Gratulálunk az eredményes szerepléshez!
Kovács Attila edző
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Beszámoló a IV. Kis-Duna Maratonról

Kis-Duna Maraton

sport

Az elmúlt évben szó szerint
ráfáztunk, hogy március közepére hoztuk előre a hagyományos ráckevei maratont, ezért
idén visszatértünk az áprilisi
dátumhoz. Az első vasárnapon ideális futóidő fogadta a
messze földről és a környékünkről érkező futókat. A reggeli ködös, hűvösebb idő jót
tett a teljesítménynek, az időközben megérkező ragyogó
napsütés pedig jót tett a népes
szurkolótábor lelkének, akik a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornatermében és a
Duna-parti rajtzónában szorítottak szeretteikért. Szokás szerint három távon hirdettünk
versenyt, 10, 21 és 42 kilométeren. Érdekes tendencia, hogy egyre többen vállalják a nagyobb kihívásokat.
Tavaly 100 fő nevezett maratoni távra, idén 180-nál is több jelentkezés érkezett
a leghosszabb számra. Örömteli, hogy sok ráckevei futó is rajthoz állt a versenyen. Idén 82-en futottak a hazai pályán. Teljesítményük elismerésre méltó.
Álljon itt tehát a félmaratonon és a maratoni távon sikeresen célbaérő, ráckevei
futók neve:
Félmaraton:
Basa Zsolt, Fridrich Tamás, Hidvégi Zsolt, Losits Katalin, Majer Sára,
Nagy Csaba, Nagy Iván, Nagy Sándorné, Orbán Csaba, Pónuzs Károly,
Szabóné Zsóka.
Maraton:
Baller Antal, Balogh Csaba, Bátki Balázs, Binger Attila, Csereklei József,
Csordás Adrienn, Fekete László, Mikola Bence, Molnár Gabriella, Nagy
Krisztina, Nagyné Szabó Szilvia, Novák Gáborné, Novák Gábor, Taligás
László.
Emellett muszáj megemlíteni, hogy a 10 kilométeres verseny abszolút első
három helyezése is ráckevei futók nevéhez fűződik, akik ráadásul ifistaként
verték a felnőtt mezőnyt. Novák Levente, Novák Botond, Mikola Bálint (és
férjen még ide Kukovecz Ákos is, aki abszolút ötödikként ért célba).
A ráckevei maraton elismert versenye lett a tavaszi futószezonnak. Az
érdeklődés nagyságára jellemző, hogy az 550 fős létszámlimitet a nevezés
megkezdése után a negyedik napon értük el. A családias hangulat, a tökéletes kiszolgálás és a gyönyörű pálya miatt sokkal többen szeretnének
Ráckevére jönni futni, mint ahány sporttársat fogadni tudunk. A versenyt
idén is társadalmi munkában szerveztük sok-sok olyan ember segítségével,

futóverseny

akiknek fontos a mozgás, a
példamutatás és a közösség
építése. Köszönet minden
önkéntesünknek
és
természetesen nagy köszönet
azoknak, akik anyagiakkal
támogatták városunk jelentős
civil kezdeményezését.
Kiemelt főtámogatónk:
Csöme Kft., Ortho-Cons
Bt. – Dr. Szikora Gyula, Ráckeve Város, Novák Miklós
Fő támogatónk:
KEVENET Internet, Grosmann szerelvény szaküzlet,
Cserkov Italdiszkont, Aqua
Land élményfürdő, EHS Focus Kft., Schrack Seconet,
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
A versenyen Kovács Helga, Dr. Lakatos Zsuzsanna, Engyel Gábor és
Jakab Gergely rengeteg fényképet készített. Ezekből a fotókból válogattuk
az itt megjelenteket. Több száz társukat, albumokba rendezve elérhetik a
Kis-Duna Maraton facebook oldalán (https://www.facebook.com/
kisdunamaraton).
Mikola Bence szervező
(A győztes befutóval, Bátki Balázzsal M. Selmeczi Julianna által készített
interjút a következő számban olvashatják. – a szerk.)

Honnan, hány futó érkezett a IV. Kis-Duna Maratonra
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Világbajnoki arany- és ezüstérmesek a ráckevei lányok
rúdtánc világbajnokság

sport

Az oroszországi rúdtánc világbajnokságról a Phesziraz Fitt Stúdió
Rúdtáncos lányai 4 produkciót adtak elő és ebből 3 érmes lett, 2 VB
aranyés egy VB ezüst. Ráckeve Város Képviselő-testülete április 25-én
a testületi ülés előtt egy kis fogadással és virággal, ajándékkal gratuláltak a lányok sikereihez.
Stégner Zsuzsannát a Stúdió életre hívóját és a lányok edzőjét edzőjét kérdeztem erről a különleges sportágról és a sikerekről.

Jáki Réka: – Nem vagytok teljesen ismeretlenek a Ráckevei Újság olvasói számára, hiszen már évekkel ezelőtt tudósítottunk a sikereitekről. Most
újra feltüntetek némi hallgatás után. Eddig hol voltatok? Ugyanúgy működtetek, csak mi nem tudtunk rólatok vagy újrakezdésről van szó?
Stégner Zsuzsanna: – Igen, így van, újra előkerültünk. Ugyanúgy
működött a stúdió, csak az elmúlt két évben folyamatos továbbképzésekre
jártam, így a versenyzés háttérbe szorult.
– Ez egy teljesen új csapat, akikkel most sorra halmozzátok a sikereket
vagy a régiekből is vannak?
– Mindkettő, hiszen van egy régi versenyzőm is, a többiek viszont teljesen újak a rudas megmérettetés területén.
– Hol, mikor és mennyit edzetek?
– A stúdióban edzem a lányokat, akik heti 2 csoportos edzésre járnak. A verseny előtti időszakban
viszont beiktattunk a rudas órák mellé plusz erőállóképességi edzéseket valamint nyújtó órákat is.
Ezek az edzések szombatonként voltak.
– Mi a technikátok, miért vagytok most véleményed szerint egyre sikeresebbek?
– Szerintem a siker kulcsa, hogy őszintén tudok a
tanítványaimmal beszélni. Úgy érzem, ha a megfelelő kommunikáció megvan, akkor mindent meg
tudunk együtt oldani.
Az alapoktól építem fel az egész rendszert. 6 szintet különböztetek meg. Az első két szint csak forgásokból áll, ott készítjük fel a testet a későbbi nehezebb elemekre. Fejjel lefelé csak a 3. szinttől mehetnek a lányok, és általában ezt várják a legjobban.
Ekkor jön a tériszony leküzdése, aztán határ a csillagos ég. Kézenállások,
leugrások, szaltók a rúdról.
Az órákat alapos bemelegítéssel kezdjük, majd erősítünk, technikai elemek tanulunk és az óra véget nyújtással zárjuk.
– Te vagy az edző egyedül vagy ki segít még a felkészítésben?
– Igen, én vagyok egyedül.
– Tudatosan készültök a versenyekre? Miért fontos a megmérettetés számotokra?
– Igen, a sikerek után még tudatosabban készülünk a versenyekre. Elsősorban azt tanítom a gyerekeknek, hogy mutassák meg mit tudnak és hogy
élvezzék azt, amit csinálnak. A hangsúlyt nem az eredményre fektetem,
hanem arra, hogy bátran ki merjenek állni a közönség, zsűri, bírák elé és
leküzdjék félelmeiket. Nagyon sokat tanulunk minden egyes versenyből,
mit és hogyan javítsunk mind technikailag, mind mentálisan. Minden tanítványom egy kis csoda, és én arra bíztatom őket, hogy a kis különlegességüket, egyediségüket vigyük bele ebbe a sportba, mert akkor egy egyedi fűszerezésű koreográfiát kapunk.
– Melyek voltak az utóbbi időben a legnagyobb sikereitek?
– Az idén áprilisban megrendezésre került oroszországi világbajnokság 2
arany és 1 ezüst érme.
– Sokan téves nézeteket vallanak még mindig ez iránt a sportág iránt,
illetve bárokban, éjszakai szórakozó helyeken képzelik csak el, holott ez egy
komoly sportág! Mesélj erről!!!
– Én, személy szerint azt tapasztalom, hogy az embereknek a 90% már
nem rögtön a könnyed és erotikus szórakoztató táncra gondol a rúdtánccal
kapcsolatosan, hanem azt mondja, hogy ez egy nagyon kemény sport. A

Phesziraz Fitt Stúdió

tanítványaimat folyamatosan dicsérik, mert erősek és szép tónusosak az
izmaik.
– Mi a legfontosabb motiváció számodra?
– A legfontosabb számomra, hogy megtanítsam és megmutassam a tanítványaimnak, hogy kellő kitartással, türelemmel és szeretettel saját maguk
felé és az adott sportág felé, óriási sikereket lehet elérni. Többen nem hiszik
el magukról, hogy igenis képesek egy adott, ám nehéz elemet megcsinálni.
Aztán pár órával később már megy, mint a karikacsapás. Az öröm, amit
ilyenkor a tanítványaimon látok az felbecsülhetetlen érzés. Minél többször
csináljuk, és minél többször örülünk együtt, annál természetesebb lesz számukra, hogy minden megoldható és megcsinálható. Ezek az apró sikerélmények előbb-utóbb kihatnak az életük minden területére, hétköznapjaikra.
Pl: Nem egy kislány rettegett már a fellépés gondolatától - nem verseny,
csak egy szimpla fellépés -, ám többször átrágtuk, hogy nyugodtan mutassák meg a színpadon, hogy mit tudnak… Mostanra versenyre járnák és tervezzük a következő koreográfiát.
– Mesélj az oroszországi sikerről!
– Nagyon sok stresszel járt az út megszervezése. Mindösszesen 3 hetünk
volt a magyar bajnokság után mindent elintézni
(repülőjegyek, vízumok, nevezés, szállás, transzfer,
stb.). De egy szuper csapat jött össze, mindenki beleadott, amit tudott. A sok munka meghozta a gyümölcsét, az utunk csodálatos volt, minden zökkenőmentesen ment. Rengeteget nevettünk, még szorosabb lett
a kapcsolatom a lányokkal, valamint ők is nagyon jó
barátságot kötöttek (nem egy edzésre járnak). A próba nagyon rosszul sikerült, csúszott a rúd, semmi sem
akart összejönni, akkor volt pityergés is. Ekkor még
nagyobb lett az összetartozás, és a támogatás a csapatban. A kicsik a nagyokat, a nagyok a kicsiket
támogatták, nagyon nagy a szeretet köztük. Viszont a
végére már örömkönnyek törtek a felszínre.
– Kik voltak a tagjai a csapatnak és mit értetek el?
– Boros Réka, Montvai Zita gyermek duó kategóriában aranyérmet,
Erdős Anna, Korbel Sára junior duó kategóriában aranyérmet,
Erdős Anna egyéniben is indult, ott a 7. helyezést érte el. Kelemen
Athena, Répás Emese junior duó kategóriában ezüstérmet szerzett.
– Hogyan tovább?
– Készülünk a nyári fellépésekre és a további versenyekre.
És itt szeretném hálásan megköszönni, mindenkinek aki valamilyen formában hozzájárult az oroszországi utunkhoz.
– Köszönöm, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat az olvasókkal és
további sikereket kívánunk! Hajrá Lányok!
– Mi köszönjük ezt a kedves gesztust, amelyben hazaérkezésünk óta
részünk van és a város vezetésétől is kaptunk, nagyon jólesett, hiszen
Ráckeve színeiben versenyeztünk.
Jáki Réka
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Labdarúgás
labdarúgás
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Jó felül fújt a Passzát-szél, kivéve Pátyon

Az Ecseri, félig sikerült lakodalmas (0:0) után
az őszi mumus, Sóskút következett hazai pályán,
és ezzel egy a (a pátyi balsiker kivételével) sikeres szakaszt produkált a Ráckeve a következő
mérkőzések során. Nézzük sorjában a 03. 13-tól
04.- 21-ig tartó szakasz történéseit. A már említett Sóskút együttese következett az események
sorában, aki ellen volt mit törlesztenünk az említett őszi vereség kapcsán.
Ráckeve – Sóskút 5:1 (3:0)
Ráckeve: Zelei T., Kelemen G., Gyurcsányi
G., Márkus Zs., Dudu, Morris, Tóth D., Balogh
R., Nádasdi M., Varga B., Horák Gy.
Csere: Földi R., Földi K., Török Cs., Tóth J.,
Mosoni A., Losó L., Kecskész Zs.
Góllövők: Balogh R., Nádasdi M., Török Cs.,
Morris, öngól.
Edző: Szanyó Tibor
Már igen korán, a második percben vezetést
szereztünk. Balogh R. furcsa ívelése talált utat a
vendégek hálójába (1:0). A 17. percben Tóth D.
ziccert hibázott, de két perc elteltével egy öngóllal már 2:0 volt az eredmény. A 39. percben
Nádasdi M. növelte e Keve előnyét (3:0). A 48.
percben két hazai lehetőség is kimaradt. Az 51.
percben Morris fejelt fölé. Az 57. percben Balogh
R. remek középre adását Morris értékesítette
(4:0). Török Cs., következő találata már a kiütést
jelezte (5:0). A 79. percben komoly helyezkedési
hibát követően a vendég csapat megszerezte
becsület gólját (5:1). Tóth J., Tóth D., majd
Gyurcsányi T. veszélyeztetett, de az eredmény
már nem változott A Ráckeve alaposan visszavágott az őszi fiaskóért az alaposan kicserélődött
Sóskút ellenében. Így tehát jó előjelekkel utaztunk Pátyra a következő hét végén, nem is gondoltunk kudarcra.
Páty – Ráckeve 1:0 (0:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P.,
Dudu, Kelemen G., Morris, Varga B., Tóth D.,
Balogh R., Török Cs., Nádasdi M.
Csere: Horák Gy., Kecskés Zs., Földi R., Földi
K., Losó L., Mosoni A., Tóth J.
Edző: Szanyó Tibor
Az „Óbudai Álmoskönyv” szerint sok jót nem
jelent, ha a góllövők rovata üres marad, sajnos
így is történt. Az első játékrészben, csak csordogált a mérkőzés, egy-egy kevei lehetőségecske,
és egy Zelei védés színesítette a találkozót. A 61.
percben egy jelentéktelen helyzetből a hazaiak
megszerezték a vezetést (1:0). A Ráckeve ugyan
nyomás alá helyezte pátyi kaput minden látható
eredmény nélkül, sőt a 88. percben a Páty még
ziccert is hibázott. Egy Gyurcsányi P. lövés zárta
a mérkőzést, melyet hárított a hazai hálóőr. A
Ráckeve váratlan, és igen fájó vereséget szenvedett, és csak reménykedhetünk abban, hogy a
végelszámolásnál nem fognak hiányozni az

elhullajtott pontok. Az Ócsa együttese következett, és az őszi győzelem , után joggal reménykedhettünk.
Ráckeve – Ócsa 5:0 (3:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P.,
Kelemen G., Dudu, Varga B., Tóth R., Kecskés
Zs., Török Cs., Horák Gy., Mosoni A. Morris.
Csere: Losó L., Tóth J., Tóth D., Földi K., Földi R., Balogh R., Nádasdi M.
Góllövők: Kecskés Zs., Morris, Török Cs.,
Tóth R., Horák Gy.
Edző: Szanyó Tibor
Már a második percben helyzetbe kerültünk,
de Török Cs. elrontotta a lehetőséget. Az 5. percben Zelei védésének tapsolhattunk. A 9. percben
egy tűzijáték végén Kecskés Zs. betalált (1:0). A
12. percben Márkus Zs. ziccert rontott. Két könynyed Zelei T. hárítás következett, majd a 26.
percben növeltük előnyünket. Márkus Zs. remek
centerezését Morris befejelte (2:0). A 30. percben
egy igen szép Török Cs. góllal már 3:0 volt az
eredmény. A félidő zárásaként még Horák Gy.
hibázott el két lehetőséget. Az 51. percben Kecskés Zs, szögletét Tóth R. befejelte (4:0). A 61.
percben Horák Gy. találatával alakult ki az 5:0-ás
végeredmény, bár még egy Zelei bravúr, és Tóth
J. ziccere is belefért a mérkőzésbe. A Ráckeve
könnyed játékkal magabiztos győzelmet aratott a
sportszerű vendégek ellenében. Következett az
Újlengyel csapata, ahol ősszel bizony nem remekeltünk hiszen az ottani 0:0 nem volt világra szóló eredmény. Szerencsére itthon azért alaposan
javítottunk.
Ráckeve – Újlengyel 7:0 (5:0)
Ráckeve: Zelei T., Tóth R., Gyurcsányi P.,
Kelemen G., Horák Gy., Balogh R., Márkus Zs.,
Tóth D., Morris, Török Cs., Kecskés Zs.
Csere: Moharos P., Földi R., Tóth J., Földi K.,
Nádasdi M., Losó L.
Góllövők: Török Cs. 3, Tóth R., Kelemen G.,
Márkus Zs., Morris.
Edző: Szanyó Tibor.
Kihagyott lehetőségeket követően a 14. percben Morris góljával már vezettünk (1:0).
A 20. percben Tóth R. 2:0-ra növelte előnyünket. A 25. percben Márkus Zs. Kelemen G. támadás végén utóbbi fejjel betalált (3:0). A 27. percben folytatódott a gólgyártás, hiszen Török Cs.
találata után már 4:0-át mutatott az eredményjelző. A 29. percben Török Cs. duplázott, és már
5:0-ra vezettünk. A félidő vége felé még Török
Cs, majd Horák Gy. növelhette volna előnyünket.
A második játékrészben a Keve egy kicsit visszavett a tempóból, bár így is kialakult számos lehetőség amelyekből Török Cs, és Morris egyetegyet értékesített, és így alakult ki a 7:0-ás végeredmény. Ráckeve alaposan törlesztett az őszi
0:0-ért, és ha kicsit jobban koncentrál, akár két

számjegyű győzelmet is arathatott volna. Táborfalvi kirándulás zárta le a fenti szakaszt.
Táborfalva – Ráckeve 0:7 (0:3)
Ráckeve: Zelei T., Földi R., Gyurcsányi P.,
Dudu. Kelemen G., Tóth R., Varga B., Nádasdi
M., Horák Gy., Balogh R., Török Cs.
Csere: Kecskés Zs., Moharos P., Tóth J.,
Márkus Zs., Földi K.
Góllövők: Török Cs., Gyurcsányi P. 2-2,
Morris, Varga B., Tóth J.
Edző: Szanyó Tibor
Ismét igen korán, már a második percben
vezetést szereztünk Török Cs. révén (0:1). Az 5.
percben egy kevei szöglet után Horák Gy. lövése
elakadt. A. 10. percben jegyezhettük fel az első
hazai lehetőséget, a kísérlet azonban fölé szállt.
Két ígéretes kevei lehetőséget követően a 13.
percben Varga B. nagy gólt ragasztott a felső
sarokba (0:2). A 25. percben Török Cs. lövését
védte s hazai hálóőr. A 32. percben Török Cs.,
Morris volt a labda útja, és már is 0:3-at mutatott
az eredményjelző. A félidő zárásaként még
Török Cs. rontott el egy ziccert. A 49. percben
Gyurcsányi P. óriási szabadrúgás góljával már
0:4-re vezettünk, és még nem volt vége. Török
Cs. lehetőségei következtek egészen a 70. percig,
amikor is Gyurcsányi P. duplázott (0:5). A 82.
percben Tóth J. nagy góljával már 0:6 volt az
eredmény. A 85. percben Török Cs. duplájával
alakult ki a 0:7-es végeredmény. A Ráckeve igen
könnyed játékkal érte el a tetemes gólkülönbségű
győzelmét, amely akár nagyobb arányú is lehetett
volna. Most sajnálhatjuk csak igazán a mérsékelt
szezon kezdést, hiszen a Ráckeve biztosan tartja
osztályozóra jogosító helyezését, de valljuk meg
akár az első helyre is lehet még esélye, ami a közvetlen feljutást eredményezné.

Az U19-sek eredményeiről

Alsónémedi – Ráckeve 1:0
Ráckeve – Tököl
5:0
Pereg – Ráckeve
6:4 (3:1)
Ráckeve – Örkény
1:2
Az őszi záráskor azt prognosztizáltuk, hogy
reálisan a Ráckeve a másodiktól a hatodik helyezésre lehet esélyes, ezen belül a dobogó második
vagy harmadik fokát is megszerezheti. Az eddig
lejátszott mérkőzések eredményei alapján romlottak az esélyei, de nem adjuk fel.
Az alábbiakban ismertetjük az U19-es csapat
hátralévő mérkőzéseinek időpontjait.
Dunavarsány – Ráckeve 05. 12. 12:00
Ráckeve – Halásztelek
05. 19. 10:00
Dabas-Gyón – Ráckeve
05. 26. 12:00
Ráckeve – Ócsa
06. 02. 12:30
Bugyi – Ráckeve
06. 09. 12:30
Változatlanul hajrá Ráckeve!
Losits János

2019. május

A méltatlanul mellőzött
„szegény” csicsóka

Itt a tavasz, fel kell szedni a földben telelt csicsókát, mert lassan elkezd kihajtani. Egy-két tő ellát
egy egész nagy családot. Nekem két tövem van, a
napokban szedte fel a férjem, két nagy vödörrel
lett, azt sem tudom mit csináljak vele. Eléggé ajánlom mindenkinek, adom én szívesen, de még
ingyen sem kell senkinek. Pedig kár elhanyagolni
ezt az értékes kis gumót. Most megpróbálok szeletelve le fagyasztani, azt a tanácsot kaptam, hogy
cukor betegeknek naponta egy szeletet el kell rágcsálni, csak úgy nyersen. Nagyon jót tesz!!
Csicsóka krém
Megmosok és meghámozok kb. 5 db nagyobb
csicsókát. Ha kicsik, nem kell hámozni, csak kefével jó alaposan megmosni. Megfőzöm és áttöröm
akár villával, akár mixerrel pürésítve. Hozzáadok
egy fej apróra vágott hagymát, egy ek. mustárt, 2
ek. finom tejfelt és 2 db reszelt főtt tojást, kis majonézt. Sózom, borsozom, pici pirospaprikával
meghintem, jól elkavarom. Petrezselyem zöldjével felvidítom. Hűvös helyen hagyom, hogy az
ízek barátkozzanak egymással. Pirítós kenyérrel,
vagy puffasztott rizs szelettel tálalom, sok zöldség
ill. saláták társaságában. Ilyen saláta, ami nálunk
most nagyon megy, a következő:
Téli vitaminbomba
Meghámozok és lereszelek 2 db murkot (sárgarépa). Egyiket a nagylyukú, másikat a kislyukú
reszelőn. Hozzáreszelek 2 db almát is és két
nagyobb csicsókát, ezeket a nagylyukún. Belevagdosok egy jó szelet savanyú káposztát. Én a
bödönkémből veszem ki, mert van nekem tejsavas érlelésű savanyú káposztám. Nagyon picit
sózom, borsozom, löttyintek rá egy kis tökmag
olajat, és megszórom pirított tökmaggal.
A pikáns savanyú ízt adja a káposzta, az édességet a murok, a roppanóságot a káposzta, a csicsóka és tökmag, a különlegességet az alma. Ha
valakinek nincs meg az íz, javíthatja kis mézzel,
ill. citromlével.
Csicsókakrémleves
Két jó marék csicsókát megmosok, meghámozom, és kb. 1 liter sós vízben megfőzök, egy vöröshagyma társaságában. Amikor
jó puha, botmixerrel pürésítem. Hozzáadok
egy csomó petrezselyemzöldet, 2 tekerés
friss feketeborsot. Kevés tejföllel behabarom, tetejére csicsókacsipszet szórok.
Csicsóka köret csirke, pulyka, mellé
Meghámozom a jól megmosott csicsókát, a
kicsiket csak alaposan kefével megsikálom. Karikára felvágom. Egy edényben olvasztok bőségesen vajat kis jóféle olajjal. Ebbe teszem a csicsókát, megsózom, friss borsot tekerek rá. Hozzáadok 2-3 cikk fokhagymát, nyomón átnyomva.
Közben rázogatom az edényemet, vigyázok, hogy
ne főjön szét, maradjon meg a roppanóssága. Pet-
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rezselyem zöldjével megszórva „körítem” a húsokat. Minden sült , rántott hús mellé, nagyon jó.
Csicsókacsipsz
A csicsókát vékonyan felszeletelem, leitatom
egy papírtörlővel, és bőséges forró olajban piros,
ropogósra sütöm, majd kiszedem egy papírtörlőre. Ezt használom dekornak levesre, húsok mellé,
ide-oda. De csak ropogtatni is finom. Fogyasztás
előtt sózom.
Jótanács kezdő csicsókaevőknek:
Akinek a gyomra kényes, mérlegeljen a csicsókás ételek fogyasztása előtt, hogy van-e jelenése
valahol, akar-e utazni vagy társaságba menni? Ui.
a csicsóka egy olyan növény, amely nagyon ki tud
szúrni az emberrel. Ha nem is okoz mindenkinek
hasmarsot, de a „szeleket mindenképp hajkurászsza”. Csicsókaevéskor azt javaslom, inkább
maradjunk otthon. De ez ne ijesszen el senkit, kár
lenne kihagyni étrendünkből. Főleg így télen, és
persze a fenn leírtak nem vonatkoznak mindenkire. Valahol azt is hallottam, hogy addig okoz kellemetlenséget, míg a gyomor rendbe jön, utána
már nincs semmi probléma, lehet fogyasztani
nyugodtan.
Szász Veronika

Édesburgonyával…

Az édesburgonya/batáta a szulákfélék családjába tartozik, és nem a burgonyafélékhez. DélAmerikából spanyol hódítok vitték szerte a
világba. Íze talán a sütőtökhöz hasonlítható.
A gumó lehet sárga, lila, biborszínű… nálunk
inkább a sárga kapható és ez ismertebb.
Az édesburgonya vitaminokban nagyon gazdag, főleg A-vitamin, de B1-, B2-, B3-…C-, Evitamint, ásványi anyagokat is tartalmaz. Kalória érték: 100 g – 90 kcal, fehérje: 2 g, szénhidrát: 20 g, rost: 3,3 g.
Főzhető, süthető… leves, püré, krém,
chips… sütemények készítésénél is jó.
Sokszor készítettem már, sokféleképpen –
ügyelni kell arra, hogy az íze miatt kicsit jobban
kell fűszerezni.
Édesburgonyakrém medvehagymával
Hozzávalók: 1 db édesburgonya tisztítva,
kockázva, 1 db natúr sajtkrém, 1 db zöldfűszeres sajtkrém, 1 db lilahagyma kockázva, 2 db
aszalt paradicsom, só, bors, metélő, mustár, 2
kanál margarin.
A margarint felolvasztom, megforgatom rajta
a burgonyát – sózom, borsozom, kevés vizet
öntök alá – puhára főzöm. Ha kihűlt, ízesítem –
pürésítem – hozzáadom a sajtkrémeket, hagymát, aszalt paradicsomot, medvehagymát…
összedolgozom.
Pirítóssal előétel lehet… hidegtálon lévő
húsokra kenve vagy húsba töltve is finom.

Ropogós sült zöldségek
Hozzávalók: 1 csomag retek, tisztítva – félbevágva, 1 kis cukkini hasábra vágva, 1 kis édesburgonya kockázva, 2-3 medvehagyma levél
vágva, egy cikk édeskáposzta kockázva, egy
marék madársaláta, só, bors, olaj, balzsamecet.
Wokban készítem. Forró olajra dobtam a retket, pirítottam, majd a cukkini, édesburgonya
került bele – pár percig rázogatom, majd
káposzta, medvehagyma – ezzel csak megforgatom, készen is van. Sóztam, borsoztam balzsamecettel meglocsoltam – tálra tettem –
madársalátával körberaktam. Húsok mellé –
grillezéshez vagy önmagában is tökéletes.
Édesburgonya chips zöldfűszerekkel
Hozzávalók: édesburgonya tisztítva, vékonyra vágva – én legyalultam, só, bors, olaj, zöldfűszerek – metélő, petrezselyem, kakukkfű.
A batátakarikákat fűszeres olajban megforgatom – sütőpapírral bélelt tepsibe teszem – elrendezem, hogy ha lehet ne egymásra kerüljenek…
sütőben megsütöm.
Levesbetétnek pl: karfiolkrémlevesnél –
köretnek vagy épp salátában nagyon finom.
Ha hozzájutunk lila édesburgonyához, akkor
vegyesen készítve nagyon mutatós lesz.
Csicseriborsós, édesburgonyás, céklás saláta
Hozzávalók: 1 üveg csicseriborsó, 1 zacskó
főtt cékla, 1 db édesburgonya, petrezselyem, 3
gerezd fokhagyma szelve, só, bors, chilidara,
balzsamecet.
A csicseriborsót jól átmosom – leszűröm. A
kockázott édesburgonyát olajban kisütöm, a
céklát kockázom.
Olajon megforgatom a fokhagymát – hozzáadom a csicserit, céklát – rázogatom pár percet,
a végén az édesburgonyával forgatom meg –
készen van – ízesítem – só, bors, chilidara, petrezselyem felével, balzsamecet ízesítéssel menynyei... Tálon a maradék petrezselyem kerül rá.
Hidegen, melegen – húsok mellé vagy magában
is tökéletes. Igazi vega étel.
Édesburgonyás vegyes köret grillezéshez
Hozzávalók: 2 db krumpli, 1 db nagyobb
édesburgonya, cukkini, 1-2 sárgarépa, 1 kaliforniai paprika, 1 lilahagyma, 2-3 egész fokhagyma félbevágva, méz, burgonya fűszerkeverék, olaj
A krumplit, édesburgonyát, cukkinit, sárgarépát egyforma hasábokra, a lilahagymát négybe
vágom… A paprikát is csíkokra – fűszeres olajban jól megforgatom … Sütőpapírral bélelt tepsire rendezem a színes zöldségeket, közé lilahagyma, a sarkokba pedig a mézes fokhagyma… Sütőben megsütöm. Színes finom köret a
végeredmény, húsok mellé, grillezéshez nagyon
finom… és sült,mézes fokhagyma???
Ezzel a kis ízelítővel szeretném, ha megkedvelnék az édesburgonyát.
Jó étvágyat kívánok…
Fejérdy Győzőné/MARI
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1%
Tisztelt Lakosság!

Az idén is lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett 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 ráckevei székhelyű alapítványok, egyesületek
részére szíveskedjenek megtenni.
Ráckeve Város Önkormányzata

1% esély

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi,
hogy azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban állnak, egyéb jogviszony keretében
jövedelemmel rendelkeznek, vagy vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott tevékenységet folytató szervezetnek felajánlhassák személyi jövedelemadójuk egy százalékát.
ALAPÍTVÁNYAINK:

Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13
Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13
Gyógyító Technika Alapítvány
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Adószám: 19184056-1-13
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13
Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13
Szabady Alapítvány
18715352-1-13
Előre is köszönjük valamennyi adományozónak a támogatást!
Ráckevei Újság
• Felelôs kiadó: dr. Kereszturi Zita jegyzõ
• Felelôs szerkesztô: Jáki Réka
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu,
jreka@invitel.hu, jreka2026@gmail.com
• rackeve@rackeve.hu
• Leíró munkatárs: Turcsán Ágnes
• A szerkesztôség címe:
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
• Eng. sz.: III/PHF/149P/1989 • ISSN 0864-9502
• Megjelenik: havonta
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LAPZÁRTA!

A Ráckevei Újság
2019. JÚNIUSI SZÁMÁNAK lapzártája:
2019. május 23., 12.00 óra.

Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések
valódiságáért felelôsséget nem vállalunk!
Az újságban közölt cikkek tartalma nem
minden esetben tükrözi a kiadó és a
szerkesztőség véleményét,
és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek:

jreka@invitel.hu jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő
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 LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1.700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. Amennyiben felbélyegzett 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 szükséges. 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 vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére! Kérjük, a
vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi
tüdőszűrő igazolást!
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Május 2. csütörtök
15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Május 3. péntek
19:00
Polgárőrség soros összejövetele
Május 8. szerda
18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének soros összejövetele
Május 21.
18:00
Tanári koncert
Május 23. Ránki-koncert
18:00
Közreműködnek a Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei és tanárai
Május 26. János Vitéz Mesefesztivál
Helyszín: Vadkacsa Szabadstrand
Május 27. hétfő
17:00
Baráti Kör soros összejövetele
„Öltögetésre hangolva” – Ráckevei Szivárvány Óvoda alkotó közösségének munkái

Rendszeres foglalkozások
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Sakk minden péntek 18:00
Fotóklub péntek 18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd-péntek 16:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden pénteken 19:30
Nyugdíjas torna minden csütörtökön 14:30
Így tedd rá! ovisoknak minden kedden 17:00
Felnőtt társastánc minden hétfőn /kezdő/
18:30, szerdán /haladó/ 18:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden 20:00
és csütörtökön 20:00
DanceFitness gyerekeknek Andival minden
hétfőn 18:15 és kedden 18:00
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden hétfőn 19:30
Gymstick Timivel minden kedden 18:30 és minden szombaton 9:30

GULYÁS JÓZSEFNÉ sz.: Maki Ilona
Rozália elhunyt és élt 68 évet.
Köszönetünket fejezzük ki
az intézményeknek és mindenkinek,
akik fájdalmunkban osztozva
ID. LEVENDOVSZKY TIHAMÉRT
utolsó útjára elkísérték, és sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
A gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

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

elektronikai hulladék

hirdetések

Az idei év első hírei a Hajómalomról

segítők. Április 2-án megnyitottunk. Október végéig lelkes csapatunk szeretettel várja látogatóit keddtől péntekig 11 és 17 óra között, szombaton és
vasárnap pedig 10 és 18 óra között. A belépőjegyek ára hétfőtől szombatig
300.-/fő, a vasárnapi őrlési bemutatókon 500.-/fő. A hajómalom eseményeiről facebook oldalunkon folyamatosan tájékozódhatnak: https://www.
facebook.com/groups/ 335751166442561/
Lukácsné Ürögi Veronika

Kedves Hajómalom Kedvelők!

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-val támogassa a hajómalom működtetését! Köszönjük!
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány: Adószám: 18722640-1-13

1%

2019. március 27. és március 30. között a hajómalom lelkes önkéntesei
precíz szakmunkával felújították a bejárati és kijárati hidak padlózatát. Március 30-án megtartottuk az éves tűz- és munkavédelmi oktatást, illetve
később elsősegélynyújtó tanfolyamon is részt vettek a malom munkáját

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány 2300 Ráckeve, Kifli utca 3.
Adószám: 18722640-1-13 • Számlaszám: 51700241-10505757
Web: http://hajomalom.rackeve.hu • E-mail: ha7sw@freemail.hu

Elektromos hulladékbegyűjtési akció

A ROLFIM Szövetkezet és Ráckeve Város Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez,
amely során ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2019. 05. 18. (szombat) 08:00-12:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Ady E. utcai PII parkoló, a könyvtár mögötti rész. Az igények bejelentését a 06-1-269-0234-es telefonszámon várjuk 2019. 05. 17.-ig, munkanapokon 08:0012:00-ig. A részleteket lásd a városi honlapon.
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Sion Security Kft. – 20 éves jubileum

Idén ünnepeli fennállásának 20. évfordulóját a ráckevei Sion Security, Magyarország egyik piacvezető távfelügyeleti
szolgáltatója.
Már alapításunktól kezdve elsődleges szempont volt számunkra az ügyfelek egyedi igényeinek magasszintű kiszolgálása. Cégünk sikereit lépésről-lépésre haladva, szakmánk szeretetének, és munkánk iránt érzett teljes elköteleződésünknek köszönhetjük. Szolgáltatásunk hatékonyságát mi sem jelzi jobban, mint a mára 11.000 főt meghaladó ügyfélkörünk.
Cégcsoportunk másik tagja, a szigetszentmiklósi székhelyű Érték-Őr Kft. 2011 óta szolgálja a régió lakóingatlanjainak
és intézményeinek vagyonvédelmét. Szolgáltatásunk riasztórendszerek, kamerarendszerek kiépítése mellett távfelügyeletre, valamint ma már eseti kivonulásra, és preventív járőrözésre is kiterjed. Minőségben nem kötünk kompromisszumot, hiszen nem kevesebbről van szó, mint az ügyfeleink értékeinek biztonságáról, akár az ügyfelek testi épségéről. Az
ingyenes helyszíni felmérések, tervezések időpontjának egyeztetését rugalmasan kezeljük, szem előtt tartva leendő ügyfeleink időbeosztását. Két ügyfélszolgálati irodánkban hétfőtől-péntekig 8-16 óráig várjuk ügyfeleinket, legyen szó
számlabefizetésről, szerződéskötésről vagy szerződésbontásról, adatmódosításról és kiegészítő szolgáltatás beaktiválásáról.
Húsz év alatt a kis családi vállalkozásunk közel 60 főt foglalkoztató céggé nőtte ki magát. Ma már
Szalkszentmártontól Leányfaluig járőröznek szakembereink, egyformán a legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtva.
Valódi csapatmunkánkban helytáll Dumas híres mondása: miszerint „Mindenki egyért. Egy mindenkiért.” Nagy ügyfélszámunk ellenére sem engedhetjük meg, hogy ügyfeleink problémái, panaszai elkerüljék figyelmünket, sok esetben
vezetői szinten kezelve azokat, ezzel erősítve a megrendelő és a Sion Security közötti személyes kapcsolatot, hiszen a
mai világban a valós ügyfélélmény megteremtése egyre fontosabb feladat.
A felügyeletünk alatt álló területeken kiemelt figyelmet fordítunk időskorú ügyfeleinkre, szem előtt tartva szokásaikat, egyedi igényüket. Telepítő kollégáink türelmesen végzik a beüzemeléskor történő oktatást, válaszolva a felmerülő
és visszatérő kérdésekre. A rendszer és a szolgáltatás aktiválása után, járőr kollégáink személyesen is bemutatkoznak
ügyfeleinknek, megismerkednek a helyszín sajátosságaival, így erősítve biztonságérzetüket. A rendszerhasználati problémákat is érzékenyen kezeljük, és igyekszünk mielőbbi megnyugtató megoldást nyújtani ügyfeleinknek.
Jövőnk sikerének kulcsát kiváló szakmai csapatunkban, ügyfélközpontúságunkban, valamint az innovatív technológia
alkalmazásában látjuk. Ezúton szeretnénk megköszönni ügyfeleink 20 éve tartó töretlen bizalmát! Reméljük, hogy szakmaisággal, precízséggel, türelemmel és kedvességgel méltók lehetünk otthonuk biztonságának védelmezői.

