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

pünkösdölő
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2019. június

35 éves a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
A Művészeti Iskola május harmadik hetében számos programmal, Tanári koncerttel, Szabadtéri néptánc előadással és a Ránki koncerttel ünnepelte méltó módon az intézmény hírnevéhez jubileumi évfordulóját. A Ránki koncerten került sor a Ránki-díjak átadására is. Részletes beszámolónkat a következő
számban olvashatják.
Szöveg, fotók: Jáki Réka

3

2019. június

Testületi ülés
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. május
23-án megtartotta soron következő nyilvános és
zárt testületi ülését.
***
138/2019.(V.23.) 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. május 23.
***
139/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. május 23.
***
140/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve
köztestület részére 2019. évi működési kiadásaihoz 11.000 e Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyújt a 2019. évi önkormányzati költségvetés e célra létrehozott tartalékának terhére.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1.
pontban foglaltaknak megfelelően az okirat megszerkesztésére, melynek aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, pénzügyi
irodavezető, Bodor Lászlóné VIGI vezető
Határidő: 2019. május 30.
***
141/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozását érintően, az elnyert pályázati sikerre
tekintettel a céltartalékból 3 millió Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékba.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: pénzügyi irodavezető, Bodor Lászlóné VIGI vezető
Határidő: 2019. május 31.
***
142/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az adóügyi iroda helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló
2019. évi április havi beszámolóját az előterjesztés szerinti elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. május 23.
***

143/2019.(V.23.) 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.május 23.
***
144/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Ráckeve Város
Önkormányzata VEKOP-6.2.2-15” című Kbt.
113. §. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás érvényes.
2. Az eljárásban az 1. részre 4 ajánlat, a 2. részre 3
ajánlat, a 3. részre 1. ajánlat érkezett. A Kbt. 81. §
(4)-(5) bekezdés alapján csak a legkedvezőbb
ajánlat érvényességéről szükséges dönteni. Az 1.
részre az AFD Universal Kft. (2310 Szigetszentmiklós Vénusz u. 14.), a 2. részre a Pritamin
Trend Kft. (1163 Budapest Veres Péter út 51.), a
3. részre a Merito Trend Kft. (2340 Kiskunlacháza Dömsödi u. 3.) tette a legkedvezőbb ajánlatot.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. rész tekintetében (lakások kivitelezése) érvényesnek nyilvánítja az AFD Universal Kft. (2310 Szigetszentmiklós Vénusz u.
14.) ajánlatát. A képviselő-testület megállapítja,
hogy a közbeszerzési eljárás az 1. rész tekintetében (lakások kivitelezése) eredményes, nyertes
ajánlattevőnek - a bíráló bizottság javaslata alapján – az AFD Universal Kft. (2310 Szigetszentmiklós Vénusz u. 14.) ajánlattevőt határozza meg
nettó 74.565.909 Ft ajánlati árral. Forrása a
VEKOP-6.2.2-15-2016-0004 számú pályázat
támogatása.
4. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. rész tekintetében (közösségi ház
felújítása és bővítése) érvénytelennek nyilvánítja
a Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest Veres
Péter út 51.) ajánlatát a Kbt. 71. § (1) bek. e.)
pontja alapján mivel a Kft. a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a 2. rész
tekintetében (közösségi ház felújítása és bővítése) eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek, b.) pontja
alapján, mivel az ajánlati ár meghaladja a fedezet
összegét.
5. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. rész tekintetében (kamera rendszer kiépítése) érvénytelennek nyilvánítja a Merito Trend Kft. (2340 Kiskunlacháza Dömsödi u.
3.) ajánlatát a Kbt. 71. § (1) bek. e.) pontja alapján, mivel a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. A képviselő-testület megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás a 3. rész tekintetében
(kamera rendszer kiépítése) eredménytelen a
Kbt. 75. § (2) bek, b.) pontja alapján, mivel az
ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. rész tekintetében a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vereckei Zoltán alpolgármester, Horváth Sándor
projektmenedzser, Molnár Józsefné műszaki irodavezető, pénzügyi irodavezető
Határidő: szerződés aláírásra: Kbt. szerint
***
145/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a VEKOP-6.2.2-152016-00004 Ráckevei Szociális Városrehabilitációs pályázat közösségi ház felújítására és bővítésére irányuló beruházására új közbeszerzési eljárást ír ki.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vereckei Zoltán alpolgármester, Horváth Sándor
projektmenedzser, Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019.május 31.
***
146/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEKOP-6.2.215-2016-00004 Ráckevei Szociális Városre habilitációs pályázat kamera rendszer kiépítésére irányuló, közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beruházására nyilvános pályázati felhívást ír ki.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vereckei Zoltán alpolgármester, Horváth Sándor
projektmenedzser, Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019.május 31.
***
147/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c. pályázati kiírásra.
A projekt címe: Iskola úti tagóvoda felújítása
A megvalósítás helyszíne: 2300 Ráckeve, Iskola
u 48-50., helyrajzi száma: Ráckeve 1653
A projekt megvalósításához biztosított önerő legfeljebb 1,6 millió forint, saját forrás.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a támogatás elnyerése esetén az önerő
összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, pénzügyi irodavezető, Feketéné Kiss Zsuzsanna pályázati
referens
Határidő: pályázat benyújtására 2019. május 31.
***
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148/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az önkormányzati
étkeztetés fejlesztések támogatása c. pályázati
kiírásra.
A projekt címe: Ifjúság úti óvoda melegítő-tálaló
konyha bővítése
A megvalósítás helyszíne: 2300 Ráckeve, Ifjúság
u. 2., helyrajzi száma: Ráckeve 497
A projekt megvalósításához biztosított önerő legfeljebb 2,2 millió Ft, saját forrás.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a támogatás elnyerése esetén az önerő
összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, pénzügyi irodavezető, Feketéné Kiss Zsuzsanna pályázati
referens
Határidő: pályázat benyújtására 2019. június 20.
***
149/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete indulni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt
LVF/13997/2019-ITM kódszámú pályázaton, 20
millió forint összköltség mellett, legfeljebb 6 millió forint önerő biztosításával a Keszeg sori rév
kiszolgáló épülethez vezető szilárd burkolatú út Becsei út és Keszeg sor 36. szám közötti szakaszának - felújítására. Az önerő forrása a város
2019. évi költségvetésében kerül biztosításra.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, pénzügyi irodavezető, Feketéné Kiss Zsuzsanna pályázati referens
Határidő: pályázat benyújtására 2019. május 29.
***
150/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckeve Városi Sportegyesület
– Röplabda Szakosztályának a 2019. évben
folyósításra kerülő támogatását felfüggeszti
mindaddig, amíg
– a 2017. évi el nem számolt, mindösszesen
177.265 Ft támogatási összeget, valamint a 2018.
évi el nem számolt mindösszesen 260.215 Ft
támogatási összeget Ráckeve Város Önkormányzata részére maradéktalanul vissza nem téríti.
2. A képviselő-testület a visszafizetésre kötelezett
mindösszesen 437.480 forint tekintetében a fizetési határidőt 2019. június 15. napjában határozza
meg.
Felelős: Szadai József polgármester,dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, pénzügyi irodavezető

2019. június

Határidő: 2019. június 15.
***
151/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckeve Városi Sportegyesület Sakk-szakosztálya 2017. és 2018. évi el
nem számolt, mindösszesen 597.730 Ft támogatási összeget, 2019. június 15. napjáig maradéktalanul Ráckeve Város Önkormányzatának fizesse
vissza.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. június 15.
***
152/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2019. (I. 31.) számú határozatát
visszavonja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. május 23.
***
153/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2015.
január 1. napján kötött megbízással vegyes általános vállalkozási szerződést közös megegyezéssel
2019. május 31. nappal meg kívánja szüntetni.
2. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szerződést 2019. június 1. nappal meg
kívánja kötni.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban jelölt szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester,dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Juhász László ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. június 1.
***
154/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ráckeve Ifjúság
utca 2. szám alatti óvoda bővítésének II. ütemét –
a szerkezetkész állapotban lévő épületrész belső
kialakításával – meg kívánja valósítani.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a kivitelező kiválasztására irányuló pályázati felhívásról gondoskodjon, a felhívásra beérkezendő pályázatokról döntsön.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás eredményeként a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó vállalkozással a
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötésére. A beruházás forrása: a város 2019.
évi költségvetése
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Asztalos Csilla

igazgatási csoportvezető, Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: pályáztatás lebonyolítására 2019.
június 10.
***
155/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda tagintézményeiben indítható csoportok számát, csoportlétszámot
a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:
– Ifjúság úti tagintézményben 8 csoport indítható,
4 x 23, és 4 x 25 fővel
– Vörösmarty úti tagintézményben 4 csoport
indítható, csoportonként 24 fővel
– Iskola úti tagintézményben 3 csoport indítható,
16-23-25 fős csoportban
– Dömsödi úti tagintézményben 4 csoport indítható, 2 x 20 és 2 x 25 fővel.
2. 2019/2020. nevelési évtől, azaz 2019. szeptember 1. napjától a Ráckevei Szivárvány Óvodában
a jelenlegi státuszt, plusz 4 fő óvodapedagógus, 2
fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő takarító státusz bővítésével engedélyezi város 2019.
évi költségvetésének a terhére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Bőcze Ferencné intézményvezető, dr. Rupp-Müller
Melinda mb. aljegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. szeptember 1.
***
156/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a
Ráckevei Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának
módosítását, mely módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. A módosító okirat a kincstári bejegyzés napján lép hatályba.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert módosító okirat aláírására, és az 1. pont
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat elkészítésére és a változások
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő átvezettetésére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Rupp-Müller Melinda mb. aljegyző
Határidő: 2019. június 1.
***
157/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy bízzon meg független könyvvizsgálót a város 2018. évi zárszámadásának felülvizsgálatára.
Forrás: a város 2019. évi költségvetése
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. június 15.
***
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2019. június

158/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Képviselő-testülete a Ráckeve
8258/3 hrsz-ú 16.673 m 2 nagyságú közterületből
336 m 2 területnagyságot kivon és ennek a területrésznek közterületi jellegét megszünteti. A
8258/3 hrsz-ú terület nagysága a telek-határrendezést követően 16.337 m2 lesz.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a 8258/3
hrsz-ú ingatlan területében történt változás
ingatlanvagyonkataszteri nyilvántartásban történő átvezetésére, és felhatalmazza a polgármestert
– tárgyi üggyel összefüggésben – a dokumentumok aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
pénzügyi irodavezető
Határidő: telekalakítás jóváhagyását követően
***
159/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gombás Krisztina és Gombás Lajos 2300
Ráckeve Berkenye utca 48. szám alatti lakosok
részére értékesíti a Ráckeve 8258/3 hrsz-ú ingatlanból a ráckevei 8160 hrsz-ú ingatlannal határos
84 m2 nagyságú területrészt telek-kiegészítésként
6.000 Ft/m 2 eladási árért, azaz összesen 504.000
Ft összegért.
2. Az ingatlan megosztásával és minden további
ügyintézéssel kapcsolatos költség (földhivatali,
ügyvédi) kérelmezőket terheli.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: kérelmezők értesítésére: 2019.
május 31.
***
160/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jakus Erzsébet 1089 Budapest Orczy út 42.
II/4. szám alatti lakos részére értékesíti a Ráckeve
8258/3 hrsz-ú ingatlanból a ráckevei 8161 hrsz-ú
ingatlannal határos 84 m2 nagyságú területrészt
telek-kiegészítésként 6.000 Ft/m2 eladási árért,
azaz összesen 504.000, -Ft összegért.
2. Az ingatlan megosztásával és minden további
ügyintézéssel kapcsolatos költség (földhivatali,
ügyvédi) kérelmezőt terheli.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: kérelmező értesítésére: 2019.
május 31.
***
161/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete Lihovay Éva Antónia 1124 Budapest
Pagony u. 40. szám, valamint Lihovay Rita 1124
Budapest Rózsa u. 23-25. 4.em. 67. szám alatti
lakosok részére értékesíti a Ráckeve 8258/3 hrszú ingatlanból a ráckevei 8162 hrsz-ú ingatlannal
határos 168 m2 nagyságú területrészt telek-kiegészítésként 6.000 Ft/m2 eladási árért, azaz összesen
1.008.000 Ft összegért.
2. Az ingatlan megosztásával és minden további
ügyintézéssel kapcsolatos költség (földhivatali,
ügyvédi) kérelmezőket terheli.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: kérelmezők értesítésére: 2019.
május 31.
***
162/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Ráckeve 6436
hrsz-ú ingatlan 15/480-ad-15/480-ad tulajdonrészeit Gazdag Norbert és Gazdag Ádám
ingatlantulajdonosoktól 350.000 – 350.000
forint vételár ellenében. Forrás: a város 2019.
évi költségvetése.
2. A képviselő-testület felkéri dr. Szeltner Gábor
megbízott ügyvédet az adásvételi szerződés elkészítésére, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Szeltner Gábor ügyvéd, Molnár Józsefné irodavezető, pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. június 30.
***
163/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 7073/1 és 7074/1 helyrajzi számú közterületeknek a Part köz nevet adja.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 7556 helyrajzi számú saját használatú
útnak a Szárító utca nevet adja.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete jelen határozata alapján a 0342/2 hrsz-ú
és a 0345/50 hrsz-ú utak telekhatár-rendezését
követően a 0342/2 hrsz-ú út neve Cseresznyés
utca, a 0345/50 hrsz-ú út neve Dió utca elnevezés
lesz.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának, emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló
18/2013.(IX.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a határozat közzétételéről és a rendeletben felsorolt szervek értesítéséről.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:

Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Molnár
Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019.június 5.
***
164/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete az Iskola úti óvoda részleges felújításának kivitelezésére kiírt pályázatot érvényesnek,
de eredménytelen nyilvánítja, tekintettel arra,
hogy a pályázati kiírásra nem került pályázat
benyújtásra.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019.május 23.
***
165/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete felkéri a RÁVÜSZ Kft.-t, hogy az Iskola
úti óvoda mosókonyha kialakítására adjon be
árajánlatot és csoportszobák ablakcseréjére kérjen be árajánlatokat.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, a döntés
meghozatalára, ennek eredményeként a RÁVÜSZ Kft.-vel, mint fővállalkozóval való vállalkozási szerződéskötésre.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Juhász László RÁVÜSZ Kft. ügyvezetője
Határidő: 2019. szeptember 1.
***
166/2019.(V.23.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2016.(III.24.) és a 356/2018.
(XI.22.) számú, tárgyi ügyben korábban hozott és
érvényben lévő beruházás megvalósítására irányuló döntésekben foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kossuth Lajos utcai
járda felújításra irányuló közbeszerzési eljárást
indítsa meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a beruházásról folyamatosan adjon tájékoztatást.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. június 15.
***
167/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egészíti ki:
„5. Közbeszerzési eljárás tervezett időpontja:
2019. 06.
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Kossuth
Lajos utca Árpád-híd és gimnázium közötti
járdaszakaszainak felújítása”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti nyílt eljárás”
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Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. június 7.
***
168/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közterületeken lévő balesetveszélyes fák kivágásáról a
vegetációs időszak végén a novemberi
hónapban határoz.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. novemberi képviselőtestületi ülés
***
169/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a RÁVÜSZ
Kft.-t, hogy a Vörösmarty úti óvodánál
lévő platánfa balesetveszélyességét
szüntesse meg.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, Juhász László, a RÁVÜSZ
Kft. ügyvezetője
Határidő: 2019. június 7.
***
170/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Vadkacsa
Szabadstrand, 2300 Ráckeve, Dömsödi
út 4. szám alatti ingatlan tulajdonosa
hozzájárul a megnevezett ingatlanon
2019. július 6. napján tartandó Zorall
koncert rendezvényhez kötődően, a vízterületen kialakításra kerülő 3 darab 12
méter x 2 méteres kikötő parti csatlakozásához.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Kereszturi Zita jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László RÁVÜSZ Kft.
ügyvezetője
Határidő: 2019. július 8.
***
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a /2019.
(V.2...) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendeletet teljes terjedelmében a
város honlapján olvashatják. – a szerk.)
***
Zárt ülésen hozott határozatokról az
alábbiakban adunk tájékoztatást:

2019. június

171/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű, zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. május 23.
***
172/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatának tulajdonában álló,
Ráckeve 0447/6 helyrajzi számon
és 0447/16 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokra 2019. április 1. napján kiírt pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, te kintettel arra, hogy a pályázati
kiírásra a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázat nem került benyújtásra.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. május 23.
***
173/2019.(V.23.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította az alábbi határozati javaslatot:„Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja, hogy a város marketing
feladatainak ellátásával megbízzanak marketing feladatokkal foglalkozó céget.”
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Kereszturi Zita jegyző
Határidő: 2019. május 23.
***
174/2019.(V.23.) számú határozat
(nem szövegszerű)
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai marketing pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja, a képviselő-testület az adott
feladatra nem kíván szerződést
kötni.

Polgármester
gondolatai
Ifjúság úti óvoda
bővítése
Városunk lakosságszáma folyamatosan emelkedik, jelenleg 10400 fő
felett van. A gyermekek születése
szintén növekvő tendenciát mutat.
Ez azt is jelenti, hogy a fenntartásainkban lévő bölcsőde és óvoda intézményeinknél meg kellett vizsgálni,
rendelkezünk-e elegendő férőhellyel. A bölcsőde esetében
jelenleg nincsenek ilyen jellegű gondjaink. Az óvodát illetően
azonban / ahogy korábban még arra lehetett számítani, hogy a
következő képviselő-testület feladata lesz a bővítés /, azonnali
döntésre volt szükség.
2019. április hónapban a korábbi éveknek megfelelően megkezdődtek az óvodai beiratkozások. Már az első időszak után
Bőcze Ferencné intézményvezető tudomásomra hozta, nagyon
sok a jelentkező, ami a későbbiek folyamán olyan mértékben
emelkedett, hogy a jelentkezéseket csak úgy lehetett elfogadni,
ha férőhelyet bővít az óvoda.
Sok fontos részletre kiterjedő előkészítés után arra a megállapításra jutottunk, hogy az Ifjúság úti óvoda bővítését, a szerkezetkész állapotban lévő épületrész belső kialakítását megvalósítjuk.
Ennek a kivitelezésével 2 új csoportszobával, plusz a hozzá
tartozó kiegészítő helyiségekkel bővül az óvoda, amely így 50
gyermekkel több befogadást tesz lehetővé.
Szadai József polgármester

A RÁVÜSZ Kft. munkatársat keres!
***
A képviselő-testület a soron következő
ülését 2019.június 27-én tartja.
***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a
www.rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

– 1 fő parkolóőr munkakörbe.
Jelentkezni lehet a kft. ügyvezetőjénél,
Juhász Lászlónál.
Telefon: 30/279-8231

2019. június
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Pályázati felhívás – pénzügyi irodavezető
Ráckevei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

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

Pénzügyi Iroda
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint
a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselőtestülete mindenkori költségvetési rendeletének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, a 29/2012.(III.07.) Kormányrendelet
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I.
besorolási osztály előírásai alapján, továbbá a
368/2011.(XII.31.) az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet
12. § alapján
• Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási területen szerzett – legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,
• Önkormányzati területen szerzett pénzügyi –
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű ASP program ismerete,
• Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/
megléte,
• Költségvetési szervnél szerzett vezetői gyakorlat.
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,
• Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a
87/2019. (IV.23) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okmányok másolata, közigazgatási szakmai
gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
• A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvő-

képességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt,
• Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik,
• Pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem
áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll
olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a köztisztviselői jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
• Motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kereszturi Zita nyújt, a 06-24-523-333
-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2300 Ráckeve, Szent István tér 4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/118/2019, valamint a munkakör megnevezését:
Pénzügyi Irodavezető.
• Személyesen: dr. Kereszturi Zita jegyző, Pest
megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6
hónapos próbaidő kikötésével jön létre.
A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik.
A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók
részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.rackeve.hu honlapon
szerezhet.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. július 8.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Ráckeve Város honlapja
• Ráckevei Újság

KÖZMEGHALLGATÁS
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 6-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartotta meg Közmeghallgatását a Régi Városháza Dísztermében.
A közmeghallgatás főbb témái a következők voltak:
• Tájékoztató a város 2019. évi költségvetéséről, • Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről, • Lakossági kérdések, észrevételek
A közmeghallgatásról a részletes jegyzőkönyvet Ráckeve Város honlapján olvashatják.
Jáki Réka
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Támogatás a ráckevei civil- és sportszervezetek
számára
Ráckeve Város Önkormányzatának Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva 39/2019 (IV.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a város 2019. évi költségvetésében a SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁS előirányzatából, 18.000.000,- Ft pénzeszközből az alábbi
Sportegyesület Szakosztály
neve
Szabó Attila Kenu Akadémia
Egyesület
támogatást nyújtja:

Megítélt támogatás összege
2019.
2.100.000,- Ft

Támogatás célja

Képviseletre jogosult neve

Az egyesület 2019. évi fejlesztési programjainak, működésének dr. Borkovits Margit
támogatása, gyermek és ergométeres verseny rendezése.

Ráckeve Város Önkormányzatának Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva a 40/2019 (IV.30.) számú határozata
szerint a bizottság 39/2019 (IV.30.) számú döntésében már elbírált 2.100.000,- Ft feletti részt, azaz a város 2019. évi költségvetésében a SPORT CÉLÚ
TÁMOGATÁS előirányzatának további maradványösszegét, 15.900.000,- Ft pénzeszközt az alábbiak szerint osztja fel:
Sportegyesület
Szakosztály neve
Ráckevei Kick Boksz
Sportegyesület
Ráckeve Városi SE.
Kajak-Kenu Szakosztály
Ráckeve Városi SE. Kajak
Kenu és Sárkányhajó Szako.
Carlo Lovassport Egyesület
Ráckeve Serege Íjász
Sportegyesület
Ráckeve Városi Amatőr
Futball Club
Piton Boksz Klub
Újhegyi Sportegyesület
Ráckeve Íjász Sport Club
Ifjú sportolók elismerése

Megítélt támogatás Támogatás célja
Képviseletre
összege 2019.
jogosult neve
A Kick-Boksz Szövetség és a Kempo Szövetség által kiírt versenyeken való
1.000.000,- Ft
részvétel, tatami vásárlása, sport felszerelések folyamatos pótlása, előírt egyséKovács Attila
ges sportruházat beszerzése.
A szakosztály folyamatos működésének biztosítása, kondicionáló terem fej2.100.000,- Ft
lesztése, munkabér és adminisztrációs költségek támogatása, hajó beszerzési,
Fodor Ferenc
javítási és karbantartási költségeinek támogatása.
2019. évben megrendezésre kerülő összesen 4 program szervezési költségeiFodor Ferenc
1.000.000,- Ft
nek, és a versenyrendezéssel kapcsolatos kiadásainak támogatása.
Lóháton való képességfejlesztési program elindítása, a gyerekekkel foglalkozó
Kirchner Szilvia
300.000,- Ft
gyógytestnevelő és gyógypedagógusok bérköltségének támogatása.
Eszközpótlás, pályafejlesztés, versenyeken való részvétellel kapcsolatos költséKókai Mihály
400.000,- Ft
gek támogatása
Működési költségek fedezése, a szertárosi feladatokat ellátó személy bérköltséKovács Ferenc
4.500.000,- Ft
geinek támogatása. A lelátó, öltözők, folyosó, a hangosítás és a világítás fejlesztése, felújítása.
Az edzés hely bérleti díjának továbbá a versenyeken való részvétellel kapcsola300.000,- Ft
Binger Attila
tos költségeknek a támogatása.
2019. július 27. napi rendezvény megtartása, azzal kapcsolatos szervezési költ- Gyetkóné Klenovics
300.000,- Ft
ségek támogatása.
Judit
Eszközhiány pótlása, az íjász lőtér karbantartása, fejlesztése, versenyeken való
400.000,- Ft
Buzás Károly Zoltán
részvétellel kapcsolatos költségek támogatása.
100.000,- Ft
Az adott évben kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, 18. életévét be nem töltött azon ráckevei szakosztályban sportoló, ráckevei iskolában tanuló, vagy ráckevei lakosú személy támogatása, aki sportteljesítménye mellett magatartásával
is példaként állítható a város ifjúsága elé.

A bizottság úgy döntött, hogy a fennmaradó 5. 500.000,- Ft pénzeszközből tartalékot képez, melynek felhasználásáról a későbbiekben rendelkezik.
***
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága 43/2019 (IV.30.) számú határozatában foglaltak
szerint – átruházott hatáskörében eljárva – a város 2019. évi költségvetésében a rendelkezésre álló 2.000.000,- Ft pénzeszközt a beérkezett igények alapján
az alábbiak szerint osztja fel:
Civil szervezet neve
Ráckevei Veterán
Gépjárműgyűjtők Egyesülete
„SzabAdy” Alapítvány
Ráckevei Baráti Kör Egyesület
Alkotóművészek és Művészbarátok Ráckevei Egyesülete
Ráckevei Duna Baráti Kör
Egyesület

Megítélt támoga- Támogatás célja
tás összege 2019.

Képviseletre
jogosult neve

500.000,- Ft

2019. augusztus 24-25-én megrendezésre kerülő program támogatása.

Cserna Gábor

50.000,- Ft
40.000,- Ft

2019. év nyarán rendezendő régész tábor szervezési költségeinek támogatása.
2019. évben megszervezésre kerülő két buszos kirándulás költségeinek támogatása.

Mészáros Attila
dr. Novák Jenőné

100.000,- Ft

Szakmai „továbbképző” napok rendezvényen történő részvétel anyagi támogatása.

Mertl Attila

150.000,- Ft

Az egyesület tulajdonában álló kikötő fejlesztése.

Detrich László

2019. június

Civil szervezet neve
Ráckeve Érték Egyesület
Ars Medica Pro Humanitate
Hungarica Egyesület
Foto Art Keve Egyesület
Ráckevei Dunaági Horgász
Szövetség
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Megítélt támoga- Támogatás célja
tás összege 2019.
A ráckevei hajómalomról szóló kiadvány megjelentetésének támogatása.
50.000,- Ft
50.000,- Ft

A Ráckevei Katolikus templomban tartandó koncertek szervezésének költségei.

50.000,- Ft

2019. év végén tartandó kiállítás megrendezésének költségtámogatása.

50.000,- Ft

Sporthorgászat című reprint kötet megjelentetésének támogatása.

Képviseletre
jogosult neve
dr. Szánthó Györgyné
Kósáné Kertai Daisy
Sonja
Fodor Ferenc
dr. Molnár Pál

A bizottság úgy dönt, hogy a fennmaradó 960.000,- Ft pénzeszközből tartalékot képez, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt.

dr. Nagy Klára
a bizottság elnöke

2019. nyári igazgatási szünet
a Ráckevei Polgármesteri Hivatalban
2.§
A Hivatal 2019. évi munkarendjében a NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET 2019. JÚLIUS 8.
NAPJÁTÓL 2019. JÚLIUS 14. NAPJÁIG (5 munkanap: július 8, 9, 10, 11, 12) tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban halaszthatatlan anyakönyvi ügyben (haláleset
anyakönyvezése) az ügyfélfogadás ügyeleti rendszerben az alábbi napokon történik:
A nyári igazgatási szünetben 2019. július 8-án (hétfőn) 8.00 órától 12.00 óráig, illetve 2019.
július 10-én (szerdán) 8.00 órától 12.00 óráig

Szadai József polgármester

dr. Kereszturi Zita jegyző

Blogot indított a megyei önkormányzat
A Duna menti települések értékeinek felmérésére, az együtt működési lehetőségek erősítésére 2017-ben több ország részvételével zajló projekt kezdődött Danube Urban Brand
(DANUrB) névvel. A magyarországi programot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kara Urbanisztikai Tanszéke dolgozta ki és vezeti, részt vesz benne
Pest Megye Önkormányzata is.
Blogunkban a megye területén található két térségnek, a Dunakanyarnak és a Csepel-sziget déli
részének (Szigetzug) a programban részt vevő településeivel foglalkozunk. Mivel a projekt lényeges eleme a települések és a Duna kapcsolata, az egyes városokat, falvakat vízitúrázva kerestük fel,
többek között arra helyezve a hangsúlyt, miként lehet a ma még kihasználatlan, alulhasznosított építészeti és kulturális emlékeket, infrastruktúrát „Duna menti kontextusban” aktívvá tenni.
Ezekről a csónaktúrákról, élményekről, tapasztalatokról – pozitívakról és negatívokról egyaránt
– szól a Dunai mesék. A programban érintett települések, területek a Dunakanyarban:
Dunabogdány, Ipolydamásd, Kisoroszi szigetcsúcs, Nagymaros, Szob, Verőce, Visegrád, Zebegény. A Szigetzugban: a Ráckevei-Duna szigetei, Lórév, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu. A blog minden héten frissül.
Ambrus András sajtófőnök, Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Web: www.pestmegye.hu

A BM is nyugtázta a fejlesztési igényünket
Jó hír az RSD-projekt szennyvíz-elvezetéséből kimaradt 135 ráckevei partközeli ingatlan tulajdonosainak, hogy hosszú, mintegy másfél éves egyeztetési és tervezési munkák után az év elején
elfogadta az ennek a területnek a fejlesztésére irányú kérelmünket a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság, majd az Országos Vízügyi Igazgatóság. Ennek eredményeképpen a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága is nyilvántartásba vette a fejlesztési
igényt májusban. Ezzel azonban még nem került pont az ügy végére: a rendelkezésünkre álló engedélyekkel az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programirodát kell most megkeresnünk a környezetvédelmi és lakossági szempontból is fontos fejlesztés
megvalósítása érdekében.
Vereckei Zoltán alpolgármester

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
2014-2020 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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Felmerült már a kérdés, hogyan tudna tenni környezete megóvása érdekében?

Gyűjtse szelektíven csomagolási hulladékát!
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettudatosság jegyében,
a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfeleink kényelmi szempontjait szem
előtt tartva, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyűjtjük az ingatlanok elé, sárga színű
DTKH-s emblémás zsákokban kihelyezett szelektív csomagolási hulladékot
(papír, fém, műanyag, tetrapack).
A szükséges SÁRGA színű DTkH emblémás zsákokat térítésmentesen
biztosítjuk, melyek bármelyik Ügyfélszolgálatunkon beszerezhetőek, illetve, ha az első alkalommal bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban kerül
kihelyezésre a szelektált hulladék, úgy a következő gyűjtési alkalomra cserezsákként biztosítjuk Önnek!
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk
körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság,
szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack,
kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl:
samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos
dobozok,
fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos
doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai
(TetraPack), konzervdoboz
Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat
összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a
korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az
utólagos válogatás!
Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene
mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a
mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint
szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a
papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem
hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek a zsákban az elszállítás időpontjáig.
Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa laposra!
A gyűjtés másik ugyancsak nem elhanyagolható momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb térfogattal helyezze el a műanyag
palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek
elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!
Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!

NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és
videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek
a kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresse a településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem
gyűjthető hulladékot helyezett a szelektíves zsákba, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal
együtt került ártalmatlanításra!
Segítse munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat
gyűjtse szelektíven!
Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a gyűjthető hulladékfajtákat,
akkor sincs probléma! SÁRGA zsákunkra rányomtattuk, milyen hulladékok kerülhetnek bele.
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!
Gyűjtsünk együtt!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhat. További kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk
szíves rendelkezésére!

Épülhetnek a lakások
Újabb fordulóponthoz érkezett a VEKOP-6.2.2-15-201600004 szerződésszámú, közismertebb nevén „szegregátumos
pályázat”: lezárult az első közbeszerzési kör, amelynek eredményeképpen a három, nettó 65nm-es szociális lakás építését az
AFD Universal Kft. kezdheti meg. A cég 74565909 + áfa forintos
ajánlattal előzte meg a többieket. A három ingatlannak jövő év
elejére kell elkészülnie.
Sajnos az Iskola utcai közösségi ház kialakítására beérkezett
legjobb ajánlat is mintegy bruttó 20 millió forinttal haladta meg
az erre a célra rendelkezésre álló lehetőségeinket, továbbá a kért
hiánypótlás sem érkezett be az első helyen végzett cégtől, így az
eredménytelenül zárult, miként a kamerarendszerre kiírt pályázat
is: utóbbi célja az ún. Homokbánya területére irányuló illegális
hulladéklerakás akadályozása lesz.
Utóbbi kettőre újabb közbeszerzést hirdettünk, miközben
Horváth Sándor projektmenedzserrel kérelmezzük az irányító
hatóságtól, hogy engedélyezze a projektben egyéb célokra elkülönített összegek átcsoportosítását, hiszen a pályázat beadása és az
eredmények kihirdetése között eltelt időben bekövetkezett építőipari árrobbanás – a pályázat pénzügyi átalakítása nélkül – veszélyeztetheti a projekt sikerét, amelynek célja a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja.
Vereckei Zoltán alpolgármester
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Köszöntő „szépkorúság elérése” alkalmából
ZVARA ANDRÁSNÉ, ZSÓKA NÉNI 90. születésnapjára gyűltünk
össze május 11-én, ahol rokonok, barátok jelenlétében Magyarország Kormánya által kiállított emléklapot adott át az ünnepeltnek Szadai József
Ráckeve város polgármestere és köszöntötte volt osztályfőnökét Baski
Gábor makádi polgármester is.
Zvara Andrásné (Boda Erzsébet) Nyíregyházán született, a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-földrajz tanári diplomát. 1953-tól nyugdíjba vonulásáig 43 éven át, Makádon tanított, 1972-től
lakik családjával Ráckevén.
A pálya iránti elhivatottsága, a gyerekek szeretete, a magas szintű tudás,

„Hatalmas az Isten”
Hevesvári Zoltán könyvbemutatója
Május 19-én, vasárnap délután került sor a Duna Relax &Event Hotel
nagytermében Hevesvári Zoltán új könyvének bemutatójára. A kötetben
- ahogyan a címlapon is olvasható - a szerző az elmúlt évek hazafias és szórakoztató verseit gyűjtötte egybe.
Nem csak Zoli bácsi szép családjával, hanem az Őt szerető és tisztelő barátokkal, szomszédokkal, ismerősökkel lett tele a terem. A délutánt Tihanyi
Dániel színész-énekes, a Komáromi Magyarock Dalszínház tagja (szintetizátor, ének), Gál Imre (hegedű, ének) és Gál Bernadett (ének) kiváló műsora
tette még színesebbé. Az előadók illeszkedve tematikájában a szerző verseihez,
neves magyar énekesek feldolgozott népszerű dalaival, népdalokkal érzékenyítették el a közönséget, köztük Zoli bácsit is.
A megnyitó beszédet Dr. Miskei Antal egyetemi docens tartotta, aki hangsúlyozta, hogy „azért került napjainkban elsősorban veszélybe a keresztény
civilizáció, mert a ma embere szakadt el, maga vágja el a szálat Istentől.” A
történész felhívta a figyelmet, hogy: „A magyarság nem genetikai és nem antropológiai fogalom, hanem szellemi, kulturális és érzelmi, azaz azok az emberek a magyarok, akik magyarul beszélnek ennek megfelelően így gondolkodnak teremtenek szellemi és anyagi kultúrát….Isten, Haza és a Család a meghatározó az életünkben”- fejtette ki bővebben ezt a kérdéskört Dr. Miskei Antal.
A bemutatón elhangzottak Zoli bácsi versei. A kötet címadó versét, a Hatalmas az Isten-t Tihanyi Dániel adta elő, a szerző az általa kedvelt, Jó embernek
lenni címűt, valamint az Ez a világ c. költeményét mondta el. Novák Kata a
Ráckevei Ady Endre Gimnázium tanulója pedig a Magyarnak születtem című
versét szavalta el. A műsor után az Őszidő Nyugdíjas Klub nevében Barczi
Józsefné, Erzsike köszöntötte kedves tagtársukat virággal és verssel, majd a
családtagok, barátok sora következett és a meghitt, családi vendégasztal mellett
dedikálta köteteit a szerző. Zoli bácsinak jó egészséget kívánunk és szeretettel
gratulálunk!

Jáki Réka

az értékek átadása - csupa olyan jellemző, ami miatt felnézhetünk rá. Kedvessége, aggódó gondoskodása, áldozatkészsége miatt szeretetben és megbecsülésben volt része a makádi iskolában és a községben is.
A következő gondolattal - ami egész eddigi életét jellemzi - kívánunk
neki további tartalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget, boldogságot szerettei körében.
„Az életet élvezni kell, szeretni a mindennapokat és mindent, ami körülvesz minket, megtanulni elfogadni és hálásnak lenni érte, mert minden azért
történik, hogy segítsen nekünk, még ha olykor elképzelhetetlen is."
/ Robert Lawson/
Zvara Ildikó, Szász Rozália
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újításának helyszínrajza
Tisztelt Lakosok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy a képviselő-testület megszavazta a
Kossuth Lajos utca egyirányú szakaszának / Patay László Városi Képtár
és Ady Endre Gimnázium között / korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztést.
Ennek értelmében a mellékelt engedélyes tervek jóváhagyása után
elkezdődhet a fent jelzett terület fejlesztésének közbeszerzési eljárása. Ez
magában foglalja az önkormányzat által vállalt kétoldali járda térkövezését, kettő helyen parkolók / NEM fizető !!!!! / létesítését.
További elképzelésünk, hogy meghatározott helyeken / a Pilisi Parkerdő Gazdaság új vezérigazgatójával történő tárgyalásom után, az általa
javasolt / faültetéseket végezzünk el.
A korábban jelzett útszakasz felújítása, kerékpársáv kialakítása a Pest
Megyei Közút Igazgatósággal történő egyeztetés után kerül sor.
Szadai József polgármester
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Könyvtári hírek
2019. május 17 -én, a ráckevei Ady Endre Gimnázium diákjainak alkotásaiból nyílt kiállítás Félélet címmel. A képzőművészeti kiállítás szervezője
Mikoláné Kiss Tünde, ő inspirálta a diákokat arra, hogy megmutassák
tehetségüket egy kiállítás keretein belül. A kiállítást Molnár László az Ady
Endre Gimnázium igazgatója nyitotta meg.
Gondolataiból idézve néhányat:
„Napjaink tele vannak, olyan nevelési problémákkal, melyek abból
fakadnak, hogy az iskola rendszer módszertana nehezen tart lépést a diákokat körülvevő világ változásaival. Számos esetben szembe kell nézzünk
azzal, hogy tanítványaink bizonyos kérdésekben, kihasználva a világháló
adta lehetőségeket többet tudnak nálunk. Nagy kérdés az is, hogy az ismeret
átadása vagy a készségek, képességek fejlesztése legyen elsődleges. Egy
készségtárgynak tekintett tantárgy esetében – mint a rajz és műalkotások
elemzése – a fenti kérdés egyértelműen eldönthető. Nagyon leegyszerűsítve:
a diák legyen képes a felnőtt életében, ha a szükség úgy hozza szabadkézi
rajzokat készíteni. Ugyanakkor az általános műveltség része, hogy egy
maturált ember legyen tisztában a művészettörténet nagy alkotóival. Összehozható-e a két dolog egyidejűleg? Iskolánkban, mint a kiállított alkotások
bizonyítják, ez sikerült. Nem vagyok tisztában a művészet pedagógia rejtelmeivel, de rácsodálkoztam arra a módszertani megközelítésre, melyet
Mikoláné Kiss Tünde kolléganőm mondott el nekem, mikor átnéztük a kiállítás anyagát. Úgy gondolom, hogy a művészet önmagában sem unalmas. A
diák azonban jobban szereti, élvezi, ha részese lehet a tanulás folyamatának
nem csak befogadóként, hanem alkalmazóként is. Milyen érdekfeszítő az
őskor művészetéről hallani! Mindenki kipróbálhatja ha festéket vesz a szájába és tenyerét körbe fújja megértheti hogyan alkotott az új kőkor embere,vagy akár használhatja Ausztrália őslakóinak szurkálós technikáját. Természetesen az őskor művészetéről szóló információ is fontos, de sokkal

lényegesebb ha a diák a maga életéből vett tárgyakat,
látogatott tájakat, embereket ábrázol egy adott korszak művészeti technológiájának használásával. A rómaiak próbálkoztak
először a fény és árnyék hatások érzékeltetésével. Ilyen ihletésű alkotásokat
is láthatnak az anyagok között. A kereszténység szívesen használta a mozaik
technikát. Az eredeti nagy művek mellett Hagia Sophia világi témájú mozaikot készítettek diákjaink.
Sikerül-e minden esetben egy adott kor technikájának megihletnie a diákokat? A tanárnő elmondta milyen lelkesen hozott újságból kivágott képeket,
hogy a diákok az egyiptomi kétdimenziós ábrázolás módra fordítsák át a
kapott anyagot. Nem tetszett nekik. Nyilván, hiszen a nevelés nem csak sikerekből, hanem néha kudarcokból is áll, melyekből egyértelműen tanulhatunk.
Egy dolog biztos, kísérletezni kell, hogy hogyan lehet egy matematika és egy
kémia témazáró közé beilleszteni egy rajzot, egy festményt vagy egy mozaikot.
És ami nincs itt. Aki még nem látta. nézze meg azt a seccót, melyet a tanárnő
készített tanítványival iskolánk első emeletén. Pokémon stílusban a periódusos rendszer elemeinek egy része került föl a falra, bizonyítandó a kémia és
rajz tantárgyköziségét. Látva és tapasztalva ezen tantárgy egy másik rajzszakos kollégám általi módszertanát is, bizton állíthatom, hogy ez a kreatív alkalmazott pedagógia otthonra talált a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban.”
Ezek után Mikoláné Kiss Tünde osztott meg néhány gondolatot a diákok munkáival kapcsolatosan.
A kiállítást 2019. június 7-ig lehet megtekinteni a könyvtárban. Ebben az
esztendőben szinte folyamatosan lehet látogatni a különböző témájú tárlatokat, nagyon örülünk, hogy a fiatal tehetségek is megmutatják magukat!
Hamarosan látni lehet majd az általános iskolás korcsoport munkáit is a
Rákóczi témájú rajzpályázat kapcsán! Az eredmények a következő Ráckevei Újságban lesznek olvashatóak!
Barbulszka Gabriella

2019. június

15

Csipkék a könyvtárban
Április 28-án nyílt meg a Skarica Máté
Városi Könyvtárban Ács Imréné, Klárika
csipkeverő különleges és légies életmű kiállítása, amely rendkívül sok érdeklődőt vonzott
ezen a vasárnap délelőttön.

Szadai József Ráckeve Város polgármestere
meleg szavakkal egy és csokor virággal köszöntötte Klárikát, akinek csodálatos munkáiban
már sokat gyönyörködhettünk nem csak
Ráckevén, hanem számos más településen is, és
„nagy büszkeség számunkra – mondta el a polgármester –, hogy a ráckevei csipkéket nemzetközi viszonylatban is
ismerik és elismerik.”
A kiállítást jómagam nyitottam meg azt hangsúlyozva,
hogy a kiállított csipkéket elsősorban nem öltözködési ruhadarabokként tartjuk számon,
hanem valódi műalkotásokként,
hiszen nem csak gallérok, vagy
más ruha kiegészítők, hanem
ezek igazából képek, amelyek
ugyanolyan bánásmódban is
részesülnek, üveg alá, bársonyra, képkeretekbe kerülnek, mint
a festmények, akár az alkotó otthonában, akár a kiállítóterekben a falra, posztamensekre. Ahhoz kétség nem fér, hogy Klárika
csipkéi valódi műremekek, műalkotások, magas
művészi színvonalúak.
A hozzá nem értő számára maga a technikai
tudás is lenyűgöző, ahogyan a verőpálcának
nevezett orsókról a rájuk tekert fonalakat a henger alakú párnára tűzött gombostűk köré fonja,
csavarja, szövi az általa előre megtervezett minta
szerint, de még inkább ami mögötte van: a végtelen türelem, fantázia és kreativitás.
A megnyitón ismertettem Ács Imréné, Klárika
szakmai életútját:
Ráckevén született, itt járt iskolában és 1982ben sajátította el a csipkeverést Tóthné Nagy
Amáliától, a Népművészet Mesterétől, amely
azóta minden szabadidejét kitöltötte. Akkor, ami-

kor boldog és akkor is, amikor szomorú…Igaz,
ahogyan ő fogalmazta meg ott jártamkor, amikor
rákérdeztem a lakás falain látható gyönyörű színes
gobleinekre is, hogy azt is ő készítette-e? Azt válaszolta: „Ha nagyon bánatos vagyok, akkor a csipkétől kicsit elfordulok és gobleinezek, mert a csipke
fehér vagy áttört színű, ritkán arany, a színek pedig
megvigasztalnak, felvidámítanak.”
1989-ben alapító tagja lett az Országos Magyar Csipkekészítők Egyesületének, majd titkára
és elnöke.
Számos kiállítása volt az elmúlt évtizedekben,
csak néhányat megemlítve: Ráckevén, Kiskunlacházán, Budapesten, Székesfehérváron, Komlón, Makádon, Kiskunhalason, Gödöllőn, Százhalombattán, Kazincbarcikán, Tokajon, Esztergomban, Békéscsabán, Debrecenben, Szekszárdon, Szegeden, Tatán, Zala-Újlakon, Nagykanizsán…és még sorolhatnám.
Nemzetközi kiállításokon is csodálhatták saját
tervezésű és készítésű védett munkáit: Olaszországban, Németországban, Belgiumban, Svájcban, Tajvanon, Finnországban, Montenegróban.
Szőlőfürtös terítőjével vándorkiállítás formájában a világ számos országát bejárta.
1989-ben a Magyar Művelődési Intézet Iparművészeti Osztálya megvásárolta fenyőfát ábrázoló csipkéjét, amelyet kiállítottak a Magyar

Nemzeti galériában is, és a mai napig bemutatnak
hazai és külföldi közönség előtt.
A Mesterségek Ünnepén – augusztus 20-án a
Budai Várban 7 éven keresztül állított ki és tartott
bemutatót.
Klárika több elismerésben is részesült, például
2004-ben Pest Megye Önkormányzatának
Különdíját kapta, 2011-ben pedig Ráckeve
Városa Művészeti díjban részesített.
A Magyar Népművészet c. országos népművészeti kiállítás díjazottja és elnyerte a Népművészeti Szakalapítvány pályázati díját is.
2005-től alapító tagja a ráckevei Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének.
Klárika természetéből és kedves lényéből
fakad, hogy az általa mesterfokon, szerelemmel
űzött tudományát nem akarta megtartani magá-

nak, hanem tovább szerette volna adni a jövő
nemzedékének, ezért 1993-ban népi vertcsipke
szakkörvezetői vizsgát tett.
Közben folyamatosan ő is tanult, képezte
magát, járt országos és nemzetközi kiállításokra,
csipke konferenciákra, tanulmányozta a magyar
népművészet motívumait, a különböző történelmi
korszakok csipkéit. Így születtek az újabb és újabb
egyéni tervezésű csipkéi, amelyek bejárták az
országot és messze határainkon túlra is eljutottak.
Öt éven át a Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül tanította boldogan
diákjait csipkét verni a tagintézményeiben
Kiskunlacházán, Ráckevén, Szigetbecsén és Makádon is. Mint a Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára-igazgatóhelyettese
elkészítette a Csipkeverés tantervét, amelynek
akreditációját az akkori Oktatási Minisztérium el
is fogadta és országos tantervvé minősítette.
A Kiskunlacházi Petőfi Sándor Művelődési
Központban 1989-ben, 2000-ben és 2001-ben is
Csipkehetet szervezett, az elkészült alkotásokat pedig kiállítás
formájában bemutatták, ahol
reneszánsz csipkeruhákban fogadta ő és tanítványai is a látogatókat.
Nem csak gyerekeknek, hanem
felnőtteknek is igyekezett továbbadni a vertcsipke készítés mesterségét Százhalom battán, Szécsényben és Szentendrén is.
Klárika vallomása szerint „a
vertcsipke a kézművesség királynője, amely nem uralkodik,
hanem szolgál. Szolgál szépségével, finomságával, áttetszőségével, könnyedségével, ünnepélyességével, tündéri
varázsával.”
Meggyőződésem, hogy csak ilyen kedves,
törékeny hölgy tudja ezt a nők számára évszázadok óta kedvelt textíliát előállítani, mert lénye
éppen olyan, mint, amilyenek a finom ujjai alól
kikerülő légies csipkéi. Klárika halk modorával,
alázattal és erős kitartással nem hagyja, hogy
letűnt idők emlékei legyenek a csipkék, ezért csak
ilyen egyéniség művelheti ezt a mesterséget ezen
a magas színvonalon. És mi büszkék lehetünk Rá,
arra, hogy itt él közöttünk, hogy van a nekünk egy
Klárikánk, aki tevékenységével hozzájárult
ahhoz, hogy a Hungarikum Bizottság döntése
értelmében a „magyarországi csipkeverés és varrás élő hagyománya” felvételt nyert a Magyar
Értéktárba.
Jáki Réka
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Referenciaintézmény lett a Gólyafészek Bölcsőde
Magyarországon elsőként kapta meg az Így tedd rá! referenciaintézmény címet a ráckevei Gólyafészek Bölcsőde. Az ünnepélyes átadásra
2019. április 26-án került sor.
Balatoni Katalin az Így tedd rá! Programgazdája, aki 2007-ben végzett a
Magyar Táncművészeti Főiskolán, mint táncpedagógus, és vallomása szerint kutatási témájából adódóan folyamatosan foglalkoztatta a népi játékok
és a néptánc, gyerekekre gyakorolt hatása. Sikerült felismernie, hogy szükség van új eszközökre és módszerekre, hogy könnyebben lehessen átadni a
gyerekeknek mindazt, ami a táncpedagógusok birtokában van. Így született
meg az Így tedd rá! program és annak módszertana is könyv formájában,
amelynek lényege, hogy közölje a játék és a tánc, mint közösségi élmény,
hatalmas szerepet játszik a gyerekek életében. A népi játékok
segítségével az összes kompetencia fejleszthető, így egy
olyan tudatos pedagógiai módszert dolgozott ki Balatoni
Kata, mellyel indirekt módon
hozzá lehet járulni a gyerekek
fejlődéséhez, hiszen ahogy Ő
mondja és tudjuk is: „A játék
örök!”
Ezeket a pedagógia módszereket a ráckevei oktatási intézményekben, amelyekben partnerre talált is igyekszik megvalósítani, a pedagógusokat is
képezve, tanítani, a módszertant
átadni.
A Gólyafészek Bölcsöde intézményvezetője Bertalan Annamária köszöntőjében elmondta, hogy nagy
büszkeséggel tölti el, hogy az általa irányított bölcsőde az első az országban,
amely e módszer alkalmazásával példát mutathat a kisgyermekek ellátásával
foglalkozó szakemberek számára. Az igazgató asszony felidézte, hogy a
2018-as Pedagógus Expón találkozott először az „Így tedd rá!” élménypedagógia módszerével, amely lehetőséget kínál komplexitásával mind a kultúrák megélésre, mind a gyermekek spontán fejlődésére. Majd idézte Balatoni
Kata a program megálmodója szavait: „A játék örömélményét saját örömünk
által tudjuk igazán átadni, ezért a játékot nem játszani kell, hanem közös
élménnyé kell tenni a gyermekek és a felnőtt között…”
Szadai József Ráckeve Város polgármestere is azt hangsúlyozta, hogy
nem csak a ráckevei bölcsőde, hanem az országban található intézmények

számára is újdonság ez a pedagógia módszer, ezért a város vezetőjeként is
úgy érzi és az ünnepségen bemutatott produkció is azt bizonyítja, hogy nem
baj, ha az ember kicsit másképpen gondolkodik, mint ahogyan az a megszokott, mert erre bizonyság, hogy már érezhető az „Így tedd rá!” módszernek
a pozitív és előremutató hatása a ráckevei kisgyermekek fejlődésében.
Balatoni Kata a Kör Televízió által elkészített interjúban elmondta, hogy
a saját tapasztalata, amit a gyerekektől kapott, – és ezt hangsúlyozta, hogy
nagyon fontosnak is tartja, hogy rengeteget tanul a gyerekektől –, az mind
Ráckevéhez köthető. Amikor elkezdett képzéseket indítani – mesélte elakkor szinte mátrixszerűen terjedt szét az országban és határon túl. Az
elmúlt 3 év hozta meg azt az eredményt, hogy most már nemzetközi szinten
is erősen jelen van ez a módszer a magyar közösségek munkájában. „Mégpedig azért – hangsúlyozta a
programgazda – mert ez egy
nagyon új szellemiséget, gondolkodásmódot hoz, mind pedagógiailag, mind a kultúra tekintetében, pedig vannak igenis küzdelmek e mögött. Nem mindig olyan
derűs ez az egész, mert néha azt
érzem, hogy széllel szemben
megyek, de sokan vannak mellettem, mint például Zombori-Víg
Zsófia, aki, anya, gyógypedagógus, és még többen mások is,
akik rám szólnak, hogy álljak föl
és csináljam tovább, mert ez a
dolgom. Hisznek bennem, és ez
nekem is erőt ad- vallotta be az
interjúban Balatoni Kata. „Azt
tapasztalom- folytatta- hogy ha
valaki már odajön, hogy meghallgasson, megnézzen, és utána legalább
kipróbálja a gyerekek között, akkor az már nekem valóban bizonyított, de ez
nem az én érdemem, hanem ennyire fantasztikusan komplex az a kulturális
örökség, amivel rendelkezünk. Ezért célom és vágyam, hogy ez a fajta kultúra minél több magyar gyermek lelkében tudjon helyet találni, hogy a későbbiekben támaszul és gyökérként szolgáljon majd felnőtt létükben is. Az önfeledt játék, ének, táncélménynek és páratlan pedagógiai értékének helye van
a bölcsődékben is. Mostantól azon is dolgozunk, hogy a picik lelke is megteljen tulipánnal, ugrásokkal, hangokkal, a magyar kultúra páratlan gazdagságával.
Hálás vagyok a feladataimért, a közös küldetésünkért!”

Jáki Réka
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„Zenével a békéért”
Alighogy elültek a húsvéti ünnepek és a locsolkodás, városunkban
megemelkedett az orvosok száma. A Magyarországi Orvos Muzsikusok
Egyesülete ugyanis Ráckevén rendezte 28. országos találkozóját 2019.
április 26-28. között „Zenével a békéért” címmel.
Április 26-án este a Keresztelő Szent János templomban került sor az
egyházzenei koncertre. Kósáné Kertai Daisy a Magyarországi Orvos
Muzsikusok Egyesületének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd
Kótai Róbert plébános, püspöki biztos üdvözölte a fellépő orvosokat és a
sajnálatosan gyér számú közönséget.
Szombaton (április 27-én) délután az Ady Endre Gimnázium tornatermében folytatódott a találkozó. Szadai József polgármester üdvözölte a
megjelenteket, sikeres szereplést kívánva. Ez alkalommal a világi- és a
könnyűzene kedvelői tapsolhattak. Szombaton este került sor a meghívottak részvételével a záróbankettre. Ráckeve város Önkormányzatának
köszönhetően a Városi Konyha hidegtál csodáit fogyaszthatták a meghívottak, ám az asztalról nem hiányzott az üdítőital, a sör, a finom ráckevei
bor és a Kis-Duna városának a pálinkája sem.
Április 28-án, vasárnap délelőtt szintén az Ady Endre Gimnázium tornatermében került sor a találkozó záró hangversenyére, amelyen a gyér
számú nézősereg alkotta a hallgatóságot. Ezúttal világi és könnyűzenei
számoknak tapsolhattak. Az utolsó napi hangversenyen megjelent
Pánczél Károly, városunk országgyűlési képviselője. A nagysikerű koncerten világi és könnyűzenei számok szerepeltek.
Mindhárom helyszínen a műsorközlő szerepét az egyesület elnöke,
Kósáné Kertai Daisy töltötte be. A koncertek ideje alatt városunk gimnáziumában Ráckeve képzőművész és fotós kiválóságainak műveit láthattuk.
A találkozó Pánczél Károly zárszavával ért véget. Az országgyűlési
képviselőt arra kértük, hogy pár szóban értékelje a hallottakat. Készségesen vállalva a nyilatkozatot, ezeket mondotta:
„Rettenetesen tetszett a koncert, fogalmam sem volt arról, hogy a gyógyítás mesterei ilyen kiválóan szólaltatják meg hangszerüket és ilyen
magas szinten énekelnek. Még elhallgattam volna az orvos muzsikusokat,
de egyszer minden jónak vége szakad...”
A háromnapos rendezvényen a teljesség igényével a következők léptek
fel: Prof. Dr. Szeifert György – orgona, Dr. Bálint Csilla – harmonika,
Semmelweis Kamaraegyüttes Tardy László Liszt-díjas karnagy vezényletével, Dr. Várvölgyi Csaba – orgona, Dr. Lehoczky Hajnalka – ének, Prof.
Dr. Borvendég János – orgona, Dr. Greschik István – hegedű, Dr. Terék
Blanka – ének, Kiss Nikoletta medika – fuvola, Tóka Szabolcs – orgonaművész, Dr. Dávid Judit Sára – hegedű, Dr. Molnár Tibor – zongora, Dr.
Hegedüs Lívia – zongora, Dr. Gelléri Dezső – hegedű, Dr. Naményi
Miklós – ének, L. Kovács Ildikó zenetanár – zongora, Dr. Koncz András –
zongora, Dr. Schaeffer Klára – zongora, Szentpéter Gabriella – zongoraművész, Dr. Lakatos János – cselló, Rónaszéki Anna Jolán egyetemi hallgató – zongora, Dr. Magyar Melinda Mária – ének, Fábián Zoltán – gitár,
Pomozi Enikő egyetemi hallgató – ének, Tóth Nóra egyetemi hallgató –
ének, Farkas Levente mérnök – zongora, Dr. Posta Niké – ének, Dr. Nagy
Dániel Tamás – ének, Bojti Eszter zenetanár – zongora, Prof. Dr. Góth
Miklós – zongora, Antal Zsófia egyetemi hallgató – fuvola, Dr. Bereczky
Zsuzsa – ének, Dr. Bereczky Kálmán – zongora, Balogh Attila – gitár,
Pusztai Árpád – dob, Dr. Simon Norbert – zongora.
A támogatók közül kiemelkedett Molnár János és felesége Emília, akik
az anyagiakon kívül sok mindenben támogatták a rendezvényt, többek
között gépkocsi-szállítással és a koncertek alatti fotók elkészítésével. A
nagyon kedves házaspár férfí tagja így nyilatkozott a rendezvényéről:
„Nagyon színvonalas eseményt volt mindhárom napon. Kiváló hangszeres és ének tudással léptek fel az orvosok. Egy kívülállónak meglepő,
hogy mennyi profi szinten muzsikáló, éneklő doktor van. Számunkra legszínvonalasabbnak a vasárnapi program tűnt.”
Az esemény mindhárom napján részt vett Kelemen Ágnes ráckevei

lakos, mérnök, szállítmányozási alosztályvezető. Kértük, hogy néhány
mondatot mondjon a látottakról-hallottakról. Így nyilatkozott:
„Nagy szomorúsággal tölt el, hogy egy tízezresnél nagyobb lélekszámú
városban nem nagyon kíváncsiak egy zenés műsorra, kiváltképp olyanra,
amelynek során orvosok és gyógyszerészek adnak számot zenei tudásukról. Magas színvonalú három nap volt, különösen, ha figyelembe vesszük
azt, hogy a gyógyítás feladatának ellátása sokszor másfél embert
kíván…”
A háromnapos találkozó befejeztével az orvos muzsikusok így búcsúztak egymástól: „Viszontlátásra 2020-ban Mátészalkán…”
Kósa Antal

Koncertek Ráckevén és
környékén
A Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesületének szervezésében az
év során a következő koncertekre kerül sor:
• június 23. 18 óra Szalkszentmárton – Múzeumi Éjszakák
• szeptember 05. 17 óra Budapest, Békeháza – Kakuk Pál kiállítása
• szeptember 28. 19 óra Ráckeve Római Katolikus Templom –
„Orvosok a zenében”
• október 05. 17 óra Ráckeve, Ács Károly Művelődési Központ –
„Orvosok a zenében”
• november 09. 17 óra Ráckeve, Ács Károly Művelődési Központ –
„Orvosok a zenében”
• december 03. 18 óra Ráckeve, Skarica Máté Városi Könyvtár –
Adventi esték, „Orvosok a zenében”
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Kósáné Kertai Daisy

Minden Kedves Véradó segítségére számítunk!
Jöjjön el, hozza barátját, ismerősét is! Szeretettel várjuk!
A Véradásokról még itt is (képek, tájékoztatók):
https://www.facebook.com/Véradás-Ráckevén-mozgalom1447272712175117/

VÉRADÁS! 2019. június 06. csütörtök, 12.00-18.00-ig.
Helye: Ráckeve, Ács Károly Művelődési Központ
Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

Hozza magával: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya!!!
Ez évi véradások még:
augusztus 25. kamion, október 16., december 19.
Jöjjön el, hogy minden rászoruló magyar honfitársunk számára biztosítva
legyen az életmentő, pótolhatatlan vér, az élet forrása!!!
„Ne a véradástól féljen, aki önmagát legyőzi, az hős!”
A Magyar Vöröskereszt Területi szervezőjének megbízásából:
Szőllősy Ákos ráckevei véradószervező
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Az evezés és az újságírás szerelmese
Alig múlt húsz esztendős, amikor sportágat választott… Az evezésnek
kezdett hódolni. Akkor még nem sejtette, hogy a későbbi évek egyik legsikeresebb magyar evezőse válik belőle.
1950-et írt a naptár, amikor PAP JENŐNÉ, akkori nevén MÉRAY KORNÉLIA, a
Hajógyár csapatában egypárevezősként szelni kezdte a Duna hullámait. Korán lett tagja a
magyar evezős válogatottnak. Öt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy neve ismert legyen a
nemzetközi evezős életben, ugyanis 1955ben a romániai Snagovban megrendezett
Európa-bajnokságon a harmadik legjobb időt
evezve a bronzérmet akasztották a nyakába.
Egy esztendővel később, 1956-ban a jugoszláviai (most Szlovénia) Bledben ismét
bronzéremmel büszkélkedve állhatott a
dobogóra. 1957-ben ismét Európa-bajnokság
következett, ezúttal a németországi Duisburgban, ahol ismét „csak” a bronzéremre futotta. A harmadik bronzérem sem szegte kedvét, érezte, hogy
ennél nagyobb teljesítményre is képes. S hogy érzései nem hagyták cserben,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egy esztendővel később 1958ban az EB-n a lengyelországi Poznanban ismét vízre szállt, de ezúttal már
nyakában a legfényesebben csillogó medállal, az aranyéremmel állhatott a
egypárevezős nők Európa-bajnoki dobogójának legfelsőbb fokára. Egyébként ekkor kétszer is hallhatták nevét hangosanbeszélőn, ugyanis kétpárevezősben a 6. helyezést szerezte meg oldalán Terelmesné Orodán Idával.
Az 1959-es esztendő ismét sikert hozott számára: a franciaországi
Maconban második alkalommal akasztották nyakába a női egypárevezősök
Európa-bajnoki aranyérmét. Megismételte egy esztendővel ezelőtti sikerét
és növelte aranyérmeinek számát. Ám a magyar evezős sport koronázatlan
királynője nem elégedett meg ennyivel, 1960-ban a római ötkarikás játékok
évében az Buckingham Palota városában, Londonban harmadszor is a kontinens leggyorsabb egypárevezősének bizonyult és egy újabb, a harmadik
Európa-bajnoki aranyéremmel gazdagította gyűjteményét.
Ezt követően eszébe jutott a magyar közmondás, miszerint három a
magyar igazság és egy a ráadás… 1961-ben már nemcsak versenyzőként,
hanem a Népsport munkatársaként, tudósítójaként utazott Prágába az evezős Európa-bajnokság színhelyére, ugyanis táskájában ott lapult egy toll és
egy jegyzetfüzet, hiszen ő tudósította a lap olvasóit az evezős Európa-bajnokság második heti eseményeiről. Mikor versenyzőként beült a hajóba és a
rajtvonalig evezett, még nem sejtette, hogy Népsport tudósításának az lesz a
címe: Pap Jenőné negyedszer is Európa-bajnok. Pedig így történt…
Az evezős sportban akkor még nem rendeztek világbajnokságot és az
evezős hölgyek is csak 1976-ban, a montreali ötkarikás játékokon küzdhettek meg először egymással.
Amennyiben akkoriban lett volna világbajnokság vagy olimpia, Pap
Jenőné neve bizonyára győztesek között szerepel. Nem lebecsülendő az sem,
hogy tizenhárom alkalommal bizonyult Magyarország evezős bajnokának és
három alkalommal szavazták meg Magyarország legjobb női sportolójának…
1960-ban történt… Egy nyári napon bementem dolgozni a szerkesztőségbe (több mint 12 évig voltam a lap technikai munkatársa) és amikor aláírtam a jelenléti ívet, a kultúrteremben felfigyeltem Pap Jenőnére, aki a
főszerkesztőre várt. Az egyik kollégámnak meg is jegyeztem:
– Ez a nő ezzel az alkattal evezős?
A válasz ez volt:
– Tónikám, ha kapnál tőle egy fülest, két hétig egy irányba közlekednél…
Nem sokkal később a magyar sport egyik fellegvárának, a Népsport című
lap szerkesztőségének a munkatársa majd évekkel később főmunkatársa lett.

Ez a kapcsolat több, mint negyed évszázadig tartott és ezen idő alatt több
sportág szakírójaként is szerepelt napilap hasábjain.
Ám a vízen elért sikereknél többet kívánt. Hogy átadja tudását a jövő evezőseinek, a tokiói olimpia évében, 1964-ben újabb sikert könyvelhetett el:
Kerezsi Endrétől, a Testnevelési Főiskola akkori igazgatójától átvette az
evezős sport edzői diplomáját.
1982-től férjével, Pap Jenővel – aki a Magyar Távirati Iroda egyik kiváló
fotóriportere volt – egyszer életvitel szerűen, másszor nyaralás céljából
használták a Balabán-szigeti házat.
Ám Pap Jenőné nemcsak az ingatlana miatt kedvelte Ráckevét, hanem
azért is, mert többször nyert bajnoki címet. Csak hab a tortán, hogy 1960ban együtt volt edzőtáborban a római olimpiára készülő kajak-kenu válogatottal. A bajnokságok alatt megszerette a várost, az edzőtáborozások alatt
pedig megszerette a ráckevei Duna vadregényes vizét. Még versenyző korában többször volt részese az evezősök és kajakosok városunkban megtartott
edzőtáborozásának, amikor a Savolyai Kastéllyal szemben lévő kis erdőben
verték fel a sátrakat. Mindig szívesen emlékezik vissza a ráckevei jegenye
és nyárfasorra – valamint a Kis Erdőre, amit azóta szintén kivágtak. A Kis
Erdő fái alatti sátrakban töltötték edzőtáborok és versenyek éjszakáit. Ám
ugyanolyan kellemes emlék marad számára az azóta semmivé lett Duna
Étterem is, ahol férjével és versenyző társaival sok kellemes percet töltött.
Az 1989-es évek elején Szále László a Magyar Nemzet munkatársa szerkesztette a Ráckevei Újságot. Ám csakhamar rájött arra, hogy Budapestről
nem igazán lehet egy vidéki lapot szerkeszteni és Pap Jenőné lett a Ráckevei
Újság „mindenese”. Kezdetben minden az ő vállára nehezedett. Intézte többek között a nyomdát, a terjesztést, és azt, hogy a városban 27 helyen vállalták a sajtótermék forgalmazását. Tíz esztendőn át közmegelégedéssel szerkesztette a város lapját, a Ráckevei Újságot. Később polgármesteri felkérésre szerkesztője lett Ráckeve szomszéd települése, Szigetbecse helyi lapjának, a Szigetbecsei Krónikának, amely feladatot 15 éven keresztül odaadással végezte. Otthonában örömmel mutatta a Ráckevei Újság régebbi számainak bekötött példányait…
Pap Jenőnét evezős teljesítménye és újságírói tevékenysége alapján
Magyar Sportújságírók Szövetsége úgy határozott, hogy Életmű-díjjal tünteti ki. Az elismerést tükröző díjat otthonában vehette át Mravik Gusztáv és
dr. Csisztu Zsuzsa alelnököktől.

Véleményem szerint ez az elismerés jobb helyre nem is kerülhetett volna.
A legjobb magyar evezősnő közel a kilencedik ikszhez, élete alkonyához
érkezett, de manapság is az egyik legfényesebben ragyogó csillag a magyar
evezős sport és az újságírás egén. Mit is kívánhatnánk mást, mint jó egészséget és még sok-sok évi ragyogást…
Kósa Antal
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„Hídd sorsodat bátor versenyre ki!”
Bátki Balázs kihívta, aztán megnyerte
Április 7-én kihirdetésre került a IV. Kis-Duna
Maraton futóverseny maratoni távjának győztese. Hogy
többünknek „de ja vu” érzése volt, az nem véletlen.
Bátki Balázs ráckevei származású futó második győzelmét ünnepelhettük. A tavalyi, pályacsúcsot döngető
győzelme után, idén ismét elsőként ért célba, a 40 kilométeres, maratoni távon. Sokszor, sokan, sokféleképpen
írtunk, beszéltünk a Kis-Duna Maraton születése és
négy éves múltja kapcsán, felemelő, megerősítő érzésekről, de ha valami még tudja tetézni mindezeket, az a
hazai dicsőség, a hazai győzelem a leghosszabb pályán, a
legnagyobb kihívást jelentő távot legyőző hazai Hős,
azaz Bátki Balázs (meg)ünneplése. Ezzel az interjúval
köszöntjük és köszönjük a verseny hírnevének erősítését, hiszen mára bizonyosság: a Kis-Duna Maratonnal
ráckevei ember csak nyerhet, akár így, akár ekkorát.
– Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésem erre
az interjúra. Bizonyára sokan ismernek a városban, hiszen
itt nőttél fel, újtelepi fiatalként. Azért mégis kérnélek, mutatkozz be. Hová vitt az út a ráckevei évek után, hol élsz, mivel
foglalkozol?
– Szia! Hálás vagyok a lehetőségért! Gimi után Szegedre mentem, és ott
le is horgonyoztam. Most éppen egy üveges cégnél vagyok történész…
– Mit jelent a sport az életedben? Mióta futsz, hogyan kezdődött „pályafutásod”?
– Mint itt nagyon sok embernek, nekem is Fodor Feri bá’ kajak edzésén
kezdődött, ahova első utáni nyári szünetben vittek le anyukámék, mondván,
hogy nézzem meg a Kerti Sanyit, ő is vékony gyerek volt, most meg milyen
izmos… Végül nemhogy következő Csipes Ferenc nem lettem, de még
Kerti Sanyi-féle erős ember sem. Mindenesetre kis hatosztályosként a
gimibe kerülve a negyedikesek nem zavartak ki a tesi öltözőből, amíg ők
nem végeztek – már ezért megérte. Viszont nagyon sokat futottam: minden
nap egy dupla sorompóval kezdtük az edzést. (Mikola)Bencéék egyébként
már akkor a mártoni strandig futottak, mikor nekünk a csúcs az angyali-szigeti komp volt. Azóta amúgy teljesített már néhány 100 km-es versenyt,
idén pedig egyéniben indult az UltraBalatonon, (Csereklei Józsival egyetemben május 10-én) utolérhetetlen a srác.
Feribá’nak nagyon sokat köszönhetek, akkoriban nyertem sokszor a
parkerdőben mezei futóversenyt. Igen jó kis közösség alakult ki a „műhelyében”, amit az is jól mutat, hogy a frissítőpontokon sokukkal lehet találkozni: Szűcs Feri meg a tesója Szilvi, Doki, Deák Peti. Novák Zsuzsi pedig
pályacsúcsot tart 10 ezer méteren.
– Hogyan élted meg a helyi győzelmeket? Milyen pluszt adott a győzelem

érzéséhez, hogy városi rendezésű versenyen futottál kétszer
is diadalmenetet, nem messze attól az utcától, háztól, ahol
felnőttél?
– Mikor az első versenyt megláttam a neten a futónaptárban, nem hittem a szememnek. Akkoriban túl voltam pár
félmaratonon és 4 év alatt két maratonon. 42 km-t futni óriási kihívás volt nekem, és ugyan szeretem a kihívásokat, de
nehéz ilyen versenyt találni. Kevés szervező meri bevállalni
Félmaraton sok van országszerte, de maraton alig. Azonnal
neveztem, és ugyan fikarcnyi esélyem sem volt, rögtön arról
ábrándoztam, milyen óriási lenne otthon nyerni, és szónokolni futás után, mint a Tűzszekerekben az Eric nevű skót
figura. Addig csak az időeredmény érdekelt, de Ráckevén
első szerettem volna lenni! Rengeteget olvastam szakirodalmat, néztem a youtube-on a videókat, és persze futottam,
futottam. Futás terén együtt nőttem fel a versennyel: az elsőn
3:31- et futottam, a másodikon 3:07-et (és második lettem), a
tavalyin pedig sikerült 3 óra alá mennem: 2:54-gyel pályacsúcsot javítottam. Ha így megy tovább, 80 éves koromra
világcsúcsot futok – gondoltam.
– A laikus ember a maratoni távra, mint legyőzhetetlenre, elérhetetlenre
tekint. Hiszi, ha látja, hogy erre a teljesítményre képesek emberek. Én láttam
a 4-es kezdősorszámmal felsorakozott versenyzőket a rajtzónában, majd
közel 4 óra múlva láttam a legendás Csüggedőnél, a gát tetejéről az utolsó
kilométerükön futó maratonistákat. Hihetetlen, bár a szemünkkel látjuk. Te
hogyan lettél kocogóból, futóból , maratonista? Milyen emlék, élmény fűződik az “elsőhöz”?
– Említettem, hogy Feribá’nál kezdtem futni, aztán focira váltottam, az
egyetem alatt meg semmi. Hosszú évekig ment ez így, mikor egyszer csak
lehoztam a szétrúgott gimis tesi csukámat, és elmentem futni a töltésen egy
órát. Nagyon jól ment, jól is éreztem magam. A következő héten olyan
izomlázam volt, hogy alig bírtam járni, a belilult lábujjkörmöm pedig 4
hónap múlva leesett. Onnantól már ment minden magától. Maratonista
Győrben lettem. Előző este a kollégiumi szállásunkon a mellettünk dübörgő
disco zaján át azt álmodtam, hogy győzök és a célban megkérem Andrea
kezét. Másnap 30km-ig vezettem a mezőnyt, és bár a végén egy illető belerondított a sztoriba, azért menet közben szedtem egy erdei virágot, a célban
pedig letérdeltem és ébren is megkértem Andrea kezét. Ő persze azt hitte,
hogy a fáradtságtól összecsuklottam, és megpróbált felállítani. Felemelő
érzés volt – igent mondott.
– Számít-e az időeredmény? Akartál-e jobban futni, mint tavaly? Jövőre,
velünk, ugyanitt?
– Mindig jobb akarok lenni mint voltam. Minden nap. Így aztán természetesen szerettem volna javítani a
tavalyi időmön. Az életünk egyébként gyökeres fordulatot vett, van
egy 5 hónapos kisfiunk, így az
időbeosztásunkat is újra kellett gondolnunk. Mivel a maratonhoz nélkülözhetetlen a sok futás, azt eszeltem ki, hogy a munkába fogok futni,
és onnan haza, ezzel nyerve időt
magunknak. Az így nyert rövidebb
futásokat viszont intenzívebben csináltam (ezt úgy is mondhatnám, ész
nélkül), úgyhogy a rajthoz megerőltetett vádlival álltam oda. Rossz volt
már az elején is, de 6km-nél belehasított a fájdalom, és el is kísért a
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célig. Apaként viszont már nem lehet szórakozni, még a levegőt is példásan
kell venni, no meg Scott Jurek is azt írja, hogy vannak fájdalmak, amikkel
egyszerűen nem kell foglalkozni. Szóval onnantól azt képzeltem, hogy egy
virágos réten ülünk a feleségemmel, kezünkben a teli szájjal nevető Félix, és
minden rendben van. A távfutás amúgy is egy erősen meditatív balhé, de ezt
most sikerült a végletekig vinnem. Egyfajta kegyelmi állapotba kerültem,
így nem akadályozott az a mintegy 18ezer fájdalmas jobb lábas futólépés,
amivel megkínáltam magam. Végig tudtam menni, mert meg sem fordult a
fejemben, hogy kiszállok, és ez fontosabb volt az eredménynél. Másnap persze bedurrant a teljes jobb lábam. A bokám bedagadt, és mindkét oldalon
ujjnyi hosszú véraláfutásom lett, még a térdem fölött is zsibbadt a lábam.
Pénteken felhívtunk egy traumatológust, aki azt mondta, hogy azonnal üljek
le és hívjak mentőt, mert lehet hogy trombózis. Ezen most már jót mosoly-

gok, de akkor az sbo-n 160-as lett a vérnyomásom. Aztán az ultrahangon
kiderült, hogy csak izomszakadás. Ahogy az esemény pólója is hirdeti:
„Hídd sorsodat bátor versenyre ki!” Az megvan egyébként, hogy az idei
maratont egy vak srác is lefutotta??!! Az egyik legszebb befutó volt, amit
valaha láttam.
– A futáson kívül jelen van-e még más sport az életedben? Mit csinálsz
szívesen szabadidődben?
– Bringázni szoktam még, de ahhoz pláne sok idő kellene. Szabadidőmben vegetáriánus ételeket tökéletesítek, vagy futónadrágot varrok. Imádom
a csináld magad dolgokat. Korábban koncerteket szerveztem, metál műsort
készítettem a helyi rádióban, és volt egy szenvedélyes punk zenekarom is.
– „Ha rossz a világ, légy jó te magad”. Meg legyünk próféták saját
hazánkban. Mint Bátki Balázs.:)
M. Selmeczi Julianna

Labdarúgás
A feljutás hullámain a kevei hajó
A címben leírtakra még visszatérünk az írás
későbbi szakaszában, hiszen érdemes, mert
örömteli a hír, a korábbi nem pontos információkhoz képest. A táborfalvi gólzáporos kirándulást követően az igen masszív Perbál csapatának
vendégjátékára vártunk nyugodt körülmények
közepette.
Ráckeve – Perbál 2:1 (2:1)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P.,
Tóth R., Dudu, Kelemen G., Kecskés Zs., Varga
B., Tóth D., Török Cs., Morris.
Csere: Balogh R., Földi R., Tóth J., Földi K.,
Moharos P., Horák Gy.
Góllövő: Gyurcsányi P. 2.
Edző: Szanyó Tibor
Már a második percben Török Cs. veszélyeztetett, és a megítélt szabadrúgást Kecskés Zs. lőtte, ami elsuhant a kapu előtt. Jól láthatóan fölényben futballozott a Ráckeve, és ezt Tóth R., és
Kelemen G. próbálkozásai is mutatták. Két perc
elteltével Kecskés Zs., Török Cs. volt a labda
útja, utóbbi ziccere azonban kimaradt. A 22.
percben góllá érett a kevei fölény, hiszen
Gyurcsányi P. szabadrúgásból betalált (1:0).
Négy perc múlva váratlanul ugyan, de egy formás támadás után egyenlített a vendégcsapat
(1:1). Egy perc elteltével Kecskés Zs. szabadrúgása akadt el a sorfalban. A félidő utolsó percében visszavettük a vezetést. Egy kevei szögletet
követően Gyurcsányi P. fejjel duplázott (2:1). A
második játékrész elején Török Cs. kísérletét
hárította a vendégek hálóőre. Az 50. percben
Kecskés Zs. próbálkozása szállt fölé. Kis idő
elteltével Gyurcsányi P. szabadrúgását hárította a
vendégek kapusa. A szögletet követően Kelemen
G. mellé trafált. A 60. percben Morris ziccerben a
kapufát találta el. Támadásban maradt a Keve, de
Török Cs., majd Tóth D. sem tudta növelni a
Keve előnyét. A mérkőzés végéig még további
próbálkozásokat jegyezhettünk fel, de újabb találat már nem született. A Ráckeve győzelme megérdemeltnek mondható, bár igen szűkre sikeredett, és éppen ezért értékes is volt a masszív, szervezett Perbál ellenében. Az egyik idegenbeli
kulcs mérkőzésre készültünk a héten, hiszen

Diósdra a műfüves pályára szólított bennünket a
sorsolás.
Diósd – Ráckeve 0:2 (0:0)
Ráckeve: Zelei T., Dudu, Tóth R., Gyurcsányi
P., Kelemen G., Horák Gy., Márkus Zs., Tóth D.,
Morris, Török Cs.,Kecskés Zs.
Csere: Földi K., Földi R., Tóth J., Balogh R.,
Nádasdi M., Varga B.
Góllövők: Török Cs., és egy öngól.
Edző: Szanyó Tibor
Nehéz mérkőzésre számítottunk, és ez be is
igazolódott. A Ráckeve küzdelmes mérkőzésen
kissé szerencsésnek is mondható győzelmet aratott, bár a szerencse oda szokott pártolni, ahol
tesznek is érte. A győzelemhez kellett Dudu két
nagyszerű mentése is. Szabad hétvégével „folytatódott” a bajnokság, miután a Kiskunlacháza
együttese a bajnoki szünetben visszalépett a
további küzdelmektől. Újabb ”kulcs-mérkőzésre” készültünk, miután a szigethalom vendégeként újra a diósdi műfüves pályára szólt a meghívó. Az ősszel a Szigethalom kisebb meglepetésre
pontot rabolt Ráckevéről, és ezért is különleges
pikantériával bírt a találkozó.
Szigethalom – Ráckeve 1:3 (1:1)
Ráckeve: Zelei T., Kelemen G., Gyurcsányi
P., Márkus Zs., Dudu, Tóth D., Tóth R., Kecskés
Zs., Törk Cs., Morris, Varga B.
Csere: Nádasdi M., Mosoni A., Balogh R.,
Horák Gy., Földi R., Moharos P.
Góllövők: Kecskés Zs., Gyurcsányi P. 11esből, Márkus Zs.
Edző: Szanyó Tibor
Már az első percekben vezethettünk volna, de
Török Cs. ziccer emelését a gólvonalról kifejelték. A 7. percben kevei szabadrúgás szállt fölé. A
11. percben Morris lövését hárította a halmi hálóőr. A 16. percben Török Cs. pontatlan labdaátvétele miatt hiúsult meg a kevei lehetőség. A 17.
percben volt az első hazai lehetőség, szerencsére
fölé szállt. A 22. percben Kecskés Zs. szabadrúgását hárította a halmi portás. A 23. percben
viszont már vezettünk. Kecskés Zs. éles szögből,
lapos lövéssel vette be a hazai kaput (0:1). A 28.
percben Gyurcsányi P. szabadrúgása pattant le a

sorfalról. A 29. percben szerencsés szabadrúgás
góllal egyenlített a Szigethalom (1:1). Egy véleményes kevei lesállással ért véget az első játékrész. A 49. percben Kecskés Zs. lövését hárította
a hazaiak kapusa. Az 53. percben viszont már
vezettünk. Egy nagyon látványos szabálytalanság után a játékvezető jogos büntetőt ítélt a Keve
javára. A 11-est Gyurcsányi P. biztos lábbal értékesítette (1:2). Az esetnél a második sárga lapját
is megkapta a hazai védő, és így elhagyta a játékteret. Egy perc múlva Márkus Zs. szólózott a 16oson belül, majd be is lőtte a lehetőségét (1:3).
Természetesen a kiállítás után még inkább fokozódott a kevei fölény. Szögletek sorjáztak, de
valahogyan nem sikerült életerős fejessel értékesíteni a lehetőségeket. A Ráckeve igen értékes és
fontos győzelmet aratott, és ezzel bebiztosította a
felkerülését. Itt térünk vissza az írás elején említett téves információkra. Szanyó Tibor edző közlése alapján a bajnokság első két helyezettje
egyenes ágon feljut, szemben egy korábbi számban említett osztályozós kötelezettséggel. Mára
már csak egy kérdés maradt, hogy a Ráckeve a
második, vagy netán az első helyen jut fel. A
korábbi pontatlan információkért minden kedves
ráckevei szurkolótól szíves elnézést kérek, bár ez
a jobbik eset, hiszen a korrekció örömteli. A legfrissebb hírek szerint a Ráckeve VAFC
tulajdonképen már felkerült a megyei II-osztályba, de az első helyre is komoly esélye mutatkozik, hiszen még két forduló van hátra, és a
Ráckeve a Dömsöddel azonos pontszámmal áll
az első, illetve második helyen.
Az U 19-esek mérkőzéseiről:
Ráckeve – Újhartyán 3:3 (2:2)
Ráckeve – Felsőpakony 3:0
Dunavarsány – Ráckeve 7:1
Ráckeve – Halásztelek 1:3 (0:2)
Dabas-Gyón – Ráckeve 6:0
A korábban lejátszott Ráckeve Örkény (1:2)
mérkőzésnek még lesz utóélete, hiszen a vendégek egyik játékosa kb. 20 évvel ezelőtt volt elsőáldozó.
Hajrá Keve!
Losits János

2019. június

Mit tegyünk a piknik
kosárba?
Itt a jó idő, a legmegfelelőbb a piknikkelésre.
Nincs se túl hideg, se túl meleg. Irány ki a természetbe, gyalogoljunk, kiránduljunk, csodáljuk a
tavaszi erdő, mező szépségét. Vigyük magunkkal
unokáinkat is. És mivel a jó levegőn megéhezünk
bizony, tegyünk egy kis elemózsiát a kosárba, háti
zsákba. Én egy piknikkosarat állítottam össze,
melyet szeretnék megosztani Önökkel. Hogy ne
kelljen a kenyeret szeletelni, és ne száradjon a
csomagban, kiflit sütök, és azt csomagolom fel.
És van egy ötletem: Dupla adag kiflit dagasztok
be, mert egyik felét sósan készítem kenyér
helyett, a másik felét édesen, mert a gyerekek
evés után kedvelik a desszertet.
Sós- édes kifli
1 kg lisztet megszitálok, közepébe egy kis
mélyedésbe belemorzsolok 25 gramm élesztőt.
Szórok rá egy pici cukrot, és öntök rá kis tejet,
hogy az élesztő felfusson. Hozzáütök 1 db. tojást.,
öntök bele negyed liter olajat, egy kk. sót, és
elkezdem dagasztani kb.. fél liter tejjel. Én géppel
szoktam dagasztani, mert a kezem már nem
nagyon bírja a dagasztást. Jó engedelmes , kelt
tésztává dolgozom. Hagyom megkelni, majd 8
gombócra osztom. 4-ből sósat készítek, 4-ből
édeset. A gombócot kinyújtom, 8 cikkre vágom.
Minden cikket feltekerek kifli formára, megkenem felvert tojással megszórom durva sóval,
hagyom picit kelni, és 180 fokon szép pirosra
sütöm. Ezt teszem a másik három gombóccal is.
A maradék k 4 gombócot is ugyanígy vágom 8
cikkre gombóconként, csak erre nutellát vagy lekvárt teszek, és úgy tekerem fel kifli formára. Ezeket is megkenem tojással, és szép pirosra sütöm.
Hogy tudjam megkülönböztetni hogy melyik az
édes, a nyers tésztacikkek keskenyebb végét 3
bemetszéssel megvágom,nem teljesen , csak a
közepén vágom meg, és így tekerem fel . amikor
megsülnek , szépen szétnyílnak a metszések.
Kész van a kenyér, és a desszert, persze ezt
kirándulás előtti napon elkészítem.
És a kifli mellé mi kerüljön még a csomagba?
Sütök egy jó nagy adag apró fasírozottat, gondolom ezt mindenki ismeri. A szokásos fasírttól
csak annyiban térek el, hogy a masszába reszelek
egy sárgarépát. Ezt az apró lyukú reszelőn
teszem. Jön bele egy tojás nyersen, fokhagyma,
fűszerek. Azért sütök nagyobb mennyiséget, mert
egy részét itthon hagyom, gondolva a vacsorára
is. Készítek egy adag körözöttet is , mert az sem
kényes, nem kell félni hogy megromlik. Ezt fele
rész juhtúró, fele rész tehéntúróból, vajjal keverem össze, fűszerként zöld hagymát, piros paprikát, köményt használok. Nagyon finom a kiflire
kenve. Teszek a kosárba néhány főtt tojást, mert
az is biztonságos. Arra törekszem, hogy olyan
ételeket csomagoljak, ami nem romlandó. És
hogy egy kis köret is legyen a fasírt mellé, készítek egy juhtúrós újpityóka tálat (krumpli) is. Megfőzöm az új krumplit hájában. Nem hámozom,
nem kapargatom, hanem jó alaposan megmosom.
Amikor megfőtt leszűröm a vizet, megsózom, és
megszórom jó gazdagon jóféle juhtúróval. Ez a
forró pityókán elolvad, meghintem apróra vágott
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petrezselyem zölddel, nagyon finom, hidegen is.
Teszek a kosárba egy darab házi, füstölt sonkát
ill. szalonnát, egy jó lépésnyi füstölt kolbászt,
hogy mindenkinek legyen kedvére való. Nem
feledkezem meg az innivalóról sem, egy kis
üvegben viszek bodza szörpikét, melynek elkészítésére van még idő. No hát, desszertnek megvan a z édes nutellás kifli is, azt hiszem nem felejtettel el semmit. Dehogynem, hát a zöldségek.
Paradicsom, paprika, zöld hagyma , retek, és só.
Minden megmosva, szárazra törölve. Amint látszik arra törekedtem, hogy ne legyen ragadós,
mázgás semmi, mindent kézzel, egyszerűen
lehessen elfogyasztani. A gyerekek akár játék
közben is tudjanak csemegézni. No, hát indulás a
piknikre!!! Élményekkel telve, jólesően elfáradva
érkezünk haza este, de mit fogunk vacsorázni?
Hát ez bizony nem gond, ha jó sok apró fasírozottat sütöttem. És úgy-e emlékeznek, hogy egy
részét otthon hagytam a hűtőben.? Amíg a család
csomagol ki, én gyorsan vizet teszek forralni,
megfőzök egy csomag spagettit. Amíg ez fő,
készítek egy jó paradicsommártást, kis rántással,
paradicsomlével, babérlevéllel, összerotyogtatva.
Belerakom a kis fasírt golyókat, összeforralom,
megszórom kis csomborral. Leszűröm a spagettit,
és a mártásos, paradicsomos gombócokkal tálalom. Örül a szívem, hogy a kis családomat ilyen
jó gazdag piknikkosárral láthattam el, és vacsorára is egy finom meleg étellel etethettem meg
Őket. Mindezt úgy, hogy én is részt vehettem
ezen a kellemes kiránduláson. Szász Veronika

Piaci primőrök…
Imádom a piacot az aktuális,friss zöldségeket,
gyümölcsök séta közben nem is kell gondolkodni
mit is főzzek – csak nézelődök – gondolatban már
készen is van a finom ebéd vagy vacsora.
Spárgakrémleves
Hozzávalók: 500 g spárga, 1 közepes krumpli,
1 db hagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, bors,
kevés házi vegeta, csipet csípős….1 tejföllel,
liszttel habarás….perezselyem…levesgyöngy
Spárgát tisztítom, vastagabb részét leszedem
krumplihámozóval és nagyobb darabokra vágom,
ugyanígy a krumplit és a hagymát is kockázom.
Kevés forró olajon megfuttatom a hagymát, fokhagymát, majd a spárgát, krumplit bőven felöntöm
vízzel, ízesítem és puhára főzöm. Behabarom,
pürésítem, ha kell még utánaízesítek, egyet forr és
készen is van. Petrezselyemmel megszórom és
levesgyönggyel tálalom. Lehet variálni úgy, hogy
a spárga zöld végét levágom egyformára és habarás előtt kiszedem és ezzel díszítem a tányért vagy
sajtsnacket sütök ami díszít is, de még finomabb a
leves tőle. Spárgával több ételféleség készíthető
pl: az egyformára alakított, félig megfőtt spárgát
baconnal betekerve megsütni, sajttal megszórni
vagy épp mártással leönteni. Ez akár egytálétel is
lehet, vagy vacsora vegáknak cukkinibe tekerve.
Zöldség krémleves
Hozzávalók: új sárgarépa 2db, 2db cukkini, 25
dg gomba, 1 hagyma, fél kaliforniai paprika, 2 szál
zellerlevél, só, bors, fokhagymapor, tejfölös-lisztes
habarás, vegyes zöldségcsipsz. A hozzávaló zöldsé-

geket legyalulom, így hamarabb elkészül a levesem. Tehát olajon megpárolom a zöldségeket, felöntöm vízzel, ha puha habarom, pürésítem. Nagyon
finom, ízes a krémleves… színes zöldségcsipsszel
tálalom, s ha van, vágok bele metélőhagymát.
Petrezselymes újkrumpli
Hozzávalók: kisebb méretű újkrumplik,vaj,
petrezselyem. Ez az egyik legegyszerűbb, egyben
legfinomabb köret. Az újkrumpli héját levakarom, ha egy diónál nagyobb, akkor félbe vágom,
sós vízben puhára főzöm, leszűröm. Vajon megforgatom az apróra vágott petrezselymet, ráteszem a krumplit, nagy lángon átpirítom egy kicsit.
Nagyon finom.még magában is.
Töltött újkrumpli metélős mártással
Hozzávalók: közepes méretű újkrumplik –
egyforma nagyságú, 1 db natúr, 1db zöldfűszeres
sajtkrém, 1 db újhagyma, szeletnyi kaliforniai
paprika-kockázva, só, bors, petrezselyem,
oregano, reszelt sajt a tetejére és 2 kanálnyi friss
metélőhagyma, 1 natur joghurt, fél doboz tejföl.
A krumplikat megtisztítom, megsúrolom,
lemosom, sós vízben megfőzöm. Elkészítem a
sajtkrémet: a sajtokat a hagymával, paprikával,
fűszerekkel összedolgozom. A főtt krumplinak a
tetejét levágom, kanállal óvatosan egy mélyedést
csinálok amit a kanállal kiszedtem, azt hozzáadom a sajtkrémhez. Amit levágtam, kockázom.
A krumplikat megtöltöm, vajjal kikent nagy
jénaiba teszem, a tetejét megszórom reszelt sajttal
és mellé a kockázott krumplimaradvány kerül. Ha
maradna a krumplis sajtkrémből, azt is mellé
teszem. Sütőben szép pirosra sütöm. A joghurtot
tejföllel, friss összevágott metélővel, sóval, borssal, pici oreganoval jól összekeverem. A töltött
krumplit a metélős mártással tálalom.
Sült oldalas…kuszkusz…brokkoli
Hozzávalók: 1 kg-nyi soványabb oldalas, sült
füszerkeverék, bors, mustár, zsír-olaj fele arányban, hús mellé 1 db hagyma1 db paprika, 1 db
paradicsom, 3 gerezd fokhagyma, 1 dl kuszkusz,
1 csomag brokkoli, 1 zacskó mozzarella.
A húst előző este befűszerezem, mustározom.
Sütéskor zsír-olaj kerül alá, mellé a hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom (karikázva), öntök
hozzá egy pohár vizet vagy sört. Lassú tűzön először fólia alatt, majd anélkül sütöm, megforgatom, locsolgatom míg szép pirosra sül. A húszsírt
lehet tunkolgatni. A kuszkuszt előírás szerint
elkészítem. A brokkolit rózsáira szedem. kb. 10
percet főzöm, leszűröm, jéghideg vízbe teszem,
majd újra szűröm, lecsöpögtetem. Teflonba kevés
vajon a kuszkusszal együtt rázogatom. Ha kell
utánaízesítek. Tálalásnál a kuszkuszt a tányér
közepére teszem, rá a hús, körberakom brokkolival, mozzarellával, piros sült paprikával.
Rozmaringos eperlekvár
Hozzávalók: 1 kg friss, mosott, tisztított eper, 30
dg cukor, 1 db dzsemfix eper lekvárhoz, pötty rozmaring, gondosan tisztított steril befőttes üvegecskék. Az epret cukorral elkeverem, felét pürésítem,
majd az egészet forralom pár percet, utána hozzáadom a dzsemfixet, rozmaringot. 4 percet főzöm és
már készen is van. A kis befőttes üvegecskékbe töltöm a lekvárt, lezárom, fejre állítom 5-6 percre, utána száraz dunszt, .másnap irány a polc. Jó étvágyat
kívánok…
Fejérdy Győzőné/MARI
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BORKOVITS JÓZSEF KAJAKKENU SPRINT VERSENY

2019. 07. 07. 10:00
2019-ben is megrendezésrekerül a Borkovits József tanár úr emlékére szervezett látványos kajakkenu verseny. Szeretettel várjukÖntés családját, hogy együtt szurkoljunk a sportág nagyjainak és
feltörekvőtehetségeinek.
A tervezett program:
9:00 – 9:30
Regisztráció (Előzetes regisztráció szükséges)
10:00 – 10:15
Megnyitó (Megemlékezés Borkovits Józsefről a sportban és a nevelésben betöltött szerepéről)
10:15 – 12:45
Felnőtt pénzdíjas kajak-kenu verseny, valamint érem díjazású ifjúsági és gyermek
futamok
13:00 – 13:25
Eredményhirdetés. A díjakat átadják: meghívott díszvendégeink.
Fellépők: helyi kulturális élet résztvevői
A versenyen való részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a rausz.szabo.attila@ppk.elte.hu e-mail
címen, vagy a 06 70 940 6407-es telefonszámon.

AP RÓ HIR DETÉS
KÚT FÚ RÁS O/ 110-es
CSA TOR NA CSŐ VEL.
Stég készítés és -felújítás!
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LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2019. JÚLIUSI SZÁMÁNAK lapzártája:
2019. július 27., 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

Június 4. kedd
17:00
Nemzeti Összetartozás Napja
Ünnepi megemlékezés az Árpád-híd lábánál
Közreműködik a Keresztelő Szent János
Katolikus Kórus
Június 6. csütörtök
12:00 -18:00
Véradás
Június 6. csütörtök
15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Június 7. péntek
19:00
Polgárőrség soros összejövetele
Június 8. szerda
18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének soros összejövetele
Június 10. hétfő
17:00
Pünkösdölő
A ráckevei néptáncegyüttesek hagyományos
évadzáró műsora
Június 12. szerda
17:00
Ránki évzáró
Június 21.
Péntek Esti Korzó
18:00 19:00
Interaktív gyerekműsor
19:00 19:10
First tánccsoport
19:10 19:30 Csiribiri Mazsorett Csoport
19:30 20:00
Dance Fitness
20:00 21:00
Lohr Kapelle
21:00 22:00
Makrai Pál
22:00 23:00
Tűzugrás
Június 22. szombat
14:00
20 éves az Őszidő Nyugdíjas Klub
Június 28-30.
DanURB projekt – Amatőr Társulatok Találkozója. A részletes program egyeztetés alatt!
Június 30. vasárnap
19:00
Monarchia koncert – Strauss: Denevér
Rendszeres foglalkozások
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Sakk minden péntek 18:00
Fotóklub minden hónap utolsó péntek 18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd- péntek 16:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden pénteken 19:30
Nyugdíjas torna minden csütörtökön 14:30
Így tedd rá! ovisoknak minden kedden 17:00
Felnőtt társastánc minden hétfőn /kezdő/
18:30, szerdán /haladó/ 18:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden 20:00
és csütörtökön 20:00
DanceFitness gyerekeknek Andival 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
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Kiemelkedő eredmények a vívásban
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola vívó szakköre 3 éve indult és az
egyik legszebb, legelegánsabb sportágra, a hazánk számára is számtalan
olimpiai érmet hozó vívásra tanítja a diákokat. A szakkör vezetője Kessler
Zoltán edző, aki 2008. januárjában már elindította a Szigetszentmiklósi Tőregyletet és tanítványaival a diákolimpiákon országos és nemzetközi versenyeken számos érmet és helyezést értek el.
Hamar népszerűvé vált ez a sportág a ráckevei fiatalok körében is, jelenleg a heti két edzésen 35- 40 gyerek próbálja elsajátítani ennek a sportnak a
szabályait 1. osztályostól 8. osztályosig. Az edzések a katolikus iskola tornatermében zajlanak a gyerekek számára biztosítva a profi felszerelést, védőeszközöket és a víváshoz szükséges minden komoly technikai kelléket is,
amelyeket a Magyar Vívószövetségtől elnyert pályázati pénzből vásárolt az
iskola és épített ki az edző közreműködésével.
Igaz, hogy csak 3 éve edzenek ezek a fiatalok, de már számos hazai és
nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő eredményeket.
Az utóbbi hetekben különösen számos sikerben volt részük:
Aszódi Ákos a Budapesti Sportcsarnokban rendezett Diákolimpián 2.
helyezést ért el, Pécsen pedig a megnyerte a Katolikus Iskolák Országos
Bajnokságát.
A 2019-es OB. versenyen, amelyet a Törekvésben rendeztek a serdülő
kategóriában a fiúk 2.-ik helyezést értek el.
Az UTE-ban rendezett versenyen az újonc korosztály szintén 2.-ik helyezett lett.
A kislányok is igazán kiválóan teljesítettek ezen a tavaszon. A Somorján
(Szlovákiába) rendezett Szlovák Kupán két versenyen is szerepeltek két
alkalommal is, ahol Bali Maja mindkétszer t 3.-ik helyezést ért el! Rátonyi
Panni és Nagy Eszter is döntősek lettek. Edzőjük Kessler Bence volt. Bali

Maja a Diák Olimpián még az az 5.-ik helyet is kiharcolta, ő is nagy
reménység a lányok között. Büszkék vagyunk rájuk és elismerés illeti őket
és az edzőket is munkájukért!
Az iskola vezetése és Kessler Zoltán edző számára a kitűzött cél, a fiatalok rendszeres mozgásra nevelése, egyre jobb eredmények elérése, ezzel
erősítve a magyar vívósportot és remélve, hogy kerülnek ki olyan ifjú tehetségek, akiket majd büszkén nézhetünk Ráckevéről akár már a következő
olimpián is.
Az egyesület honlapján követhetik a sportágban elért sikereket!
https://www.facebook.com/szigetszentmiklosi.toregylet
Jáki Réka

másik Bibók
hirdetés, később
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