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2

2019. július

János Vitéz

Gyermeknap

Fesztivál

„A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten.” Ady Endre

János Vitéz Napok 2019
Él Ráckevén egy legenda a szélesebb köztudatban, miszerint Petőfi
Sándor János Vitéz alakját egy ráckevei jobbágyfiúból lett huszárkapitányról, Horváth Nepomuki Jánosról mintázta. Szép legenda, melyet
bizonyossággal igazolni nem lehet, de gyanúra okot adó tényösszefüggések erősítik a legenda hitelét.
A Duna-parti Vadkacsa Szabadstrandon megrendezésre kerülő János
Vitéz Mesefesztivál ötletét sok-sok évvel ezelőtt a fenti legenda adta, mely
már többedik alkalommal egészült ki
idén is május 26-án a Városi Gyermeknappal. A legendára emlékezve a reggeli
órákban megkoszorúztuk a katolikus
temetőben János Vitéz sírját. A Mesefesztiválra összeállított programok között
valamennyi korosztály megtalálhatta a
kedvére valót: volt gyermekelőadás a
Mesekocsi Színház közreműködésével,
tánctanítás a Hettyenfütty Zenekarral,
interaktív előadás Dévai Leventével, meseösvény, népi játszótér sok-sok játékkal
és igazi kosaras körhintával, sárkányhajózás, kis-vidámpark, valamint további
érdekes és változatos programok. Felléptek a ráckevei DanceFitness csoport kicsi
és nagyobbacska tagjai, valamint a Csiribiri Mazsorettcsoport táncosai is. A
nagyobbak kedvéért két helyi zenekar, a Maláta SC és a Road Runners
lépett fel a kora délutáni órákban. A Pannon Vitézlő Oskola egy igazi

középkori tábort épített a strand területén, ahol korhű
ruhákban várták az érdeklődőket, és több alkalommal megmutatták azt, mekkora hangja van egy ágyúlövésnek a Duna-parton. Kézműves foglalkozásvezetőink, Kiss Károlyné Marika néni és Nagy Szabina
igazán kitettek magukért – az újrahasznosítás jegyében csutkabábot és CDmandalát készíthettek a gyermekek, emellett ki lehetett próbálni a krumplinyomdát is. A Praxisközösség egészségügyi tanácsadással, a ráckevei
Tourinform Iroda a helyi és a térségbeli
látnivalók, programlehetőségek népszerűsítésével színesítette a rendezvényt, a röplabdapályán pedig egész nap zajlott a
Friend's Cup strandröplabda verseny. Mosolygós arcokkal, vidám gyermekzsivalylyal telt meg a Vadkacsa Szabadstrand
ezen a napfényes ráckevei gyermeknapon,
melyre meleg szívvel emlékezhetünk majd
a borongósabb napokon is.
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
Ács Károly Művelődési Központ
Fotók: Jáki Réka,
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
Szeretettel ajánljuk Önöknek Boda Mónika Marianna: Egyszerű történetek 3. – Az elfeledett körkép című könyvét,
melyben a szerző említést tesz Ráckevéről és a János Vitéz legendáról. A
könyv megtalálható a Skarica Máté Városi Könyvtárban.
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önkormányzat

önkormányzat

Testületi ülés
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete május 23-án elfogadta a 12/2019.(V.
30.) számú önkormányzati rendeletet a 3/2001.
(IV.2.) számú „A fák védelmének helyi szabályozásáról” szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. (A rendeletet teljes terjedelmében a város honlapján olvashatják.
– a szerk.)
***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete május 23-án elfogadta a 13/2019.(V. 30.)
számú önkormányzati rendeletet a város 2018. évi
zárszámadásáról. (A rendeletet teljes terjedelmében a város honlapján olvashatják. – a szerk.)
***
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. június
27-én megtartotta soron következő nyilvános és
zárt testületi ülését.
***
175/2019.(VI.27.) 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. június 27.
***
176/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy folytasson egyeztető tárgyalást a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet igazgatójával a
szakrendelőt érintő személyi változások vonatkozásában, az előirányzott és megmaradt bérek
tekintetében.
3. A képviselő-testület felkéri Solti János képviselőt, hogy folytasson egyeztető tárgyalást a
MÁV-HÉV Zrt.-vel a ráckevei HÉV állomáson
kihelyezésre kerülő illemhely ügyében.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Solti
János képviselő, dr. Pirint Ágnes főigazgató
Határidő: 2019. július 31.
***
177/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti melléklet alapján a
köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a közterület tisztántartásáról szóló 4/2011.(I.24.) számú
rendeletének 2. számú függelékét 2020. január 1.
hatállyal módosítja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2020. január 1.

***
178/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az adóügyi iroda helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló
2019. évi május havi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. június 27.
***
179/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló előterjesztés szerinti 2019. május havi tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. június 27.
***
180/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a lehívható, fel
nem használt hitelek vonatkozásában dolgozzon
ki felhasználási javaslatot, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a javaslatokról adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: folyamatos
***
181/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckevei Újság Választási Etikai
Kódexét a 2019. évi őszi helyhatósági választásokra az előterjesztés tartalmi összefoglaló részében rögzített szövegezéssel elfogadja.
2. A képviselő-testület külön kijelenti, hogy a
Ráckevei Újságban a fizetett politikai hirdetések
díjtételei az alábbiak:
1/1 oldal
(19x25,5 cm) színes nyomás
45.000 Ft+ÁFA
1/2 oldal
(19x12,5 cm) színes nyomás 22.500 Ft+ÁFA
1/4 oldal
(9,5x12,5 cm) színes nyomás 11.250 Ft+ÁFA
1/8 oldal
(9,5x6,25 cm) színes nyomás
5.625 Ft+ÁFA
Apróhirdetés: 27 Ft/szó + ÁFA; legfeljebb 30
szóig, folyamatos szövegként, 2 kiemelt szóval.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Jáki
Réka főszerkesztő
Határidő: 2019. június 27.
***
182/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a ráckevei közterület-felügyelet 2019. I.
félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

önkormányzat
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. június 27.
***
183/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ráckeve, Gábor Áron utcában elhelyezkedő Nemzeti Dohánybolt előtt egy megállni,
várakozni tilos tábla, 50 m-es kiegészítő táblával
történő kihelyezését rendeli el, azzal, hogy felkéri
a Jegyzőt, hogy a rendőrséggel együttműködve
vizsgálja felül, a szóban forgó területen indokolt-e
a tábla kihelyezése, figyelemmel a vonatkozó
jogszabályokra és előírásokra.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. július 15.
***
184/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szegedi Kis István sétány (Árpád hídtól a Molnár utca végénél lévő lejáróig, továbbá a
református templom melletti lejáró), továbbiakban: „piac sétány” forgalmi rendjének szabályozását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A képviselő-testület az egységes lezárás érdekében a piacfelújítást érintő munkálatokat követően rendelje el a már meglévő régi sorompók
felújítását és visszahelyezését.
2. A képviselő-testület a sorompók kezelését, felnyitását, lezárását a RÁVÜSZ Kft. feladatkörébe
utalja.
3. A képviselő-testület a sorompók felújítására,
visszahelyezésére a város 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítson keretet.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. augusztus 31.
***
185/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetbecse,
Kiskunlacháza települések önkormányzataival az
előterjesztés mellékletét képező, bölcsődei ellátás
biztosítására irányuló feladat-ellátási szerződést
megköti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. július 31.
***
186/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Ráckevei Tehetséggondozó
Szakosztályt, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésre dolgozza ki az élsportolók támogatásának feltételrendszerét.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
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A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Borkovits Margit elnök
Határidő: 2019. szeptemberi képviselő-testületi
ülés
***
187/2019.(VI.27.) számú határozat
1) Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Ráckeve új vízitúra megállóhely
építése” című Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján, tekintettel arra, hogy a Kbt. 75. § (4)
bekezdésben foglaltak szerint igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
2) Ráckeve Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a MERITO TREND Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (székhely: 2340 Kiskunlacháza,
Dömsödi út 23.) ajánlata érvényes, mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. június 27.
***
188/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az alábbi tétellel egészíti ki:
8. Közbeszerzési eljárás tervezett időpontja:
2019. 07.
A szerződéshez rendelt elnevezés: „A ráckevei
Csónakos Piac fejlesztése”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti nyílt eljárás
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. június 27.
***
189/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „A ráckevei Csónakos Piac fejlesztése” című ajánlattételi felhívást – az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal – nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében elfogadja.
A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése
szerinti előírásnak megfelelően az alábbi gazdasági
szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást:
– Algép-Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.
– Aszfalt és Bontás Kft. 1072 Budapest, Rákóczi
út 40. 4. em. 20.
– Aszfaltpálya Építő Kft. 2141 Csömör, Határ út
056/20.
– Szabó Főép Kft. 2300 Ráckeve, Attila utca 13.
– VITÉP Kft. 2319 Szigetújfalu, Fő út 1.

Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. július 10.
***
190/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Ráckevei Járásbíróság – építési
beruházás” című közbeszerzési eljárásban tudomásul veszi a bíráló bizottság tájékoztatását.
2. A képviselő-testület „Ráckevei Járásbíróság –
építési beruházás” című közbeszerzési eljárásban a Rohr Baumeister Kft. ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. július 10.
***
191/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fővárosi Vízművek vízbázis védőterületre 2020-2029 évre szóló 10 éves önkormányzati fejlesztési koncepciót az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva mb.
pénzügyi irodavezető
Határidő: 2020 évtől folyamatos
***
192/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egészíti ki:
„8. Közbeszerzési eljárás tervezett időpontja:
2019. 07.
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Árpád tér és
HÉV állomás közötti kerékpárút létesítése”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti nyílt eljárás”
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. július 10.
***
193/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Ráckeve Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére kérjen be 3 árajánlatot.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beérkezett tervezői ajánlatok elbírálására és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő

szerződéskötésre. A tervezési díj forrása a város
2019. évi költségvetése.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. július 05.
***
194/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2018. (VIII. 23.) és a 263/2018.
(IX. 12.) számú, az Árpád tér és HÉV állomás
közötti kerékpárút létesítése ügyében korábban
hozott és érvényben lévő – a beruházás megvalósítására irányuló – döntésekben foglaltak alapján
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Árpád tér
és HÉV állomás közötti kerékpárút létesítésére
irányuló közbeszerzési eljárást – a támogatási
szerződés aláírását követően – indítsa meg, és
folytassa le a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az eljárásról és a beruházásról folyamatosan
adjon tájékoztatást.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: az eljárás megindítására a Támogatási
Szerződés aláírását követően
***
195/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a Ráckeve 21
helyrajzi számú – természetben a Ráckeve
Kossuth Lajos utca 36. szám alatt található –
Árpád Múzeumként működő ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételét.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Asztalos Csilla
igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. július 12.
***
196/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Ránki György Művészeti Iskola Kossuth L. utca 16. szám alatti épületének utcai, déli és keleti homlokzatainak (a lépcsőig) felújításához szükséges tervek és szakvélemények elkészítésére ajánlatot kér be.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajánlatok bekérésére, egyúttal a
benyújtott legkedvezőbb árajánlatot tevővel történő szerződéskötésre. Forrás: a város 2019. évi
költségvetése.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozatban közreműködik: Molnár Józsefné
műszaki irodavezető, Vargáné Ágoston Julianna
főépítész
Határidő: 2019. július 20.
***
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197/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 128/2019.(IV.25.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A sportpark létesítésére a Vadkacsa Szabadstrand helyett a Csüggedő területét jelöli ki,
amelynek helyrajzi száma: Ráckeve 1027/1,
címe: 2300 Ráckeve, Becsei út.”
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. június 27.
***
198/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vadkacsa Szabadstrandon a meglévő röplabdapálya rövidebb
oldalának 3 méterrel történő bővítését a vonatkozó jogszabályok megtartása mellett támogatja. A
bővítéssel járó költségekhez bruttó 1 millió Ft
összeggel járul hozzá a város a 2019. évi költségvetés terhére.
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy
folytasson egyeztető tárgyalást a RÁVÜSZ Kft.vel és Cseperkáló Bálinttal.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. július 31.
***
199/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckeve Szent
István tér 5. szám alatti ún. Kék Ház ablakcseréjét
meg kívánja valósítani a Kossuth L. u. 30. szám
alatti épület felújításához biztosított felhasználásra nem kerülő fejlesztési hitel terhére.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a kivitelező kiválasztására vonatkozó pályázatot soron kívül folytassa le.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályáztatás eredményeként a legkedvezőbb árajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a beruházás státuszáról folyamatosan adjon
tájékoztatást.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva mb. pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. augusztus 31.
***
200/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári gát kijelölt részeinek karbantartására, a víz által károsodott szakasz rekultiválására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2. A pályázati kiírásra 3 pályázat került benyúj-

tásra, amelyekből a képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja a Fót-Gép Kft. pályázatát, mivel pályázatához nem csatolta az előírt dokumentumokat. A Viaduct Projekt Kft. és a Pannon Útépítő Kft. pályázata érvényes.
3. A képviselő-testület a nyári gát kijelölt részeinek karbantartását, a víz által elárasztott szakasz
rekultiválását a legkedvezőbb árajánlatot tevő
Viaduct Projekt Kft. vállalkozástól rendeli meg
bruttó 11.811.000 Ft összegben.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. Forrás:
a város 2019. évi költségvetése
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető, Klein Éva mb. pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. augusztus 31.
***
201/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RÁVÜSZ Kft. telephelyén felhalmozott vegyes hulladék lerakóhelyre történő
elszállítására kiírt pályázatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja.
2. A pályázati kiírásra 3 pályázat került benyújtásra, amelyekből mindhárom pályázat – a FótGép Kft., Viaduct Projekt Kft. és a Pannon Útépítő Kft. – érvényes.
3. A képviselő-testület a RÁVÜSZ Kft. telephelyén felhalmozott vegyes hulladék lerakóhelyre
történő elszállítását a legkedvezőbb árajánlatot
tevőtől, a Viaduct Projekt Kft.-től rendeli meg
bruttó 17.780.000 Ft összegben.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. Forrás:
a város 2019. évi költségvetése.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető, Klein Éva mb. pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. augusztus 31.
***
202/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyminisztérium felhívására az
„Önkormányzati étkeztetés fejlesztése” címmel
kiírt pályázat keretében benyújtandó „Ifjúság úti
óvoda melegítő-tálaló konyha bővítése (2300
Ráckeve, Ifjúság utca 2., 497 hrsz)” című projekt
megvalósítását és finanszírozását az alábbiak szerint ütemezi:
– tervezés – 2019. május-június hó – önerő
– közbeszerzési eljárás lefolytatása 2019. december – 2020. április hó – közbeszerzési szakértő
díja – támogatási előleg
– kivitelezés, műszaki ellenőrzés – 2020. június
15. – 2020. augusztus 31. – támogatási előleg és
önerő
– eszközbeszerzés 2020. augusztus – támogatási
előleg és önerő

– pénzügyi elszámolás 2020. november 30.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva mb.
pénzügyi irodavezető
Határidő: hiánypótlási felhívás szerint
***
203/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Ráckeve Érték Egyesület
környezetvédelmi programjának első részeként
megjelölt „minden lehetséges négyzetméterre
ültessünk fát” elképzeléssel, egyúttal felkéri a
város főépítészét és a jegyzőt, hogy a kért szakmai segítséget az egyesület részére biztosítsa.
2. A képviselő-testület felkéri az egyesületet,
hogy részletesen dolgozza ki az 1. pontban körülírt fatelepítési projekttel kapcsolatos konkrét,
részletes megvalósítási és finanszírozási ütemtervet, különös tekintettel a telepíteni kívánt fák fajtájának és a telepítésre szánt területek megnevezésére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Juhász László RÁVÜSZ Kft. ügyvezető
Határidő: 2019. szeptember 15.
***
204/2019.(VI.27.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Ráckeve, Sipos Ferenc Sportpálya öltözőépülete előtti területen Street Food
büfé létesítését.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a város
főépítészét, hogy vizsgálja felül a működési feltételeket.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. július 31.
***
205/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bokréta Néptáncegyüttes részére
2019. júliusi bulgáriai vendégszereplés kiadásaihoz 1.000.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő
támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés általános tartalékának a terhére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, Klein Éva
mb. pénzügyi vezető
Határidő: 2019. június 30.
***
206/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Ráckeve Önkormányzati
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Tűzoltóság részére fejlesztési célok kiadásaihoz
történő hozzájárulásaként, 8.000.000 Ft egyszeri,
vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből a tűzoltóság
céltartalékából.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Asztalos Csilla igazgatási csoportvezető, Klein Éva
mb. pénzügyi vezető
Határidő: 2019. július 19.
***
207/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú pályázat járdatervezői feladatainak ellátására
kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja,
2./ az ajánlattételi felhívásban kért tervezési feladatok és dokumentáció elkészítését a legkedvezőbb árajánlatot tevő INNO-VIT PLAN BT.
(2336 Dunavarsány, Csermely utca 46. szám
alatti) vállalkozástól rendeli meg, alanyi adómentességre figyelemmel 893.000 Ft összegben, a
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú pályázatban elnyert összeg terhére,
3./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Horváth Sándor projektmenedzser
Határidő: 2019. július 30.
***
208/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy

1./ továbbra is erősíteni kívánja a testvérvárosi
kapcsolatait testvérvárosi találkozó szervezésével,
melyhez pályázati forrást kíván igénybe venni,
2./ az „Európa a polgárokért” c. pályázat 2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári
részvétel című részén belül testvérvárosi találkozó
megszervezésére nyújt be támogatás iránti igényt,
3./ a program kidolgozására és koordinálására felkéri a testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnokot,
4./ az ajánlati felhívásra beérkező, összességében
legkedvezőbb árajánlatot adó cég kiválasztására
és annak megbízására vonatkozó szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: dr.
Nagy Klára tanácsnok, Feketéné Kiss Zsuzsanna
pályázati referens
Határidő: 2019. szeptember 1.
***
Zárt ülésen hozott határozatokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Müller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. június 27.
***
213/2019.(VI.27.) számú határozat (nem
szövegszerű)
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő
testülete 0273/108 hrsz-ú „kivett telephely” elnevezésű földterületen lévő végátemelő műtárgy
jogi helyzetének tisztázása érdekében egyeztető
tárgyalások kezdeményezése mellett döntött.
***
214/2019.(VI.27.) számú határozat (nem
szövegszerű)
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyzetjelentésről szóló tájékoztatás elfogadása mellett a körültekintő ingatlanvásárlást tartalmazó felhívás közzététele, annak tájékoztató
tábla formájában való megjelenítése felől döntött.
***
215/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-vel az
antennatartó torony tárgyában új bérleti szerződés megkötése mellett döntött.
***
216/2019.(VI.27.) számú határozat (nem
szövegszerű)
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve, Templomkert 1/d alatti
szociális bérlakás bérleti jogviszony rendezése
felől döntött.

209/2019.(VI.27.) számú, 210/2019.(VI.27.)
számú és 211/2019.(VI.27.) számú határozat
(nem szövegszerű)
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács Károly Művelődési Központ intézményvezetői pályázatra beérkezett
egy darab pályázatot elbírálta, s a pályázót
megbízta a vezetői feladatok 5 éves ellátásával.
***
212/2019.(VI.27.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű, zárt ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Rupp-

Nyári vezetői ügyelet 2019.
A Szivárvány Óvoda nyári időszakban a következő időpontokban tart vezetői ügyeletet:
Dátum
2019. 06. 24.
2019. 07. 09.
2019. 07. 24.
2019. 08. 06.
2019. 08. 21.
2019. 08. 26.

Időpont
9.00–14.00
8.30–12.30
9.00–14.00
9.00–14.00
9.00–14.00
8.30–12.30

Ügyeletes vezető
Kácserné Zaletnyik Ildikó
Bőcze Ferencné
Bőcze Ferencné
Forgács Ildikó
Bőcze Ferencné
Bőcze Ferencné

Ügyelet helye
Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Ráckeve, Ifjúság u. 2.
Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Bőcze Ferencné intézményvezető

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

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

***
A képviselő-testület a soron következő ülését
2019.szeptember 26-án tartja.
***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.
rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

Tisztelt Ingatlanvásárlók!
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Ráckevén ingatlant vásárolni szándékozók figyelmét, hogy az ingatlanvásárlással kapcsolatos jogügyletet megelőzően kérjenek tájékoztatást a megvásárolni
kívánt ingatlanról, melyet a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) nyújt.

Igazgatási szünet
NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET 2019.
JÚLIUS 8. NAPJÁTÓL 2019. JÚLIUS 14.
NAPJÁIG (5 munkanap: július 8., 9., 10., 11.,
12.) a Polgármesteri Hivatalban. 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. Telefon: 06-70/375-9641

2019. július
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felhívás

A Ráckevei Újság „Választási Etikai Kódexe”
Tájékoztatás az önkormányzati választás időszakában történő politikai reklám közzétételére
vonatkozó szabályokról
2019. évi helyhatósági választás
2019 októberében kerül sor Magyarországon a helyhatósági választásokra, ahol a polgármester és az önkormányzati képviselők személyéről
döntenek a települések lakói. A köztársasági elnöknek a szavazást megelőző
70. és 90. nap között kell kijelölnie a választás pontos időpontját. A szavazást vasárnap kell megtartani.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:
Ve.) értelmében a kampányidőszakban a média a jelölő szervezetek és a
jelöltek számára azonos feltételekkel tehet közzé politikai hirdetéseket. A
törvény azonban nem szabályozza, hogy egyes médium milyen terjedelemben, mely műsorsávban közölhet politikai hirdetéseket, így a
műsorszolgáltatók (sajtóorgánumok) maguk döntik el, hogy milyen módon
teremtenek azonos feltételeket az egyes jelöltek hirdetéseinek.
A Ráckevei Újság szerkesztési elveit, „Etikai kódexét” a 2019-es választási kampányban a következők szerint határozzuk meg:
Alapelv:
A Ráckevei Újság – mint ahogy korábban, úgy a kampányidőszakban
kifejezetten – nem kötelezheti, így nem is kötelezi el magát párt, politikai
ideológia, politizáló szervezet vagy politikus személy irányában. Ezért az
önkormányzati választások kampányidőszakában is a Ráckevei Újságban politikai megnyilvánulások kizárólag fizetett választási hirdetésként
jelenhetnek meg, az alábbi feltételek szerint:
Közzététel:
• A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos,
valamint a politikai hirdetést vagy reklámot az egyéb cikkektől jól elkülönítve kell közzétenni, ezért a Ráckevei Újságban a kampányidőszakban a politikai hirdetések „Fizetett Választási Hirdetés” felcímmel, a kenyérszöveg
betűtípusától eltérő betűtípussal szedve, léniával elválasztva vagy keretben
(színezett háttérrel) jelenik meg. (Az „arculat” kialakítása a megrendelő
kívánsága szerint történik.)
• A hirdetéseket elektronikus formában, e-mailen, a következő e-mail
címekre várjuk: jreka@invitel.hu vagy rujsag@invitel.hu vagy jreka2026@
gmail.com.

• A hirdetés színes lehet.
• Az egyszeri hirdetés terjedelme maximum 1 oldal lehet.
• A hirdetések az újság második felében helyezkedhetnek el.
• A hirdetési árak megegyeznek a honlapon található általános hirdetési
árakkal:
1/1 oldal (19x25,5 cm) színes nyomás 45.000 Ft.+áfa
1/2 oldal (19x12,5 cm) színes nyomás 22.500 Ft+áfa
1/4 oldal (9,5x12,5cm) színes nyomás 11.250 Ft+áfa
1/8 oldal (9,5x6,25cm) színes nyomás 5.625 Ft+áfa
Apróhirdetés: 27 Ft/szó+áfa; legfeljebb 30 szóig, folyamatos szövegként,
2 kiemelt szóval.
Fizetés: átutalással vagy postai csekken történik a megjelenés után.
• Abban az esetben, ha két vagy több hirdető egyugyanazon oldalhelyen
kíván hirdetni, az a hirdetmény jelenik meg a kérdéses helyen, amelynek
hirdetője (elsősorban a párt) neve/elnevezése az ABC betűi szerint előrébb
található.
A hirdetések közzétételéhez az alábbi időpontok veendők figyelembe:
Ve. 139. § (1) bekezdése szerint: „A választási kampányidőszak a szavazás
napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.”
A Ráckevei Újság tervezett megjelenése: Lapzárta:
Szeptember 9.
Augusztus 29. 12.00 óra
Október 7.
Szeptember 26. 12.00 óra
Nem lehet közzétenni az előbb említett 2 számban burkolt vagy tudatosan
nem észlelhető politikai reklámot tartalmazó cikket, riportot, ezért nem
jelenhet meg az újságban aktív politikussal készített interjú vagy riport,
kizárólag az általa megszerkesztett bemutatkozó, illetve kampányszöveg,
valamint rendezvényhirdetés az előzőekben részletezett feltételek szerint.
E kérdésben a felelős szerkesztő hoz döntést.
A felelős szerkesztő a közérdekű közlemény, a jótékonysági felhívás és a
politikai hirdetés tartalmáért nem tartozik felelősséggel.
Jáki Réka
a Ráckevei Újság felelős szerkesztője

Felhívás az elmaradt háziátemelők kivitelezésével kapcsolatos teendőkről
A Ráckevei(Soroksári)-Duna ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból elnevezésű projekt kapcsán, ahol az ingatlanon még nem készült el a teljes belső bekötés,
mely lehet
• a tartály (bödön) és a tisztítóidom közötti sárga szennyvízcső fektetése,
• a tisztítóidom és a ház közötti sárga szennyvízcső fektetése,
• villanyszerelési munka,
kérjük, hogy e-mail-ben az rsdvt2@gmail.com címre, vagy levélben a
2335 Taksony, PF. 69. címre szíveskedjen a RSD Víziközmű Társulat
számára a következő információkat megküldeni:
1. leásott tartály kb. hány méterre van a házból kijövő szennyvízcsőtől?
1.1. Van-e szilárd burkolat (beton, térkő), amit bontani szükséges a csőfektetéshez?
Ha van, és akadályozza a csőfektetést, akkor ezt a tulajdonosnak kell felbontani!
2. A tartály hány méterre van a villanyóra szekrénytől vagy olyan
ponttól, ahonnan elektromosan beköthető a szivattyú a működtetéséhez?
A szükséges kapcsolódobozt és szivattyút a víziközműszolgáltató (DAKÖV Kft.) telepíti, amennyiben rendelkezésre áll
• a fenti két kérdésben tisztázott előfeltétel,

• érintésvédelmi relével ellátott elektromos kivezetés az akna mellé,
• valamint az olvasható vízmérő.
3. A munkavégzés, illetve élőre kötés alapfeltétele, hogy az eddigiekben használt derítő (emésztő) igazoltan kiürítésre kerüljön. A társulat
kivitelezője csak ebben az esetben tudja elvégezni a munkát!
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Fenti törvény felhatalmazása alapján Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotta a 14/2018. (VI. 25.) számú talajterhelési díjról és
környezetvédelmi alapról szóló rendeletét, mely az alábbi, http://www.
rackeve.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok-1/adocsoport/talajterhelesidij.html címen tekinthető meg.
Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok esetében a rendelkezésre
álló csatornahálózatra való rákötés műszaki akadálya már nem áll fenn,
a csatornahálózatra rá nem kötött ingatlantulajdonosokat 2020. évtől
kezdődően a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége terheli.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda
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Pest megye 29 településén nyertek el támogatást kerékpárutakra
tási összeg településenként 20-200 millió forint volt.
A megemelt keretből 29 Pest megyei település összesen mintegy 4,2 milliárd forint értékben fejlesztheti kerékpáros infrastruktúráját annak érdekében, hogy javuljon a közlekedésbiztonság és a településközi, illetve a
településeken belüli kerékpárút-hálózat, és
ezen keresztül a térség versenyképessége.
A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát, fenntartható közlekedési mód ösztönzése a
lakosság körében – tette hozzá az államtitkár.
A kiírás révén megvalósuló fejlesztések a
közlekedésbiztonság javítása mellett hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez, a közúti forgalom okozta károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez. A fejlesztések révén kiegészítő tevékenységként zöldterület-építési, átalakítási munkák is megvalósulnak, amelyek az esztétikus kör-

Pest megye 29 települése nyert el támogatást kerékpárutak építésére, felújítására, öszszesen 4,2 milliárd forint értékben.

Savoyai
kastély
park

Sutyi és Sasi Étterem

A Pest megyei fejlesztési program keretében
megjelent pályázat célja a megyei települési
önkormányzatok területén a helyi hivatásforgalmi,
közlekedési célú kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének, illetve a települések
kerékpárosbarát fejlesztéseinek támogatása, a
megye kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának
bővítése, a meglévő kerékpárút-hálózatokhoz való
csatlakozás biztosítása és a már meglévő elemek
hálózatba szervezése volt – ismertette Rákossy
Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
29 településen épülhet, újulhat meg kerékpárút.
Rákossy Balázs kifejtette: az igényelhető támoga-

Ráckeve
HÉV-állomás

nyezeti állapot megteremtése mellett hozzájárulnak a levegőminőség javításához is – emelte ki
Rákossy Balázs.
MTI

Kerékpárút támogatás
Ráckevének
Városunk a Pénzügyminisztérium által kiírt
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton elnyert 135 millió
forintot kerékpárút létesítésére. A tervezett
megvalósítás átnézeti helyszínrajza (az Ady
Endre Gimnáziumtól a HÉV állomásig) a mellékelt rajzon látható.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

Távlati fejlesztés a Sillingi út menti jövőbeni
kerékpárforgalmi elem felé

40 db férőhelyes fedett kerékpártároló és illemhely

MOL
„A” Tervezési szakasz kezdete 0+000,00
„B” Tervezési szakasz kezdete 0+236,06
Savoyai kastély

„C” Tervezési szakasz vége 0+824,34

„B” Tervezési szakasz vége 0+337,48
„C” Tervezési szakasz kezdete 0+318,77
„A” Tervezési szakasz vége 0+249,55

Tájékoztatás Kereskedőknek
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4a) bekezdésének 2019. április 26-án
hatályba lépett módosítása a vásárlók könyvébe tett bejegyzések zártan kezelését írja elő.
A hivatkozott jogszabályhely alapján:
(4a) Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének
kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a
(4) bekezdés szerint panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás
rendjének megfelelően – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.
A vásárlók könyvébe írt bejegyzéseket el kell távolítani, azokat az előírt ideig tárolni szükséges. A
bejegyzést a szolgáltató köteles határidőben megválaszolni, melyet a fogyasztóvédelmi hatóság
szúrópróbaszerűen ellenőrizhet. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által közzétettek alapján, nem kötelező új vásárlók könyvét kihelyezni, elégséges a régi bejegyzéseket tartalmazó oldalak
eltávolítása és azok zártan történő tárolása.
Bővebben a következő weboldalon olvasható:
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/infokommunikacioert-esfogyasztovedelemert-felelos-allamtitkar/hirek/nem-kell-kicserelni-a-vasarlok-konyvet-azuzletekben?fbclid=IwAR20_lUwbJ_iGt1cBWndrMGDFfHwNkF8yjWIzJ7wWzkfYPadLBs8spQU
HqE
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport

TÁJÉKOZTATÁS!
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága értesítése alapján Ráckeve Város Önkormányzata eredményesen pályázott
„Ráckeve a vizek városa” címmel, s a rendezvény lebonyolításához 1.200 ezer Ft támogatásban részült. A támogatás a Magyar Kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. lebonyolításával történik.
A program keretében testvértelepülési találkozó lesz Ráckevén, a vizek városában 2019.
július hó elején. A fókuszban a víz, a Duna
szerepel.
Ráckeve Város Önkormányzata
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Tájékoztatás a szúnyoggyérítés technológiájáról
és menetéről 2019. évben
1. Önkormányzat által szervezett szúnyoggyérítés:
Minden alkalommal az Önkormányzatok által megrendelt területen kerül
rá sor, az általuk meghatározott légi, illetve földi szúnyoggyérítési eljárással.
A szúnyoggyérítési programot az önkormányzatok finanszírozzák. Az
önkormányzati összefogásban tizenhét önkormányzat szerepel, ezek Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmiklós, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony, Tököl.
Ráckeve Város Önkormányzata a szúnyoggyérítési feladat ellátásához 2019. évi költségvetésének terhére 4.244.484 Ft összeget biztosított.
2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett szúnyoggyérítés:
Állami finanszírozású szúnyoggyérítési program, amelyre az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében kerül sor, a központilag
meghatározott területeken és időpontokban.
A szúnyoggyérítés időpontjait szakmai alapon határozzák meg, figyelembe véve az időjárási előrejelzéseket, a szúnyogpopulációk területi elhelyezkedését és sűrűségét, a rovarok szaporodási ciklusát, földrajzi sajátosságokat.
Az alkalmazott vegyszerek melegvérű élőlényekre ártalmatlan piretroid
származékok (hasonlóan a háztartási rovarirtókhoz, kutya- és macskanyakörvekhez stb.). A gyérítést végző cégek csak az EU vonatkozó ajánlásában
szereplő, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által engedélyezett vegyszereket használhatnak.
Az önkormányzataink területén alkalmazott szúnyoggyérítési technológia alapvetően három fő részből tevődik össze.
I. Biológiai gyérítés:
Szabad vízfelületeken alkalmazott szúnyoglárva irtási technológia. Speciális, csak a szúnyoglárvára ható baktériumtoxint alkalmaz, azt földi vagy
légi permetezéssel juttatják ki a szabad vízfelületre. Megelőzési védekezési
módszer, a szúnyogokat még lárva állapotban kiirtja. Bármikor végezhető.
II. Földi gyérítés:
Speciális gépjárműről melegköd képzéses technológiával, környezetbarát és egészségre ártalmatlan fehérolaj (nem gázolaj!!!) alkalmazásával

112-es hívószám
MI A 112-ES SEGÉLYHÍVÓSZÁM?
A „112” az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható
segélyhívószáma, mely hívásával azonnali segítség kapható a készenléti
szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem). A 112-es
segélyhívószámot közel 30 évvel ezelőtt az Európai Unió kezdeményezése
alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt,
tűzoltót vagy rendőrt szeretnének hívni.
A 112-es segélyhívószám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es hívást
kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.
HOL FOGADJÁK A 112-ES SEGÉLYHÍVÁST?
Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan
továbbítják a bejelentéseket az illetékes, intézkedő készenléti szervek részére.
A hívásfogadó központok átadása:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebbhireink/szervezeti-hirek/hivasfogado-kozpontok-atadasa-fotokkal
Statisztikai adatok a hívásfogadó központok tevékenységéről:

kijuttatott irtószer, amely a kifejlett rovarral érintkezve fejti ki hatását. Hatósugara kb. 50+50 m, leghatékonyabb, ha éjszaka végzik, esőben nem végezhető, viszont jól látható fehér köd képződése kíséri.
III. Légi gyérítés:
Hidegköd képzéses technológiával történik, a vegyszert láthatatlan méretű aeroszollá porlasztva juttatják ki. Egy-egy szórt sáv kb. 50+50 méter. Élővíz felett nem szórható, mert a vízi élővilágot károsíthatja, ezért 50 m-es
védősávot kell hagyni vízpartok környezetében. Méhekre veszélyes, melegvérű állatokra és emberre veszélytelen. Esőben nem végezhető, a kiszórt
vegyszer nem látható.
A fent felsorolt technológiákat – a biológiai védekezés kivételével – időben egyszerre célszerű alkalmazni a megfelelő hatásfok eléréséhez. A gyérítés hatékonyságát csípésszámlálással ellenőrzik. Az elfogadott határérték a
csípésszám 80%-os vagy annál jobb csökkenése.
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által eddig a térségben elvégzett gyérítések:
2019.05.07. – biológiai gyérítés – vízparti agglomerációban
2019.05.28. – földi kémiai gyérítés – Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza,
Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetújfalu, Tököl (a többi településen a gyérítés a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmaradt)
2019.06.03. – biológiai gyérítés – vízparti agglomerációban
2019.06.05. – földi kémiai gyérítés – Apaj, Délegyháza, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Halásztelek, Lórév, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony
2019.06.12. – földi kémiai gyérítés – Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl
Önkormányzati társulás keretében tervezett gyérítés:
Megkezdődött a 06. 24-i héten földi és légi kémiai gyérítés.
A további gyérítések a folyamatos csípésszámlálás eredményei és az időjárás függvényében kerülnek tervezésre.
Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
http://www.police.hu/sites/default/files/%C3%9Cgyelet%20SK%2020
19.%2004.pdf
SEGÉLYHÍVÁSKOR MIT KELL MINDENKÉPPEN ELMONDANI?
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ
operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni
(a körülmények és a lehetőségek függvényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):
• a bejelentő neve, telefonszáma;
• az esemény helyszíne;
• mi történt, kinek van szüksége segítségre;
• az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
• esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
• az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.
MI TÖRTÉNIK, HA VALAKI INDOKOLATLANUL FELHÍVJA A 112-ES SEGÉLYHÍVÓSZÁMOT?
A segélyhívószámok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja
maga után.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva
azoknak az életét, akik valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a
katasztrófavédelem segítségére szorulnak:
https://www.youtube.com/watch?v=Em2V9u3y_QQ
ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály
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Nemzeti Összetartozás

ünnep

Pedagógusnap

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én országszerte megemlékezéseket tartottak, így Ráckevén
is a trianoni békeszerződés 99. évfordulójáról.
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, és 1921. július
26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a trianoni szerződést, amely
kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették.
Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.
Az Országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának
napját, június 4-ét. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta: „a
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Városunkban a megemlékező beszédet dr. Nagy Klára, Ráckeve Város
képviselője mondta el a Hősök terénél, a híd lábánál az Összetartozás
Emlékparkban.

Az emlékezést a Keresztelő Szent János Kórus
műsora tette még emelkedettebb hangulatúvá Békésiné Balázs Edit vezényletével. Csodálatos szólót
hallhattunk ismét Szász Verától.
Szadai József, Ráckeve Város polgármestere és
dr. Nagy Klára képviselő asszony elhelyezték az
emlékezés koszorúját a parkban található emlékkő
lábánál, majd a Bokréta Néptáncegyüttes tagjai
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra és Kakuk Pál közreműködésével vonultak fel kalotaszegi, jobbágytelki,
küküllőmenti, széki, székelyföldi és jobbágytelki viseleteikben, szintén egy-egy szál virággal fejezve ki
együttérzésüket a magyar történelem e súlyos és méltatlan eseményéről.
Mivel jövőre lesz a 100. évfordulója annak, hogy a
trianoni békediktátum szétszabdalta Magyarország
területét, a Magyar Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját.
Szöveg, fotók: Jáki Réka

Pedagógusok köszöntése
2019. június 7-én délután került sor a hagyományokhoz híven Ráckeve
pedagógusainak köszöntésére Kálmán Bácsi Bor- és Rendezvényházában.
Ráckeve Város Önkormányzata nevében Szadai József polgármester köszöntötte egy-egy szál rózsával a pedagógusokat, majd átnyújtotta az ünnepeltek
és az egykori tanítványok jelenlétében Lipokatich Károlynénak, Gitta néninek, a 70 éve végzett diáknak, nyugalmazott tanítónőnek Rubindiplomáját.
„Gitta néni hosszú évtizedeken keresztül oktatta és nevelte kitartóan és
tiszta szívből a fiatalokat, a gyermekeket. Szülei, Gulyás Kálmán és felesége
is elismert, megbecsült pedagógusai voltak Ráckevének. A tanítás szeretetét
Gitta néni is továbbadta leányainak, Dunavölgyiné Lipokatich Margit néni-

nek, Szalay Tamásné Ági néninek és unokájának, Limbekné Szalay Edinának. A Rubindiploma egy kivételesen hosszú, kemény körülmények között
megélt sorsot és munkát jelez. Gitta néni annak a nemzedéknek a képviselője, amely a történelemformáló évtizedekben hazánk sorskérdései iránt mindig példamutató felelősséget vállalt.” (Babarczi Éva)
A diplomaátadás után vette kezdetét egy kellemes beszélgetős délután
vendéglátással egybekötve, közben pedig a Republic Quartett együttes és
Veér Csongor Junior Prima-díjas hegedűművész tette még emlékezetesebbé
a pedagógusok munkájának elismerésére rendezett ünnepet.
Szöveg, fotók: Jáki Réka

2019. július

11

Ránki György

Alapfokú

Művészeti Iskola

Ránki 35
Művészeti iskolánk az idei tanévben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Egy intézmény születésnapjának méltó megünneplése mindig örömteli,
de egyben nagy összefogást igénylő feladat is. Tanárainkkal már az előző
tanévben elkezdtük a szervezést, tervezést: új programokat gondoltunk ki, és
az évek óta jól működő rendezvényeinket is igyekeztünk ünnepi köntösbe
öltöztetni. Az események csúcspontja a Ránki-hét volt május 21-23. között.
Iskolánk épülete már a megelőző héten születésnapi díszítést kapott: az
utcai homlokzaton három molinó mutatja be a járókelőknek, hogy milyen
munka is folyik a falak között a három tanszakunkon.
A Ránki-hét programjait is úgy állítottuk össze, hogy minden művészeti
ág kapjon bemutatkozási lehetőséget. A zenészek koncertekkel készültek, a
néptáncosok szabadtéri bemutatóval és táncházzal, a képzőművészeink
pedig kiállítást rendeztek az elmúlt évek kiemelkedő alkotásaiból az Ács
Károly Művelődési Központban, rendezvényeink fő helyszínén.
A hét első programja a Nemzeti Filharmonikusok öt művészének látogatása volt kedden délután. Növendékeink nagyon élvezték a közös zenei
kalandozást és muzsikálást is a híres zenészekkel. Áhítatos csendben hallgatták a felnőttek előadását.

Az esti tanári koncertünk pedig igazi csemege volt. Már nem is emlékszik senki, mikor adtak önálló koncertet iskolánk tanárai megmutatva, hogy
nem csak kiváló pedagógusok, hanem igazi művészek is.
Csengettyűztek, énekeltek, különböző összeállítású kamaraprodukciókkal és zenekari műsorszámokkal örvendeztették meg a közönséget. A zenetörténet szinte minden korszakát felölelte a program: voltak klasszikus,
romantikus és 20. századi művek, illetve egy kis kitekintés a könnyebb
műfajok irányába egy jazz-darab formájában.
Fellépett a műsorban többek között valamikori növendékünk, aki ma már
tanárunk, egyik kollégánk a gyermekeivel, és vendégként egy zongora szakon épp most diplomázó volt növendékünk, Fekete Máté is. Tapintható volt
a színpadon állva a közönség szeretete, hiszen minden produkciónkat vastapssal jutalmazta a publikum.

Sajnos szerdán nem volt kegyes hozzánk az időjárás. Egész nap esett az
eső, fújt a szél, lehetetlenné téve a néptáncosok szabadtéri programjának
megvalósítását a Polgármesteri Hivatal előtti téren. Igyekeztünk ezt pótolni
az évzáró koncert után a Művelődési Központ szabadtéri színpadánál.

A hét programjainak csúcsa a csütörtöki Ránki-koncert volt. A nézőtér zsúfolásig megtelt vendégekkel, fellépő gyerekekkel és érdeklődőkkel. Egy gyufaszálat sem lehetett leejteni a művelődési központ nagytermében. Az ünnepi hangulatot fokozta, hogy az iskola névadójának, Ránki Györgynek a lánya, Ránki
Katalin is, valamint intézményünk volt vezetői és tanárai is velünk ünnepeltek.
Vendégünk volt még tankerületünk igazgató asszonya, dr. Pálos Annamária
és Ráckeve város polgármestere, Szadai József is képviselőtársaival.
Ezen a koncerten diákjaink muzsikáltak szólóban és közösen, diáktársaikkal és tanáraikkal, megmutatva tudásukat a hallgatóságnak. Itt került sor
hagyományainknak megfelelően a Ránki-díjaink kiosztására is. Idén
Juhászné Matus Johanna fuvolatanárnő vehette át a tantestület által megszavazott pedagógiai díjat több éves magas színvonalú oktató munkája elismeréseként.
Diák díjazottunk ebben az évben Schőn János harmonika tanszakos
növendékünk lett, a támogatói díjat pedig Csömöri János vállalkozó és dr.
Monostory Péter ügyvéd vehette át.

És mivel nincs szülinap torta nélkül, az est
végén hatalmas csokitortával és tűzijátékkal
leptük meg a megjelent növendékeinket és
vendégeinket. A torta elkészítéséért köszönet
Grabaritsné Visontai Ágnes tanárnőnek,
aki a családi hagyományt követve, sokoldalúságát is bizonyítva, most cukrászként is
bemutatkozott.
Az ünnepi programok lezárásaként május
31-én képzőművészeink egy kiállítással ünnepeltek, ahol az idei év díjnyertes grafikai és
tűzzománc pályamunkáit is kiállítottuk az
Árpád Múzeumban.
Rendszerint az ünnepeltek kapnak ajándékot, azonban most mégis azt gondoltuk, hogy mi szeretnénk élményekkel meglepni növendékeinket, a szülőket, minden művészetet kedvelő ismerősünket.
Azt hiszem, ez kiválóan sikerült!
Köszönet diákjainknak és kollégáinknak a rengeteg plusz munkáért,
mellyel hozzájárultak a programsorozat sikeréhez!
Köszönjük Ráckeve Város Önkormányzatának, Tankerületünknek, az
Ács Károly Művelődési Központ munkatársainak és az Erdős családnak a
rendezvények lebonyolításához nyújtott támogatást!
És köszönet a Nemzeti Tehetség Programnak, melynek támogatásából
vásárolt hangszereink mára fuvola- és gitárzenekarunk elmaradhatatlan
megszólalói lettek!
Sebők Szilvia igazgató AMI
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Őszidő

Nyugdíjas Klub

20 év

20 éves jubileumát ünnepelte az Őszidő Nyugdíjas Klub
Június 22-e fülledt, meleg délutánján az Őszidő Nyugdíjas Klub 20
éves jubileumi ünnepségét rendezte az Ács Károly Művelődési Központban. A Szépkorúak nagyon sokat készültek táncos-énekes-verses
előadásokkal, és a majd két órás műsor alatt végig nem érezhettük,
hogy valamit is számít a kor. Olyan életszeretet és vitalitás áradt minden mozdulatukból, ami igazán csodálatra és elismerésre méltó volt.
Persze nem csak vidámságról, humorról szólt ez a délután, mert sokszor
párásodtak be a szemek, amikor megemlékeztek beteg vagy éppen már az
égiek között lévő társaikról, és bizony mi vendégek elgondolkozhattunk
azon a hihetetlen nagy összefogáson és közösségi erőn, ami Barczi
Józsefné Erzsike vezetésével ezt a „kis csapatot” – ahogy ő nevezi saját
magukat – összetartja két évtized óta.
Szajp Istvánné Magdika, aki az egész estét kiváló profizmussal konferálta végig, segített összeállítani a nyugdíjas klub történetét a kezdetektől
egészen napjainkig, amelyet Erzsike saját szavaival és a rá jellemző kedves,
fanyar humorral ismertetett a közönséggel:
„A klub 2001. január 4-én alakult 50 fővel. 2004-ben már 90-100 közötti
volt a taglétszámunk. Fő célunk a város nyugdíjasainak összefogása, a gondtalanabb nyugdíjas élet elősegítése, a múlt és a hagyományok megismerése,
ápolása, és emellett fontosnak tartjuk, hogy összejöveteleinken a jókedv,
vidámság uralkodjon. Rendszeres klubéletet biztosítunk, tagjaink érdekeit
védjük, ha szükséges, segítünk hivatalos ügyekben, igyekszünk tájékoztatni
társainkat a közügyekről, változtatásokról is. Figyelünk nagyon egymásra,
megünnepeljük a név- és születésnapokat, látogatjuk betegeinket, beosztjuk,
hogy ki mikor visz ételt nekik, ha rászorulnak, és sajnos részt veszünk a temetéseken is. Szervezünk vetélkedőket,
kulturális programokat, sikeres előadásokat is, vendégünk volt többek között
háziorvos (dr. Berta Beatrix), múzeumigazgató (Jáki Réka), Huszár István
tanár, dr. Marisch Ilona fül-orr-gégész,
a polgármester és Dr. Miskei Antal történész.
Nagyobb rendezvényeinken zenés
műsorral, tánccal, saját számokkal, versekkel kedveskedünk, szórakozást,
vidám kikapcsolódást biztosítunk. Az évek során már kialakultak hagyományos rendezvényeink: pótszilveszter, farsangi együttlét, nőnapi és anyák
napi köszöntő, bográcsozások, kirándulások és színházlátogatások. De sokszor főztünk közösen, kerékpártúráztunk, kirándultunk vonattal, torkos csütörtökön vettük részt, fürdőkbe mentünk. Több éven át látogattuk és műsorral vidítottuk a Fidelió Idősek Otthona lakóit, valamint a Ráckevei Szociális
Otthont. Nyáron pihenés mellett rendszeresen megszervezzük Balabánban
nálam, az udvaromban a kerti partit, bográcsozunk, együtt főzünk, mulatunk, másnap mosogatunk, takarítunk.
Egyedül nem tudnám csinálni ezt a rengeteg mindent, ezt csak együtt
lehet, akármit kérek, mindenki pontosan elvégzi a rá bízott feladatokat.
Kapcsolatot építettünk ki a Bugyi Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal, a dunaharaszti klubbal, voltunk Halásztelken is. Éveken keresztül részt vettünk a
Kistérségi Találkozókon Apajon, Dunavarsányban és Taksonyban. 2002ben részt vettünk az V. Országos és Nemzetközi Találkozón Cserkeszőlőn,
műsorral léptünk fel Halásztelken a Csepel-szigeti Nyugdíjas Klubok baráti
Találkozóján, rendszeresen szerepeltünk az Áporkai Falunapokon. Az utóbbi években a Szigetbecsei Nyugdíjas Klubbal tartunk kapcsolatot, évente
több alkalommal vagyunk hivatalosak nagyobb rendezvényeikre, és Ők is
jönnek hívásunkra a mieinkre.
Tavasz végén emlékezünk meg a kerek születésnapokról (60, 65, 70, 75,
80, 85, 90), klubtagjainkat ilyenkor virággal, csomaggal és közös tortával
köszöntjük.
Nagyobb kirándulásokat is szerveztünk az évek alatt, több alkalommal

mentünk Budapestre, színházba, Kiskunmajsára, Mezőkövesdre és gyógyfürdőkbe. Jártunk, ha nem is mindnyájan Olaszországban, Görögországban is.
Több éven át vettünk részt az őszi halászléfőző versenyeken, ahol még
eredményt is értünk el. Évente megemlékezünk az idősek napjáról, rendszeresen megszervezzük az őszvégi bált Erzsébet és Katalin nap körül. Ezek
zenés, vacsorával egybekötött rendezvények, tombolát tartunk, amihez a
tárgyakat a tagság hozza, valamint a süteményeket is. Ezekre a rendezvényekre vendégek is jelentkeznek, mert évek óta jól érzik itt magukat.
Az utóbbi években részt veszünk a városi adventi gyertyagyújtáson, a december eleji idősek városi köszöntésén, műsorral is készülünk ezekre. Rendezvényeinken gyakran szerepel Hevesvári Zoli bácsi, aki éveit meghazudtolva írja és mondja verseit. Régebben szerveztünk szüreti bálokat is.
Az évet mindig a programjaink összegzésével, a beszámolóval, valamint a
pénztáros összegzésével zárjuk.
Rendezvényeink költségeihez több éven át pályáztunk támogatásra, az
utóbbi években egy-egy helyi önkormányzati képviselő vagy a polgármester
is támogatott rendezvényt.
2009-ben a követelményeknek megfelelően Egyesületté alakultunk, annak
minden formai előírása szerint. Így működtünk éveken át, de 2015-ben ezt
megszüntettük, mert a bevételeink nem fedezték a banki, a könyvelői és egyéb
költségeket és nagyon sok adminisztrációval is járt a működés, azóta újra Őszidő Nyugdíjas Klubként működünk. De ez nem változtatta céljainkat, szervezzük színes programjainkat, hagyományos és új rendezvényeket egyaránt.
2011-ben több rendezvénnyel ünnepeltük fennállásunk 10. évfordulóját.
A tagság elég idős, mindig veszítünk társakat, de szerencsére az utóbbi években is jöttek újak, igyekszünk bevonni őket nem csak szemlélőként,
hanem aktív résztvevőként is.”
Alapító tagjaink (1999–2019):
Tamás Lászlóné, Czifra Sándor, Rózsa Erzsébet, Halupka Józsefné,
Nagy Lászlóné, Száraz Lászlóné,
Tóth Jánosné, Zakariás Sándorné,
Hevesvári Zoltán, Podruzsik Istvánné, Parti Andrásné, Matel György,
Tóvizi Istvánné, Togyeriska György,
Czifra Ferenc, Földi Sándorné, Szabó Sándorné, Szilágyi Lászlóné,
Barczi Józsefné.
Tényleg nagyon színes és vidám délutánban lehetett részünk. Láthattunk
csárdást, a régi kedvelt fergeteges humorral előadott kánkán paródiát, még egy
vidám western country táncot is. Hallhattunk verseket: Vég Jánosné Marika
saját versét, a 20 évesek vagyunk címűt, Szajp Istvánné Magdika a Nyugdíjas Klub címűt, Hevesvári Zoli bácsi saját versét, a Jó embernek lenni címűt,
Nagy Erzsike pedig Az élet szava című verset szavalta el.
Közben rengeteg dalt hallhattunk a két harmonikás: Koczka István,
Nagyné Erzsike kíséretében, vígat és szomorkásat is. Énekelt: Nagyné
Erzsike, a volt Dínom Dánom népzenei együttes tagjai: Szász Vera,
Tóthné Gabika, Tóth Jánosné Jutka a szívhez szóló Csillagos dalokat, de
szem nem maradt szárazon a nevetéstől, amikor a Dal a szatmári pálinkáról
című dal csendült fel. Igazán kiváló hangulatot teremtettek a dalosok!
A műsor végén Barcziné Erzsike Vereckei Zoltán alpolgármester közreműködésével köszöntötte a segítőket és az alapító tagokat a színpad előtt,
majd Erzsike szava akadt el és hatódott meg, amikor őt szólították fel „gyermekei” – ahogyan ő nevezi társait – a színpadra és adták át meglepetés ajándékukat, egy szép arany karórát és egy hatalmas virágcsokrot hálájuk s
köszönetük jeléül, hogy így egyben tartja és élteti közösségüket.
Amikor felhangzott a Vén Duna partján befejező dal, a közönség is
együtt énekelt az Őszidő Nyugdíjas Klub boldog és meghatott tagjaival.
Aztán következett a vidámság és a közös vacsora, és sötétedésig együtt
maradtak a nyugdíjasok és a vendégeik. Jó volt nézni, ahogyan felszabadultan nevettek és örültek egymásnak, ahogyan ezt húsz éve teszik.
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Skarica Máté

Városi Könyvtár

Ami számomra ezen a délutánon a legmeghatározóbb érzés volt, az az
összetartozás és feltétel nélküli szeretet megnyilvánulása egymás felé. Mi
fiatalabbak tanulhatunk tőlük, mégpedig azt, hogy életünk minden percét
meg kell éljük, hogy tudjunk örülni a mindennapi apróságoknak és tudjuk
szeretni egymást. De példát vehetünk arról is, hogyan lehet a fizikai fájdalmakat együtt leküzdeni egy tánc erejéig, és ami a legfontosabb tanításuk
volt nekem ezen a délutánon, hogy soha senkit nem szabad magára hagyni.
Szívből gratulálok ehhez a 20 esztendőhöz és mindenhez, ami az évtizedek
mögött van, kívánom Barcziné Erzsikének és a klub minden tagjának, hogy
még sokáig lehessenek együtt és tölthessenek vidám és önfeledt pillanatokat
jó egészségben!
Szöveg, fotók: Jáki Réka

Nyári hírek a könyvtárban – Skarica Máté Városi Könyvtár
Rákóczi 315. rajzpályázat eredményei – 2019
A magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek
nyilvánította. II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé
választásának 315. évfordulója alkalmából választotta a könyvtár is ezt a
témát, ami egyébként azért nehéz téma az iskolásoknak, de így is több mint
80 rajz, munka érkezett a pályázatra.
Ezúton is köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, akik támogatták a
gyerekeket az alkotásban!
A rajzpályázat megnyitón Kuna Lajos – rézfúvós, szaktanácsadó – fújta
el a Rákóczi indulót, ezzel emelve az ünnepélyességet.
Akik a rengeteg alkotást elbírálták ebben az évben azok: Mikoláné Kiss
Tünde, Pencz Erzsébet és Tóth Istvánné. Ezúton is köszönjük, hogy
szakértelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy 5 korcsoportban igazságosan döntsünk! Köszönjük hozzáértő munkájukat!
1-2. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Ambrus Emőke 2. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
II. helyezett: Nagy András 2. o. (Ráckevei Árpád Fej. Ált. I.), Hrencsár
Virág 2. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.)
III. helyezett: Horváth Kosiba Hanna 2. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.),
Fazekas Barbara 1. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
3. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Csigi Dorina 10 éves (Kiskunlacháza – Áporka Ált. I.),
Ferenc Anna Borka 3. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
II. helyezett: Mágori Nóra 3. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Csordás Csaba 3.
o. (Ráckevei Árpád Fej. Ált. I.)
III. helyezett: Czerny Anna Dóra 3. o. (Ráckevei Árpád Fej. Ált. I.), Fritz
Hanga 3. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Gál Eszter 3. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.)
Különdíj: Kálmán Viktória 3. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
4. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Bánki-Ágh Laura 4. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Balogh Tamás
4. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)

II. helyezett: Cselovszky Loretta 4. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.), Pataki Noémi 4. o. (Szigetszentmártoni
Ált. I.), Szanyó Tünde 4. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
III. helyezett: Novák Orsolya 4. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Tódor Berta
4. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
Különdíj: Tóth Marcell 4. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.), Szabó Szilvia
Hajnalka 4. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.), Németh Tímea Anita 4. o. (Ráckevei Árpád Fej. Ált. I.), Balogh Szelina 11 éves (Vörösmarty úti Ált. I.
Kiskunlacháza)
5-6. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Schneider Csepke 6. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.), Gavalovics Míra 6. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.)
II. helyezett: Árvai Míra 5. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Gáspár Léna 6. o.
(Szent Imre Kat. Ált. I.), Pihelevics Bálint 6. o. (Ráckevei Árpád Fej. Ált. I.)
III. helyezett: Szebellédi Veronika 5. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Bőcze
Benedek 5. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
Különdíj: Viski Anna 5. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
13 év felettiek, 7-8-9. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Árvai Márton 7. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.), Pistai Árpád 7. o.
(Szent Imre Kat. Ált. I.)
II. helyezett: Jankovics András 9. o. (Ráckevei Ady Endre Gimnázium),
Marton Bence 7. o. (Szent Imre Kat. Ált. I.)
Különdíj: Bálint Kíra 8. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.), Novák Laura 7. o.
(Szent Imre Kat. Ált. I.), Varga Szidónia 8. o. (Szigetszentmártoni Ált. I.)
Bánki-Ágh Laura egy egyhetes nyári rajztábort nyert, amelyet az I. helyezettek között sorsoltunk ki!
Szép nyarat kívánunk mindenkinek, és gratulálunk minden diáknak és
felkészítőjének az elért helyezéshez!
Barbulszka Gabriella
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Szent Imre Kat. Ált. Isk.

Ady Endre Gimnázium

Ráckeve Város kitűnő tanulói a 2018/2019-es tanévben
Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános
Iskola
1. a
Czár Bernadett Katalin
Czerny Nóra Emma
Sallai Ruben
Sarkadi Lujza
Iványos Sára
Tóth Lívia
Kirták Bence
Szeltner Viktória
Horváth Hanna Adrien
Szabó Zselyke Réka
Varga Réka Boglárka
1. b
Boros Benedek
Piróth Ramóna
Vásárhelyi Nagy Elizabet
Varga Eszter
Zólyomi Zsuzsanna
2. a
Jakab Zsolt
2. b
Bezsenyi Noel József
Deim Soma
Hegedűs Zsófia
Mester Csaba
Simsik Tamás
Ujvárosi Benedek
3. a
Blényesi Réka
Czerny Anna Dóra
Hriazik Nagy Veronika
Mendi Réka
Mészáros Emma
Molnár Ádám
Perneker Richárd Bertold
Huszár Dóra
Síró Lili
Zsilka Tímea
Szabó Boróka Ágnes
Vígh Zsombor
Sári Dominik
3. b
Cinege Alexandra
Cinege Laura
Stenczel Vivien
Ürögi Lili
4. a
Bodor Johanna Frida
Erdős Borbála
Mészáros Regő
Nyul Zsófia

Jeszenszki Blanka
Schvarcz Petra Luca
Vásárhelyi-Nagy Réka
4. b
Bacsa Zsófia Lilla
Érsek Dzsenifer Angéla
Kócs Lotti
Molnár Tímea
Németh Tímea Anita
Szabó Lilla Eszter
Szabó Máté Krisztián
Szőnyi Balázs
Speciális tagozat
Pekár Gláz Gréta 2. oszt.
Ohári Balázs Zsolt 4. oszt.
5. a
Földi Péter
Jeges Nikolett
5. b
Mendi Bulcsú
6. a
Czinege Julianna Róza
6. b
Balogh Sándor
Bezzeg Gergő
Pihelevics Bálint
Szőnyi Csongor
6. c
Antal Ádám
Lóczi Roxána
Pál Bernadett
Pergel Huba
Selmeczi Anna
Zsolnai Lili

Szent Imre Katolikus
Általános Iskola
1. a
Ambrus Orsolya
Bali Léna Jázmin
Boros Márk
Csébi-Pogány Attila
Dudu Junior
Fazekas Barbara
Rátonyi Petra
Schwarczenberger
Barnabás
Szőgyényi Zalán
Szőke Fabián
Szűcs Teó
Vászin Márk
Zombori Vince
Szabó Máté
Szász Szabolcs

1. b
Bécsi-Farooq Zamira
Fórizs Emma
Kalmár Bence
Kelemen Dávid
Kovács Zsófia Ilona
Kunzer-Fodor Alexandra
Rugina Patrik Ozor
Sándor Petra
Sári Adrienn
Skadra Máté
Szpisják Márk Adrián
2. a
Borbély-Kovács Szonja
Bukri Laura
Fa Ádám Benedek
Fedor Olívia Dalma
Fórizs Artúr
Fülöp Mirkó
Ginál Gréta
Gőgös Anikó
Kovács Regő
Németh Barna
Tódor Eszter Kinga
Várszegi Jázmin
2. b
Ambrus Emőke
Tar Luca Csenge
3. a
Baracskai Anna
Békés Balázs
Bezsenyi Nikolett
Bodor Boglárka
Bukri Vivien
Dulcz Lina
Fritz Hanga
Józsa Zsófi
Kemény Lili
Mágori Nóra
Novák Csenge
Rátonyi Anna Eszter
Szabad Miklós
Szász Attila
3. b
Faragó Bence Ingó
Ferenc Anna Borka
Gerstenbrein Kira
Németh Bence
Palotai Barbara
Puskás Lili
Takács Kata
Vagács Kitti
4. a
Gombás Lajos Levente
Kajlik-Horváth Áron Farkas
Mikola Péter
Novák Orsolya
Schreiner Márton
Tódor Berta
Viski Dániel

4. b
Kelemen Balázs
Kelemen Máté
Nagy Zita Réka
Vagács Benedek
5. a
Csömöri Boglárka
Demeter Zoltán
Domin Edit Luca
Erdélyi Csilla
Forgács Lili Bianka
Kovács Antal
Pásztor Boglárka
Tóth Teodor
5. b
Agócs András
Kálmán Gergely
Savic Anastasija
Schwarczenberger
Boldizsár
Veszelovszki Tamara
Viski Anna
6. a
Gáspár Léna Viktória
Paskó Viktória Kata
Pokornyik Enikő
Pónuzs Nelli
Pónuzs Noémi
Sári Viktória
Vanyúr Linda
6. b
Aszódi Ákos
Czékmán Balázs
Fehér Anna
Galambos Anna
Kiss László Patrik
Kudar Viktória
Mendöl Luca
7. b
Süle Nándor
8. a
Tokodi Anett
Vanyúr Helga
Varga Vince

Ráckevei Ady Endre
Gimnázium
7. a
Bencs Lilla
Berényi Blanka Eszter
Fekete Adrienn
Kocsis Botond
Mészáros Nikolett

Novák Réka
Tabajdi Flóra
Vörösmarty Gergő Zoltán
Vida Patrik
8. a
Baranyi Barnabás
Deffent Lilien Mercédesz
Guba-Csanádi Levente
Hír Anna Mária
Kovács Balázs
Pásztor Dorina
Rákóczi Dorina
9. a
Ádám Barnabás
Benda Viktória
Bors Kristóf István
Horváth Boglár
Majoros Ádám
Pahocsa Petra
Paulheim Zsófia Regina
9. b
Simon Boglárka
10. a
Kovács János Koppány
Kovács Kalliszta Triniti
Mikola Réka
Modroczki Szandra
Novák Botond
Olasz Ágnes
Olasz Ferenc
Paulovits Kinga
Spátay Sára
Szász Beatrix Leila
Viski Gréta
10. b
Bakó Tamás
Nagy Hanna Réka
Ócsai Evelin
10. c
Bach Tímea
11. a
Szuhán Amarillisz Letícia
12. a
Ács Fanni
Babarczi Ádám Balázs
Bors Adrienn Márta
Csóka Nóra
Fehér Fanni
Máthé Kata Edit
Mészáros Sarolta
Novák Katalin Orsolya
Novák Zsombor
12. b
Szegedi Tamás
Mivel az érettségi vizsgák
még lapzárta után is tartanak, kitűnőre érettségiző
diákjaink névsorát a következő számban ovlashatják.
A gimnázium vezetése
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Katolikus Ált. Isk.

Elismerések a RÁFÁI-ban
Tankerületi dicsérő oklevelet kapott kimagasló pedagógiai munkájáért: Gergev Milánné, Fegyóné Mányi Szabó Marianna, Varnyúné
Csörgi Erzsébet, Szále Zsoltné.
Tankerületi dicsérő oklevelet kapott kimagasló teljesítményéért: Ornódi Kristóf 8. a osztályos tanuló.
Tankerületi dicsérő oklevelet kapott a Szabó Attila Kenu Akadémia csapata. Tagjai: Beretki Róbert, Kirchner Kristóf, Méri Botond, Méri Marcell.

Elek apó meséi – székelyföldi legendák nyomában
Május 24-28. között a Határtalanul program keretében iskolánk hetedikes
tanulóival egy erdélyi tanulmányi kiránduláson vettünk részt.
Utazásunk első állomása Nagyvárad volt, ahol megtekintettük a székesegyházat és a belvárost. A palotát és az egész barokk városnegyedet a 18.
századi Európa egyik leghíresebb építésze, a bécsi Franz Anton Hillebrandt
tervezte, aki számos ausztriai és magyarországi (Budavári Palota, pozsonyi
vár átépítése) palota és nem utolsósorban a nagyváradi Kanonok-sor alkotója is. A. J. Neumann mérnök vezette a hatalmas építkezést. A néphit úgy
tartja, hogy az épületnek 365 külső ablaka az év napjaira emlékeztet, de
valójában csak 282 van. Három szintjén összesen 90 szoba és három díszterem található.
Második nap reggelén Erdély legnevezetesebb természeti látnivalójához,
a több száz méteres sziklafalak közt kanyargó Békás-szorosba vezet az
utunk, majd a szoros bejárata előtti,
legendákkal övezett, hegyomlás
által keletkezett Gyilkos-tónál tettünk sétát. A Gyilkos-tónál meghallgattuk a diákok által otthon gyűjtött
ide vonatkozó legendákat. Délután
a gyergyószárhegyi Güdüctelepre látogattunk, ahol a diákjainknak házi
finomságokat szolgáltak fel.
A 3. nap reggelén koszorút
helyeztünk el a madéfalvi veszedelem emlékművénél, majd a csíksomlyói kegytemplomban, a székelyek és magyarok által évszázadok
óta felkeresett búcsújáró helyen
megtekintettük Mária szobrát.
Délután pedig Erdély egyik legkiválóbb, szívet-lelket gyönyörködtető,
kívül-belül meseszép, interaktív múzeumába, a sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeumba látogattunk, ahol bepillantást nyertünk a székelység
tradicionális életébe és a székely nép történelmébe.
Innen Alsócsernátonba utaztunk. Látogatást tettünk Székelyföld leggazdagabb skanzenjében, a Hauszman Pál Múzeumban. A nagy kapun belépve
az udvarra mindenki megtorpant egy pillanatra, hiszen szeme elé tárult egy
gyönyörű park, közepén a nemesi udvarházzal, kúriával, tőle jobbra a sza-

badtéri múzeum, beépített, eredeti bútorzatú székely
házakkal.
A 4. napon látogatást tettünk Gidófalvára a Czetz
János Általános Iskolába, ahol diákjaink izgalmas focimeccset játszhattak a helyiekkel és tanáraink is találkozhattak a helyi tanítókkal, tanárokkal. Nagyon kedves
vendéglátásban volt részünk, üdítővel és kürtőskaláccsal
vártak. Délután meglátogattuk Benedek Elek szülőházát, a
Bendek-kúriát, ahol Benedek Elek dédunokája mesélt nekünk.
Mese- és bábkiállítást néztünk meg Kisbaconban, majd magunk sütöttük meg faszénen a tízóraira elfogyasztandó kürtőskalácsokat. Ezután Erdővidék leggazdagabb tájházát tekintettük meg, és egy 200 éves
vízimalmot. A kiadós házi finomságokkal teli ebéd után, Vargyason Sütő
István fafaragó és bútorfestő portáját
kerestük fel. A festett bútor a XVII.
század végére válik általánossá a Székelyföld legtöbb vidékén. Addig csak
sima, vagy egyszerűen faragott bútorokat készítettek kemény fából. Ezek a
díszítések hornyolókéssel vagy bicskával készültek, motívumaik valószínűleg a pogány korig vezethetők vissza.
Innen Székelyudvarhelyre, majd
Székelyszentlélekre utaztunk a szállásra.
Az 5. napon Farkaslakán Tamási Áron 2 cserfa között lévő, Szervátiusz Jenő által faragott gránittömbbel jelzett sírjánál a legnagyobb székely népi íróra emlékeztünk.
Korond főutcáján kirakodóvásárban megnéztük, hogy milyen termékeket árusítanak, majd ismét egy rövid királyhágói pihenő után hazafelé vettük utunkat.
Június 3-án pedig, a Nemzeti Összetartozás Napjára emlékezve,
iskolánk aulájában a kiránduláson részt vett tanulók beszámolót tartottak azokról az élményekről, amelyekben részük volt ezen a csodálatos
utazáson.
Szász Csaba igazgatóhelyettes
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Szerdahelyiné Lőrincz Nóra

művelődési központ

„Elbocsátó szép üzenet...”
Interjú Szerdahelyiné Lőrincz Nórával, a művelődési központ igazgatójával
M. Selmeczi Julianna: – Mennyire könnyű egy hogy az embernek igenis szüksége van a család mellett a közösségi létre, a
művelődési ház igazgatói széke egy olyan kreatív, párbeszédre, a tapasztalatcserére. És véleményem szerint a közművelődési
alkotó, maximumon égő embernek, akit minden intézmény kell legyen az a befogadó közeg, ahol az egyes érdekek-értékek
inspirál, tele van tettvággyal, tetterővel, de mind- mentén működő csoportok otthonra találhatnak. Ez különösen így van a kisezeket a muníciókat egy állami-önkormányzati, gyermekek és a nyugdíjasok esetében, előbbieknek az első közösségi élméaránylag merev keretrendszer korlátai között kell nyei itt szerződhetnek, míg a nyugdíjas lehet ide tud csak biztonságosan
működtetnie, egy jellemzően passzivitásba burko- kimozdulni. A fiatalok megmozgatása manapság egyre nagyobb kihívás, de
lózó helyi lakosság kiszolgálása érdekében. Régi ismeretségünk alapján úgy hiszem, hogy idővel az emberek rájönnek arra, hogy nem csak a közösségi
gondolom, hogy megfelelő terepnek tartod, tartottad a művelődési házat, oldalakon keresztül lehet a világot szemlélni.
mint eszközt, hogy sokakhoz, sokféleképpen juttasd el a „kultúrát”. Te
– Honnan indultál, hogyan sikerült ezt a nemes feladatot, pozíciót meghogyan látod mindezt? Lehet, lehetett ez a te személyes küldetésed?
kapnod? Hogyan érezted magad a megbízott igazgatói kinevezésed után?
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra: – Úgy gondolom, emberi kapcsolatok,
– 2010-ben költöztünk férjemmel és első gyermekemmel Szigetszentminőségi és tartalmas idő eltöltése nélkül kiüresedik az emberi élet. Fontos mártonba. Korábban a Hungarofest Nkft. KultúrPont Irodájánál dolgoztam
az, hogy a családi kapcsolatok mellett szélesebb környezetünkkel is ápoljuk a Budapesten. Ott tanultam meg, hogy igenis nagy a pörgés ezen a területen!
kapcsolatot, nyitottan figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, megemlé- A KultúrPontnál az uniós pályázatok koordinációja, az Unió Kultúra
kezzünk nemzeti ünnepeinkről, és természetesen a helyi közösség által fon- keretprogramjához kapcsolódó teendők ellátása volt az elsődleges feladatosnak tartott értékekről, személyekről, eseményekről. Mindennek terepe a tunk, emellett az akkori Oktatási és Kulturális Minisztérium által ránk bízott
kulturális színtér, Ráckeve esetében több helyszínen is, nem csak a művelő- projekteket koordináltuk. Talán a legnagyobb és legizgalmasabb feladat a
dési központban, hanem az Árpád Múzeum kiállítótermeiben, a Skarica Magyar Kulturális Évad Kínában megszervezése-lebonyolítása volt. MajdMáté Városi Könyvtárban, és még sok egyéb kisebb-nagyobb helyszínen.
nem másfél évig tartott a projekt, melynek minden feladatát az iroda 7 munA művelődési központ az én olvasatomban egy olyan kulturális színtér, katársa végezte. Nem egyszer kellett a budapesti irodából választ találnunk
amely nyitott a kultúra minden területére, legyen szó akár képzőművészet- egy-egy kérdésre, mely felmerült az évad valamely helyszínén, mondjuk
ről, akár népművészetről, komoly- vagy könnyűzenéről.
Shanghajban, 7 óra időeltolódással! Volt, hogy reggel
Nyitott mindenféle közösség előtt, be kell fogadni az
4-kor már csörgött a telefon, hiszen ott akkor már bőven
egészen pici gyermektől az idős korosztályig mindenkit,
zajlott a nap… Nagyon sokat tanultam a KultúrPontnál,
aki be szeretne ide térni. Ennek kapcsán maga a munka
de amiután a gyermekeim (Áron, Luca és Anna) megis nagyon sokrétű, hiszen egy nagyon széles réteget kell
születtek, tudtam, hogy nem szeretnék Budapestre visztudni kiszolgálni, az önmaguktól működő csoportok
szajárni dolgozni… 2015-ben jelentkeztem a művelőmellett nekünk, a ház dolgozóinak is olyan programokat
dési központ megüresedett álláshelyére, és nagy örökell kitalálnunk, melyben mindenki megtalálja a neki
mömre az akkori igazgató, Budai Gábor fel is vett. Elsőtetsző elemet, és ez egyre nehezebb kihívás! Nyilván az
sorban a pályázati források felkutatása, a pályázatok
állami-önkormányzati rendszer bizonyos tekintetben
megírása lett a feladatom, de közben a szervezési felmegszabja a határokat, és szerintem itt kezdődik a feladatokból is egyre többet kaptam már a kezdeti időkadat kreatív része, kihozni a maximumot abból, ami van.
ben. Gábor sokszor szabad kezet adott, ami számomra
Én legalábbis erre törekszem, amióta a művelődési közelsőre szokatlan volt, hiszen a KultúrPontnál általában
pont dolgozója lettem.
konkrétan megfogalmazott feladatokat hajtottunk végTetszik a kérdésedben megfogalmazott „személyes Luca, Nóra kislánya az idei
re, ugyanakkor rettenetesen tetszett, hogy én magam is
küldetés” kifejezés. Én hivatásnak nevezném ezt a munbeletehetek új ötletet egy-egy eseménybe. 2017 őszén
pünkösdi királylány
kát, mert úgy gondolom, a kulturális-közművelődési
hirtelen történt a változás az intézmény életében. Bevalterületet csak hivatásként lehet művelni. Ez nem egy klasszikus 8-tól 16-ig lom, nem számítottam rá… Amikor Budai Gábor elköszönt az intézménymunkahely, ahol az ember leteszi délután a tollat és hazamegy. Az én gon- től, hirtelen jött a megkeresés, hogy átmenetileg elvállalnám-e az intézmény
dolataim otthon is, hétvégén is sokszor a megoldandó feladatokon pörög- vezetését. Igent mondtam, mert szakmailag abszolút kihívásnak éltem meg
nek, mindig azt keresem, mit lehetne még kihozni egy-egy adott helyzetből. a feladatot. Természetesen nem állítom, hogy minden teljesen gördülékeNo és ugye sokszor mi akkor dolgozunk, amikor más pihen, hétvégén, nyen ment, a legelső héten két pályázati határidőnk is volt, melyekhez előtte
ünnepnapokon vagyunk „terepen”, hét közben pedig zajlik az előkészítő le kellett bonyolítani az új regisztrációt is, bár akkor nem voltam biztos a
munka… Arról nem is beszélve, hogy sokszor művészekkel dolgozunk, sikerben, de a kezdeti akadályokat is sikerült megugrani. Nem volt könnyű
akik pedig a klasszikus munkaidő után érnek rá egyeztetni, e-mailt váltani időszak, sok mindent nekem is meg kellett tanulnom… Mindemellett
stb. Kell ehhez a területhez egyfajta alázat, de nevezhetném igazából egyfaj- elkezdtem levelezőn a győri Széchenyi Egyetem Apáczai Karán a kulturális
ta jó értelemben vett őrültségnek is. Bele kell tennünk a magunk személyisé- mediátor mesterszakot, mert úgy éreztem, nagyobb háttértudásra van szükgének egy szeletét is, talán ettől válik személyessé, emberközelivé… és aho- ségem ehhez a területhez. Az egyetem azóta is szívszerelem! Hiába rengegyan mondod, a maximumon kell sokszor égni…
teg energia és idő, de mindig is nagyon szívesen tanultam, így élményként
– Milyen ideológia mentén szervezted a programokat, közösségi aktivitá- élem meg az ott töltött napokat, és már gondolkodom azon, mi lesz a januári
sokat, milyen elképzelések vezéreltek, amikor eseményeket fogadtál be?
államvizsga után…
– Úgy gondolom, hogy egy közművelődési intézménynek nyitottnak és
– Milyen partnerségekre, együttműködésekre tettél szert városvezetésen
befogadónak kell lennie a kultúra minden területén. Vannak hagyományos belül és azon túl? Véleményed szerint milyen muníciókra, partneri kapcsotevékenységek az intézményben, melyek hosszú évtizedek óta zajlanak, latokra, fúziókra lenne szükség az ideális fenntarthatóság érdekében, hogy
ezeket a továbbiakban is fel kell karolni, támogatni, ugyanakkor nyitottan beteljesíthesse szakmai küldetését a városi művelődési központ?
kell figyelni a friss igényekre is. Egy nagyon különleges világot élünk, ahol
– Úgy gondolom, hogy a legfelső szinten a városvezetés elfogadott, befoaz individuális érdekek sokszor felülírják a közösségit. Ugyanakkor vallom, gadott engem, amikor az intézményvezetői pozíciót elvállaltam. Az elmúlt
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években megfelelő, sőt, nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom mind a
könyvtárral, mind a múzeummal, természetesen hozzájuk már az egyszerű
„dolgozói” mivoltomban is gyakran fordultam egy-egy megoldandó kérdéssel, feladattal, kapcsolódási lehetőséggel. Ez a két intézmény az, akikkel
szorosan összefonódnak a feladataink, egymást támogatjuk, erősítjük, és
mind Jáki Réka múzeum-, mind Hegyi Gergely könyvtárigazgató nyitott
volt a személyiségem, a képességeim és az ötleteim felé.
Az oktatási intézményekkel, szervezetekkel, és azt gondolom, mindenkivel jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Hogy mi kell ehhez? Egyrészt talán
maga a pozitív hozzáállás, a nyitottság és a kölcsönösségre való törekvés.
Ha valaki segít nekem, az intézménynek, azt mivel tudom/tudjuk viszonozni. Ez a jövő kulcsa is szerintem, hogy ne csak egyoldalúan fogalmazzuk
meg az igényeket, hanem törekedjünk a minél nagyobb fokú együttműködésre. Véleményem szerint az ideális fenntarthatóság érdekében a kor követelményeinek megfelelő infrastrukturális háttér létrehozására lenne szükség,
melybe később szervezhetők a programok. A mindenkori városvezetés
folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket erre a célra, ám uniós forrásokat Közép-Magyarországon nehéz találni pillanatnyilag erre.
– Folyamatosan figyelemmel kísérem a művelődési ház programjait. Színesek, proaktívak, fáradhatatlanságról tanúskodnak. Ami nagyon megfogott
és abszolúte a Te nevedhez, ötletedhez kapcsolódik, az a Mézes Ráckeve.
– A Mézes Ráckeve programot immár három és fél éve indítottam el…
Akkor, az első kiállításon valóban a ráckevei épületeket lehetett elkészíteni
mézeskalácsból. Előzetesen a belvárost végigfotóztam, hogy megfelelő
méretarányokat tudjak megadni az „építőknek”. A kiállításnak véleményem
szerint nagy sikere lett, így ezen felbuzdulva szerveztük a másodikat, majd
már Gábor nélkül a harmadikat. Hálás vagyok Gábornak, hogy az elején
engedte, hogy belekezdjek, bizalmat szavazott az ötletnek, sokszor ez sokkal többet jelent, mind az anyagi háttér! Remélem, lesz olyan agilis szervező
az utódom, hogy méltónak tartja majd a Mézes Ráckeve folytatását.
– Mi generálta döntésed, melyet az aránylag friss, igazgatói beiktatásod
után hoztál, hiszen nem csak pozíciót, de várost és otthont is váltasz:
Szigetszentmárton – Ráckeve után a Balaton-felvidék lesz (újra) az otthonod.
– Néha az Élet nem várt eseményeket hoz… Tavaly november elején tragikus hirtelenséggel veszítettem el Édesanyám után az Édesapám is, külföldre
induláskor agyvérzést kapott Ferihegyen, két hét kórházi intenzív osztályos
ápolás után a kezét fogtam, amikor elment… Férjemmel mindketten a
Balaton-felvidékről származunk, minden rokonunk (nekem már csak testvérem és unokahúgaim, férjemnek a szülei is) Veszprémben élnek. Nekem
pedig lett egy megüresedett családi házam a Balaton-felvidéken, nem messze
Veszprémtől… Kaptunk egy lehetőséget arra, hogy közelebb költözhessünk a
rokonainkhoz (ezt friss diplomásként a gazdasági válságban nem tudtuk megtenni 12-13 éve). Úgy gondoltuk, hogy nem vehetjük el sem a gyermekeinktől, sem a rokonoktól azt a lehetőséget, hogy ne csak a piros betűs ünnepnapokon lássuk egymást, ahogyan ez az elmúlt évtizedben történt. Hosszú és idegőrlő folyamat végén hoztuk meg a döntést: hazaköltözünk. Tekintettel arra,
hogy két gyermekünk már iskolás, ezt csak nyáron tudjuk megvalósítani.
– Szabadidődben nemezcsodákat készítesz, babákat varrsz. A műhelyedhez, alkotásaidhoz nekem is volt szerencsém a Míves Sziget projekt kapcsán.
Mesélj, mik a hírek mostanság a műhelyed háza táján?
– Igen, van egy műhelyem, ahol elsősorban Waldorf babákat és nemeztárgyakat készítek – ez számomra a kikapcsolódás, az „énidő”. Általában tele
vagyok ötletekkel, és muszáj őket megvalósítanom, mert addig nem hagynak
nyugodni. Amióta dolgozom azonban kevesebb idő jutott a műhelyre, de a
megkereséseknek nem szoktam nemet mondani – ha kell, éjjel varrok. Ez egyfajta lelki dopping számomra. A világ számos pontján van már babám, ÚjZélandtól Kanadáig, és néha igazán különleges felkérések is érkeznek. Volt
már kiállított munkám a Néprajzi Múzeumban és a Duna Palotában is, mindegyik betlehemi témájú munka volt. Készült már ovis rajzokból meseszőnyeg
ballagásra... Az elmúlt hetekben pedig ismét egy különleges felkérésen dolgoztam, egy kb. 70 cm magas babát készítettem Szalóki Ágnes énekesnek,
gyermekfoglalkozásokhoz. Jó látni az örömöt, amikor egy-egy munkám személyesen adom át a tulajdonosának. Azt hiszem, ezért érdemes csinálni.

hitvallás

– A kézműves alkotói minőséged mellett a néptánc is mindig szerves
részét képezte az életednek. A ráckevei lét is ezzel járt, hiszen az első
perctől kezdve tagja vagy a Rőzse Néptánccsoportnak. Mit jelent számodra a néptánc?
– Fiatal korom óta fontosnak tartom a hagyományaink ápolását, őrzését.
A gyökereinket jelentik, kapcsolódást múlt és jelen között. Igaz, táncolni
csak a főiskolán kezdtem, középiskolában erre a tanulás mellett nem volt
lehetőségem. Az akkori Kertésszel sok időt töltöttünk egy-egy táncanyag
megismerésével, elsajátításával. Voltunk többször Erdélyben, Zsuzsannanapkor Széken, nyáron a Gyimesben... Aztán férjhez mentem, jöttek a gyerekek, az aktív tánc pedig elmaradt és nagyon hiányzott! Mivel a gyerekeim
is kicsike koruktól fogva belenőnek a hagyományainkba, amikor a legkisebb is akkora lett, hogy egy-egy estére ott tudtam hagyni, elmentem a
Rőzse Néptáncegyüttesbe táncolni. Sok ismerős táncolt ott már akkor is, így
könnyű volt a beilleszkedés. A mai napig ragaszkodom ahhoz, hogy ha
tehetem, ott vagyok a hétfő esti próbákon. Pali bácsival persze a három
együttes kapcsán a napi munka is összeköt, illetve az ő életútja, sokszínű
pályája és tudása lesz az egyetemi szakdolgozatom témája. Ennek előszeleként készült el a 70. születésnapjára a kisfilm, néhány részlet abból a több
órányi interjúból, amit eddig készítettem vele. És a munkának természetesen még nincs vége... A filmért hálával tartozom Kabarcz Zsófinak, aki nyitott volt az ötletemre, és jött velem minden egyes alkalommal.
– Milyennek tervezted a 2019-es évet? Meddig leszel jelen a város életében?
– A 2019-es év semmivel sem unalmasabb a korábbiaknál, az eseménynaptárunk idén is tele van. A tervezés nem csak az én feladatom, számos
kérést is teljesítenünk kell. Július végéig maradok állományban, így még a
nyári rendezvények előkészítésének java is az én feladatom, és remélem,
hogy egy rátermett embernek adhatom majd át a folyamatokat.
– Hogyan tervezed a jövődet? Mihez kezdesz az utolsó ÁKMK-s munkanapod után?
– Előttem a nyári költözés. Egyelőre ez a fő prioritás. Szeretném, ha a
nemezes-babavarró műhelyemre több energiát tudnék a jövőben fektetni, de
közben keresem azt a kreatív helyet, ahol a szakmai tudásomra is szükség
lesz. Ez lehet akár intézmény, akár piaci szféra, még nem tudom. Veszprém
2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz, így ebben az irányban is keresem a bekapcsolódási lehetőségeket. Ismerem, szeretem a várost, lovassys
diák voltam gimnazista koromban… Előttem van még a Széchenyi Egyetemen a januári államvizsga is a szakdolgozattal, mely terjedelmében elég
nagy anyagnak ígérkezik… Azt gondolom, nem nagyon lesz időm unatkozni a jövőben sem.
– Nóri, köszönöm a beszélgetést,
örülök, hogy megismerhettelek, hogy
sokszor kereszteztük egymás útját
munkában, magánéletben. Bízom benne, hogy vannak kapcsolatok, melyek
kiállják a távolság próbáját, és lesznek még projektjeink, illetve néha
„hazalátogatsz” a második otthonodba, Ráckevére.
M. Selmeczi Julianna
A teljes interjút a
https://miveljukmuveljuk.cafeblog.hu oldalon olvashatják.
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Orvosmuzsikusok

PEK

Egy csésze kávé…
Kósáné Kertai Daisy Sonjával,
az Ars Medica pro Humanitate Hungarica Egyesület elnökével, zenei rendezővel
Jáki Réka: – Mióta szervezed az
Orvosmuzsikusok Koncertjeit?
Kósáné Kertai Daisy Sonja: – 2002 óta,
amikor is átvettem Szombathelyről titkos
szavazással.
– Mi volt az indíttatásod, miért tartod ezt
a munkát annyira fontosnak?
– A válaszom elég egyértelmű, fontosnak
tartom, hogy megismerjék az emberek a
klasszikus zene szépségét, és vannak olyan
kollégáim is, akik művelik a könnyebb
műfajt is.
– Szerinted miért van nagyon sok olyan
orvos, aki egyben muzsikus is?
– Mert szeretik csinálni, ezt tanulták gyerekkoruk óta, és a napi több mint 8 órás munka mellett (gyógyítás, kutatás,
oktatás) ez már a pihenés a számukra. Itt jegyzem meg, hogy a családi háttér
mindent megad, hogy a zenélést tudják művelni a szakmai munkákkal
együtt.
– Mit jelent a komolyzene, a zene a Te életedben?
– Sokat. Anyukám operaénekesnő volt, számtalan kórusban énekeltem (a
Rádió énekkarában is), és mi gyerekek – bátyám orvos volt – mindketten
tanultunk zenét. Zongoráztunk, illetve énekeltünk mindketten.
– Melyek a jövő évi terveitek?
– 2020-ban január, február, március és május hónapban folytatom a budapesti Adventista Templomban „Orvosok a zenében" című koncertsorozatomat. Májusban Mátészalkán lesz a következő Országos Orvosmuzsikus
Találkozó, melyet az idén tavasszal itt Ráckevén rendeztünk meg.
A ráckevei Adventista Egyház közreműködésével szeptember és december közötti időszakban itt is elindul az „Orvosok a zenében” koncert programsorozat, illetve sor kerül 8-9 éve már hagyományosan az „Adventi
esték” keretében a Városi Könyvtárban egy karácsonyi koncertre.
– Mi jelenti számodra a legnagyobb örömet ebben a munkában?

– Természetesen a zenélés, az, hogy másoknak is tetszik, mert különleges
élményt nyújt, és annak is nagyon örülök, amikor nagyon jó visszajelzések
érkeznek még a profi zenei körökből is.
– Mi jelenti a legnagyobb nehézséget?
– Az összeszervezés, a szigorlatok, államvizsgák, nemzetközi kongreszszusok, hazai kongresszusok, amelyek nehezítik sokszor az elképzeléseimet. De valahogy a végére mindig megoldom.
– A muzsikusok többsége személyes barátság révén választódik ki, vagy
hogyan állítod össze a koncertek repertoárját?
– Közel 40 évet húztam le az egészségügyben, és sok kolléga valamikor a
tanítványom volt. Felkérem őket kb. 40 perces műsorra, ők leadják az általam megadott határidőig, hogy mit szeretnének játszani, majd utána – ha
úgy látom – megbeszéljük egyes daraboknál a részleteket alaposabban. Ez
lehet zenei vagy technikai.
– Mennyi munkád van benne?
– Az éves találkozóra 1 évig készülök, a havonként jelentkezőkre fél év,
mire összeáll.
– Milyen segítséget várnál? És honnan, kiktől?
– Amíg Budapesten éltem, sok embertől kaptam segítséget, akikkel a mai
napig tartom a kapcsolatot (főképpen magánszemélyek) és részt is vesznek
közönségként, de előfordult (zenei tanulmányokat is folytatnak), hogy velünk
együtt lépnek a dobogóra. Aki gondolja és ismer engem vagy a zenei munkámat, köszönettel fogadjuk a segítséget. Vannak nekünk is költségeink, pl. telefon, meghívók, plakátok stb. OTP számlaszámunk, ahová elfogadjuk a támogatást: 11706016-20811819 Ars Medica pro Humanitate Hungarica Egyesület.
– Az egész országban vállaltok szerepléseket?
– Igen, bárhova elmegyünk fellépni ha meghívnak, és ha úgy jön ki a
lépés és valakinek szakmai elfoglaltsága van, akkor sem marad el a műsor,
mert megoldom akár profi művésszel is.
– Köszönöm a beszélgetést és kívánok további sikereket és komoly műélvező közönséget számotokra!
– Én köszönöm a lehetőséget!
Jáki Réka

Ismét PEK…
2019. június 21-én kora este ismét benépesült a Szegedi Kiss István
sétány színpad előtti tere, ugyanis kezdetét vette a Péntek Esti Korzó négy
részből álló eseménysorozata az Ács Károly Művelődési Központ és a Ráckevei Vénusz Színház közös rendezésében. Szokás szerint először az
emberpalánták zsivalyától volt hangos a terület, ugyanis Dévai Levente
interaktív műsorával vívta ki a közönség elismerését.
A gyermekprogram után Kósa Dénes, az est házigazdája köszöntötte a
nagyérdeműt, ismertette az est, valamint az idei nyár hátralévő kulturális és
egyéb programjait.
Ezt követően Dr. Zombori Gábor háziorvos a Ráckevei Praxis Közösség nevében üdvözölte a jelenlévőket, megemlítve, hogy azt követően a
PEK-en egészségügyi sátor fog üzemelni, ahol megmérik a vérnyomást és a
vércukor szintjét.
Az est folytatásaként a makádi Csiribiri Mazsorettek és a Ráckevei
Fitness lánycsapat zenével nagyon is összehangolt előadását láthattuk.
A Lohr Kapelle fúvós együttes következett ezután, akik a zene hullámhosszán „világkörüli útra” vitték a nagyérdeműt vérpezsdítő osztrák, spanyol, mexikói dallamokkal, no meg a Sej haj Rozi c. közismert magyar dallal.
Az est zárásaként Makrai Pál adott elő musical részleteket, és a ’70-es,

’80-as évek retro dalait hallhattuk előadásában. Nagy tapsot kapott, amikor
az Apostol és a Kormorán együttes valamikori frontembere és Tihanyi
Dániel, a komáromi színház művésze, valamint Kósa Dénes előadták a
Honfoglalás egyik betétdalát, a Kell még egy szó címűt.
Találkozzunk a legközelebbi PEK-en 2019. július 5-én, amikor városunk
Vénusz Színházának művészei több műfajjal színesítik a programot…
Kósa Antal
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Labdarúgás
Bajnokként tért vissza a Ráckeve
Egy év „Purgatórium” után ismét a „Mennyországban”./
A címben és az alcímben leírtak hűen jellemzik a Keve heroikus küzdelmét az elmúlt bajnokság küzdelmei során. Az
írás későbbi szakaszában
még visszatérünk e cseppet sem könnyű, sokszor
buktatókkal teli mérkőzéssorozatra, de most
koncentráljunk a bajnokság befejező szakaszára.
Ahogy azt már a korábbiakban jeleztük, a Ráckeve a Dömsöd csapatával vívott páros versenyt
a bajnoki cím megszerzéséért. Ez a fantasztikus
küzdelem a sorsolás szeszélye folytán stílszerűen csak a legutolsó fordulóban dőlt el. Az utolsó előtti fordulóban a Délegyháza vendégjátékára vártunk, mint később kiderült, hiába. A bajnokságban, de talán a
magyar fociban is szinte példa nélkül álló módon a Délegyháza nem
jelent meg a mérkőzés színhelyén. A Ráckeve VAFC ezért a kiírás
értelmében 3:0-ás gólkülönbséggel abszolválta ezt a fordulót. Miután a
Dönsöd nagyon keserves módon ugyan, de nyerni tudott Pátyon, minden az utolsó fordulóra maradt. Éppen ezért a Ráckeve dömsödi vendégjátéka megmozgatta a környező települések focit szerető lakosságának az érdeklődését is, és ezért a hazai és a kevei szurkolókkal együtt
régen látott nézőcsúcs született Dömsödön. Azt már tudtuk, hogy ez a
csúcs rangadó „csak” a bajnoki cím sorsáról dönt, hiszen mindkét
együttes kivívta a jogot a felkerülésre. Pazar fociidőben, a dömsödi pályaviszonyokat is figyelembe véve jól előkészített játéktéren mérkőzhettek a csapatok.
Dömsöd – Ráckeve 2:3 (0:1)
Dömsöd: 700 néző!
Ráckeve: Zelei T., Dudu, Gyurcsányi P., Kelemen G., Márkus Zs.,
Tóth D., Tóth R., Varga B., Morris, Horák Gy., Török Cs.
Csere: Tóth J., Földi R., Földi K., Kecskés Zs., Nádasdi M., Mosoni
A., Balogh R.
Ráckevei góllövők: Kecskés Zs. 2, Tóth D.
Edző: Szanyó Tibor
A régi, NB III-as múltat idéző hangulatban, felfokozott izgalmak
közepette indult a derbi. A 3. percben Zelei T. bravúrjának tapsolhattunk. A 7. percben veszélyes kevei szöglet borzolta a kedélyeket. A 19.
percben Török Cs. veszélyeztetett. A 21. percben Kelemen G. lesállása
hozott izgalmakat. A 26. percben Tóth R. szabadrúgása szállt fölé. A
28. percben újabb veszélyes kevei szöglet is jelezte a VAFC szándékait. A 34. percben egy formás kevei támadás végén Tóth D. megszerezte
a vezetést (0:1). A 34. percben Gyurcsányi P. elrontott beadása mutatta,
hogy a Ráckeve továbbra is támadásban maradt. Fokozódott az izgalom
a pályán belül és a nézőtéren is. Veszélyes hazai szabadrúgással zárult
az igen izgalmas első játékrész. A második félidő elején kissé érthetetlen módon a Keve szinte az öltözőben maradt. Amire csak kevesen
gondoltak, a Dömsöd 3 perc alatt megfordította az eredményt (2:1).
Kisebb zavar keletkezett a kevei gépezetben, de ezt a hazaiak nem tudták kihasználni, és a Ráckeve lassan ismét talpra állt. Az 53. percben
Török Cs. mellélövését láthattuk. A hangulat ha lehet, még tovább

fokozódott, időnként
parázzsá is vált. A 67.
percben Földi R. lövése jelezte a Keve szándékait. A 69. percben
góllá érett a kevei támadó kedv. Igen formás támadás végén
Kecskés Zs. remek góljával egyenlítettünk
(2:2). A Ráckeve nem
állt meg, tovább fokozta a nyomást. A
84. percben dömsödi
szabadrúgást hárított
Zelei T. A 88. percben
a kitörő Tóth D.-t gáncsolták a büntető terület sarkánál. A szabadrúgást Kecskés Zs. (a mérkőzés egyik hőse) mérnöki pontossággal csavarta be a hosszú felső sarokba (2:3). Nem volt
még vége! A hosszabbítás utolsó másodperceiben egy dömsödi próbálkozást Tóth D. a gólvonalról vágott ki. A lefújás után elképesztő ünnepség vette kezdetét, és ez Ráckevén a sporttelepen is folytatódott, kivilágos kivirradtig. A Ráckeve tehát bajnokként tért vissza, és az időközbeni nehézségeket is legyőzve az utolsó fordulóban Dömsödön nyerte
meg a bajnokságot. A reális játékvezetést kissé talán beárnyékolja a
rendes játékidőben lesállás miatt meg nem adott ráckevei találat. A
Ráckevének még egy kötelezettsége maradt, hiszen a testvérvárosi
kapcsolatok ápolása folytán Baktalórántházán volt még jelenése egy
barátságos mérkőzésre. A magasabban kvalifikált hazai csapat 6:1
arányban legyőzte a Ráckevét. Természetesen itt az eredmény másodlagos jellegű volt.

Az U19-esek mérkőzéseiről
Még két mérkőzés volt hátra fiataljaink bajnokságából. Az elsőre
Ócsa ellen Ráckevén került sor.
Ráckeve – Ócsa 10:0 (3:0)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Tóth B., Benczúr B., Molnár E.,
Drozd D., Kalmár D., Erdős D., Bak D., Király K., Borbély B.
Csere: Tóth B. Kiszlák Z.
Góllövők: Drozd D., Molnár E. 3-3, Kalmár D., Borbély B., Király K.
Edző: Muszka Szabolcs
Gólzáporos győzelemmel búcsúzott a hazai közönségtől a Ráckeve
csapata, egyben Drozd Dánieltől is búcsúztunk, hiszen a jövőben már
felnőttként számíthatunk rá.
A záró fordulóban Bugyira utaztunk.
Bugyi – Ráckeve 2:0 (0:0)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Tóth B., Benczúr B., Molnár E.,
Drozd D., Erdős D., Borbély B., Király K., Tóth B., Bak D.
Csere: Kiszlák Z.
Tét nélküli mérkőzésen a jobban akaró hazai csapat nyert, hiszen a
kevei fiatalok gondolataiban már a délutáni Dömsöd – Ráckeve csúcsrangadó foglalta el a fő helyet.
A Ráckeve a 4. helyen fejezte be a bajnokságot, de teljesítményét az
igen szűkös játékoskeret alapvetően meghatározta.
Hajrá Ráckeve!
Losits János
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fekvenyomás

• sport

kick-box

Újabb európai aranyérem a fekvenyomásban
2019. május 19-26. között került megrendezésre
Tiszakécskén a GPC Európa-bajnokság, melyen
Baranyai József immár IV. alkalommal szerezte
meg az Európa-bajnoki aranyérmet M8-as kategóriában, 82,5 kg-os súlycsoportban, 90 kg-os teljesítménnyel.
Gratulálunk neki és további sikeres versenyzést
kívánunk!
Baranyai József köszönetét fejezi ki feleségének,
Baranyai Anikónak, hogy elkíséri, támogatja és mindenben segíti ami a versennyel kapcsolatban felmerül!
Köszönet még Vásárhelyi Zoltánnak anyagi támogatásáért és az ELITE Gym vezetőségének a versenyre való felkészülésben való közreműködésért!
Baranyai Anikó

Kick-box Utánpótlás
Magyar Bajnokság
Ez év június 1-jén, az Esztergomi Kick-Box SE szervezésében került sor a
Kick-Box Utánpótlás Magyar Bajnokság megrendezésére a Dorogi Sportcsarnokban. A rendezvényre a Ráckevei Kick-Box SE is meghívást kapott. A versenyre 370 nevezés érkezett, a küzdelmek három szabályrendszerben zajlottak, a tét a válogatottság és az EB-n való indulás jogosultságát jelentette.
Eredményeink:
Rácz Tibor
light contact – bronzérem
Rácz Emese
light contact – bronzérem
Takács Levente light contact – bronzérem
Sztrojka László light contact – IV. hely
Gratulálunk a versenyzők szerepléséhez!
Kovács Attila edző

VII. Nyílt Nemzetközi Kempo Verseny – Csomád Kupa
2019. június 22-én az SVSE Kempo Klub által rendezett versenyre meghívást kapott a Ráckevei Kick-Box SE.
A versenyen több kategóriában lehetett nevezni, ahova az ország minden
jelentősebb sportklubja elküldte versenyzőit.
A versenyek lebonyolítása komoly szervezést igényelt, mert négy országból érkezett 370 nevezőnek kellett teret biztosítani a versenyszámokban
való szerepléshez.
Eredményeink:
Rácz Emese: fegyveres önvédelem – aranyérem, formagyakorlat-kata –
aranyérem, fegyveres formagyakorlat – aranyérem, submission – aranyérem, light contact – aranyérem.
Rácz Tibor: fegyveres önvédelem – aranyérem, formagyakorlat-kata –
aranyérem, fegyveres formagyakorlat – aranyérem, submission – aranyérem, light contact – ezüstérem.
Baranyák Tekla: formagyakorlat-kata – ezüstérem, fegyveres formagyakorlat – aranyérem.
Pécsi Ankisza: formagyakorlat-kata – ezüstérem, fegyveres formagyakorlat – ezüstérem, light contact – ezüstérem.
Kiss Korina: formagyakorlat-kata – aranyérem, fegyveres formagyakorlat – aranyérem, submission – ezüstérem.
Laczó Bence: formagyakorlat-kata – ezüstérem, fegyveres formagyakorlat – ezüstérem, submission – ezüstérem, light contact – aranyérem.

Sztrojka László: submission – ezüstérem, light contact – ezüstérem.
Sztrojka Dzsuliusz: submission – IV. hely, light contact – aranyérem.
Az érmek összesítése alapján a csapatversenyben a Ráckevei Kick-Box
SE szerezte meg az első helyet. Gratulálunk a versenyzők eredményes szerepléséhez!
Kovács Attila edző
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Tárkonyos halleves
Hozzávalók 4 főre: egy szép nagy ponty, 2 db
sárgarépa, egy petrezselyem, egy fej vöröshagyma, darabka zeller, egy kis doboz tejföl, 1 ek.
liszt, só, bors, csipet ecetes tárkony és kevés tárkonyecet.
Elkészítése: egy szép nagy konyhakész pontynak a fejéből, farkából, uszonyaiból hal alaplevet
főzök. Ha van még apró halam, pl. törpeharcsa
stb., azt is hozzáadom. A pontyot az Urammal
szépen felszeleteltetem. Természetesen a pontyot
is Ő varázsolja konyhakésszé. A szép halszeleteket kissé megsózom és félreteszem.
A hagymát, sárgarépát, petrezselymet, zellert
kis olajon megfonnyasztom. Amikor megpárolódott, felöntöm a kb. 2 liter alaplével, és a zöldséget majdnem puhára főzöm. Közben ízlésem szerint sózom, de óvatosan, mert a hal is már be van
sózva. A hal patkókat beleteszem a fövő levesbe
és nagyon lassú tűzön főzöm kb. 10 percet. Nem
kavargatom – esetleg rázogatom – , hogy a hal ne
essen szét. Külön főzöm meg a haltejet és ikrát, és
ezt úgy teszem a végén a levesbe. Amíg a levesem pöszörög, készítek egy bő evőkanál lisztből
és egy kis doboz tejfölből egy habarást, ezzel kissé besűrítem a levesemet. Vigyázok a hőkiegyenlítésre, hogy ne vágódjon el a tejföl. (A hideg tejfeles habarást alaposan elkeverem forró levessel,
így adom az ételhez). Apróra vágok egy jó csippentés ecetes tárkonyt, és ráteszem a fövő levesemre, majd a végén tárkonyecettel savanyítom.
Igen finom, üdítő leves, ha már meguntuk a hagyományos halászlét.
Fokhagymás harcsa

Sütô -fôz ô sa ro k
Puliszka: egy liter vizet felteszek főni, megsózom. Óvatosan hozzáadok a markomból csurgatva kb. 30 dkg kukoricadarát. Közben a puliszkakeverőnek nevezett fadarabbal keverem gyorsan,
nehogy „molnárlegényes” azaz csomós legyen.
Kb. úgy kell elképzelni, mint a tejbegrízfőzést.
Alaposan megrotyogtatom, ne maradjon nyers.
Közben állandóan keverem-kavarom. Akkor van
kész, amikor elválik az edény falától. Ekkor – ha
ügyes voltam – egyben ki is pottyan a fazékból,
illetve üstből. Lapítóra borítom, cérnával felvagdosom, és tálalom a fokhagymás harcsa mellé.
Ezek a receptek nem szokványos halétel receptek. Erdélyi lévén itt élek a két Duna között 30
esztendeje. Megtanultam én a halászlét is megfőzni, de hosszú háziasszonyi tevékenységem
során mindig igyekeztem valami újat, érdekeset
kitalálni. Főzőversenyeken mindig az a célom,
hogy Erdélyben megismertessem a ráckevei ízeket, itt Ráckevén megőrizzem és továbbadjam az
erdélyi ízeket. Ennek hatására született a fenti két
recept is évekkel ezelőtt. Megpróbáltam összehozni a székely konyhát a magyar konyhával.
Úgy vélem, nem volt hiábavaló, mert 2 igen
finom étel kerekedett ki ebből a „házasságból”.
Többször megfőztem már családomnak, kollegáimnak, barátaimnak, vendégeimnek. És mi a
gazdasszony legnagyobb öröme? Látni a jó étvágyú falatozást, a mosolygó, elégedett arcokat és a
végén az üres tányérokat.
Szász Veronika

Júliusi ételeim
gyümölcsökkel
Nyár gyümölcseiből egy összeállítás – ebben a
melegben jólesik egy hideg gyümölcsleves vagy
épp egy gyümölcsös mártás a husik mellé.

Hozzávalók 4 főre: 1 kg harcsafilé, egy jó nagy
fej fokhagyma (kb. 8-10 cikk), löttyintés fehérbor, egy nagy doboz tejföl, só, bors, petrezselyem
zöldje.
A harcsaszeleteket szép pirosra megsütöm, és
kiszedem egy tálra. A zsiradékot melyben sült,
egy lábosba öntöm, szűrőn át. Belenyomok pár
cikk fokhagymát, felöntöm jóféle savanykás házi
tejföllel, kevés fehérborral, ízlés szerint sózom,
borsozom, és jól összerotyogtatom. Beleteszem a
sült hal szeleteket, még egyet lobbantom, és kész
is van a finom étel. Ajánlom evés előtt legalább
egy órával elkészíteni, hogy az ízeknek legyen
idő összeérni. Puliszkával tálalom, de lehet
krumplival, rizzsel is.

Meggyleves meggyes, túrós gombócocskával
Hozzávalók: 1 kg magozott meggy, fahéj rúd
vagy por, pár db szegfűszeg, reszelt citromhéj, 1
db főzőtejszín, liszt a habaráshoz, 2 db vaníliás
cukor+cukor ízlés szerint, 1-2 mentalevél, 15-20
dkg túró, vaníliás cukor, pár szem apróra vágott
meggy.
A kimagozott meggyet felteszem főni, majd
főzőtejszínnel, liszttel behabarom, pürésítem –
utána ízesítem fahéjjal, szegfűszeggel… lehűtöm.
Elkészítem a túrós gombócokat. Túrót összekeverem az apróra vágott, lecsöpögtetett meggydarabokkal – ízesítem, ha kell kis vaníliás cukorral, egy db apróra vágott citromfűlevéllel.
Tálaláskor apró gombócokat formázok és citromfűvel bélelt tálacskára teszem.
A hideg meggypürélevest a finom gombócocskával fogyasztjuk, tetejére dísznek mentalevelet
dobok. Melegben nagyon jólesik… előfordult,
hogy desszertnek fogyasztottuk.
Csirkemell citrommártással, sült őszibarackkal,
burgonyakrokettel
Hozzávalók: 500 g csirkemell+csirke fűszerkeverék, 1 evőkanálnyi vaj, liszt, főzőtejszín,

bors, pár db felezett őszibarackkonzerv (ha nincs
megfelelő őszibarack), burgonyakrokett, citromfű 5-6 levél.
A felszeletelt csirkemellet fűszerezem, kicsit
állni hagyom, majd utána kevés olajon lisztbe forgatva mindkét oldalát megsütöm.
Citrommártás: serpenyőben vajat teszek, majd
egy kanálnyi lisztet, kicsit megforgatom, majd az
összevágott citromfüvet tejszínnel felöntöm, beforralom. Utána ízesítem pici sóval, borssal, ha
kell, citrommal.
Ha valakinek nincs citromfüve, citromlével
készítse. A mártásnak kissé fanyar íze van.
Az őszibarackot lecsöpögtetem, serpenyőben
pirosra sütöm vajon. A krokettet kisütöm.
Tálalásnál a husira a sült őszibarack kerül, a
krokett leöntve citrommártással. Nagyon különleges ízvilág… a hús és gyümölcs együtt.
Rose kacsamell, zöldfűszeres puliszkacsillagokkal, erdeigyümölcs mártással
Hozzávalók: 2-3 db kacsamell, só, bors, fokhagymapor, 20 dkg kukoricadarából sóval, borssal puliszka, 1 zacskó erdei gyümölcs, 1 db főzőtejszín, liszt, 1 kanálnyi sűrített paradicsom, ízlés
szerint cukor, pici rozmaring, zsálya, metélő,
kevesebb mint fél pohár vörösbor, ruccola.
A kacsamellet tisztítom, fűszerezem, bőrét bekockázom, olajjal meglocsolom, egy napot a hűtőbe teszem. Sütéskor papírtörlővel áttörlöm,
teflonserpenyőben bőrével lefele sütöm nagy lángon 2-3 percet, majd megforgatom, szintén sütöm
2-3 percet, félreteszem. Lehet még sütőben sütni
10 percet, de akkor már nem annyira lesz rose.
Az elkészített puliszkát melegen elkeverem fél
kanálnyi vajjal, majd az apróra vágott zöldfűszerekkel. Ha hűl, akkor ujjnyira kinyújtom – folpack között –, sütés előtt csillag formával megformázom, kevés olajon megpirítom mindkét oldalát.
Az erdei gyümölcsöt felöntöm vízzel, ízesítem
pici sóval, kevés cukorral, paradicsomlével, borral... egyet forr, behabarom és csipetnyi chilidarával még egy kis pikáns ízt adok neki.
Ha előételként fogyasztjuk, akkor mindenkinek egyforma tányért készítek.
Tehát a kistányérra pár levél ruccolát teszek,
majd 2-3 puliszkacsillagot, mellé a vékonyra felszeletelt kacsamellet (kb. 5-6 vékony szelet),
majd kicsit meglocsolom a pikáns erdei mártással. Ízre, látványra is csodás.
Ribizlis bögrés süti
Hozzávalók: 3 dl olaj, 3 dl natúr joghurt, 2 bögre liszt, 1 rétesliszt, másfél bögre cukor, 1 sütőpor,
2 vaníliás cukor, pici só, 5 db tojás, kb. 25 dkg
ribizli. Mérce: 3 dl-es.
A hozzávalókat tálba szórom, mixerrel simára
keverem. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntöm, megrázom, tetejére rászórom a tisztított, szemezett
ribizlit.
Előmelegített sütőben megsütöm – tűpróba.
Ha kihűlt, megszórom kevés porcukorral, szeletelem – díszíthető egy-egy szem ribizlivel.
Meleg van, fogyasszunk sok folyadékot citrommal, mentalevéllel, gyömbérrel.
Ízesített víz nagyon jó szomjoltó.
Jó étvágyat… jó nyaralást kívánok…
Fejérdy Győzőné/MARI
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Borkovits verseny

mozaik

BORKOVITS JÓZSEF KAJAKKENU SPRINT VERSENY

2019. 07. 07. 10:00
2019-ben is megrendezésre kerül a Borkovits József tanár úr emlékére szervezett látványos kajakkenu verseny. Szeretettel várjuk Önt és családját, hogy együtt szurkoljunk a sportág nagyjainak és feltörekvő tehetségeinek.
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.
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LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2019. AUGUSZTUSI SZÁMÁNAK lapzártája:
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Kérem a lapzárta pontos betartását!
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ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

ÁKMK
JÚ L IU S havi
prog ramja
Július 3. szerda
18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok
Ráckevei Egyesületének soros összejövetele
Július 5. péntek
19:00
Polgárőrség soros összejövetele
Július 5. Péntek Esti Korzó
18:00 Interaktív gyerekműsor
19:00 Retro műsor (Kósa Dénes és Ott József)
19:30 Operett dallamok (Magyar Szilvia)
20:00 Slágerek, musical (Schupp Gabriella és
Plásztán Anett)
Július 6. szombat
Zorall koncert – Kalóztúra 19:00
(Helyszín:Vadkacsa Szabadstrand)
Július 19. Péntek Esti Korzó
18:00 Interaktív gyerekműsor
19:00 Méri Jenő zenekara
19:30 Ismert slágerek (Geier Ildikó)
20:00 Ms. Bean (egy új zenekar Ráckevén)
20:45 Tombola
21:00 DÍVÁK ÉJSZAKÁJA (Détár Enikő,
Fésűs Nelli, Ladinek Judit)
Július 20.
20:00
ÖRÖKÖSÖK, avagy ki fut a lány/c után
zenés vígjáték két részben, a Pódium Színház
vendégjátéka
Helyszín: ÁKMK szabadtéri színpad
Jegyár: 2500 Ft
Rendszeres foglalkozások
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Sakk minden péntek 18:00
Fotóklub minden péntek 18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd–péntek 16:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden pénteken 19:30
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden hétfőn 19:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden 20:00
és csütörtökön 20:00
Gymstick Timivel minden kedden 18:30 és
minden szombaton 9:30

Köszönet
Szeretettel köszönöm meg sok-sok ráckeveinek, hogy lélekben mellettem álltak abban az
időszakban, amely számomra 2017 novemberében kezdődött. Köszönöm az együttérzést, az
értem fohászkodó imát, amely oly kitartóan ott
élt sokak szívében. Istennek legyen hála, hogy
19 keserves hónap után az Ügyészség kiadta a
határozatot, hogy a
„Brezina Károly ellen folytatott nyomozást –
mivel nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – megszüntetem.”
Brezina Károly,
30 éves ráckevei szolgálat után
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hirdetés

támogatás

hirdetés

Apróhirdetés
KÚTFÚRÁS O/110-es
CSATORNACSŐVEL.
Stégkészítés és -felújítás!
Tel.: 06(30)9640-485
***
„D” kategóriás jogosítványnyal rendelkező autóbuszvezetőket keresünk szerződéses járatainkra. GKI, DIGI
kártya szükséges. (GKI megoldható) Jelentkezni lehet:
Telefonon munkaidőben
(8:00-15:30): 06-24/260-440
E-mailben: ibolya.mako@
ventonatrans.hu
***
Gépjármű kereskedelemmel
és szervizzel foglalkozó cég,
halásztelki telephelyére keres
éjszakai portás, autómosó és
gépjármű mozgató kollégát,
akár azonnali kezdéssel.
Fényképes önéletrajzát az
autom0@realszisztema.hu
e-mail címre várjuk.

11.000 elégedett ügyfél, 60 alkalmazott, 10 járőrszolgálati terület; csak néhány szám a Sion
Security életéből, amely bemutatja, mennyit fejlődött a vállalkozás az elmúlt két évtizedben.
A siker persze nem jött könnyen: rengeteg kitartás, energia és elkötelezettség kellett ahhoz, hogy a
név mára a minőség és profizmus szinonimája legyen a távfelügyeleti ágazatban.
Alapító-tulajdonosunk mintegy 20 éve, egy Lada Nivával és rengeteg elszántsággal felfegyverkezve vágott neki a saját vállalkozás megalapításának Kiskunlacházán. Szinte mindent kockára tett
a cégért, de hitt benne, hogy a befektetett munka megtérül majd. Egy barátjával – és azóta is kollégájával – közösen tették le az alapköveket, amely az első év végére már 36 megelégedett ügyfelet
jelentett. Itt persze nem ért véget a történet.
Kiskunlacháza mellett más településekről is folyamatosan érkeztek megrendelések, mi több, jó
néhány kisebb-nagyobb cég felvásárlására is lehetőség nyílt. A folyamatos terjeszkedésnek és az
állandó fejlesztéseknek hála 2006-ra ügyfeleink száma átlépte a bűvös 1000 főt. Az Érték Őr Kft.
felvásárlásával pedig további 2000 ügyfélre tehettünk szert.
A távfelülegyeleti és járőrszolgálati vezetőnknek hála, lefedettségi területünkön olajozottan működnek a dolgok, mindenki tudja a feladatát, szinte félkatonai szervezetként, megfelelő következetességgel
intézkedünk. Ahhoz persze, hogy ilyen sikereket érjünk el, elengedhetetlen egy kiváló csapat. A kollégák kiválasztására komoly hangsúlyt fektetünk, több körös felvételiztetés és átvilágítás után lehet csak
állományunkba bekerülni, hiszen az ő hozzáállásukon és döntésükön múlik ügyfeleink biztonsága.
A Diszpécserszolgálat munkatársai fiatalos lendülettel, felkészülten állnak az ügyfelek rendelkezésére a nap 24 órájában, Járőreink rutinja pedig biztosítja, hogy a helyszínre érkezve határozottan,
az adott szituációnak megfelelően intézkedjenek.
Szakmán belül is jó a megítélésünk, és mi is azt valljuk, hogy jó kis csapat vagyunk. Ha erre járnak felénk, térjenek be hozzánk!
1999-es alapításunk óta eltelt 20 év alatt a cég rengeteget fejlődött, egy valami azonban nem változott: velünk biztonságban van.

