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˘llamalapításunk ünnepe
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Augusztus 20.

ünnepi beszéd

Államalapítás

Dr. Miskei Antal történész ünnepi beszéde
„Dacos nemzet ez, vitéz és bátor, azért ugyanilyen apostolt: dacos, vitéz
és bátor apostolt küldött neki az Isten.”
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Kedves Ráckeveiek!
Az előbb idézett mondatot 1936-ban vetette papírra Sík Sándor piarista
tanár, költő és műfordító (1889–1963). A „Szent magyarság” c. könyv szerzője a két világháború között így vallott magyarságáról: „Magyarnak lenni
Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. […] még senkit sem tesz
magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz
magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát: a magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten-sürgette cselekvésével úgy kell kiküzdenie… Magyarnak lenni: erkölcsi lendület.
Magyarnak lenni: hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten
akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni
gondolatot.”
Tisztelt Hallgatóság! Közhelyszámba menő kijelentés, hogy az államalapító magyar királyról minden kor kialakítja a maga képét. Amióta az eszemet tudom, nemzeti ünnepünk szónokai saját világnézetük, értékrendjük és
történelmi tudásuk szerint aktualizálták a múlt eseményeit. Mivel ez manapság sincs másképpen, ezért sok esetben elsikkad a lényeg; nem is szólva
arról, hogy az emelkedett hangnem kiveszni látszik az ékesszólás eszköztárából.
Tisztelt Ünneplő Közösség! Meg tudjuk-e mondani, ki is volt valójában
az Árpád-dinasztia első királya? Milyen célokat tűzött ki maga elé? Melyeket valósította meg az eltervezett feladatok közül?
Géza nagyfejedelem fiát 1001-ben ünnepélyes keretek között felkenték
és megkoronázták. Bár az esztergomi szertartáson mindössze 40–50 fő
vehetett részt, maga az esemény mégis sorsdöntőnek bizonyult. Az első
ezredfordulón megszületett magyar állam végleg kiszakadt az eurázsiai
hatalmi rendszerből, és a keresztény Európa – vagy ahogy akkoriban mondták: a Respublica Christiana – teljes jogú tagjává vált. A ceremónia jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy a hajdani sztyeppei népek
közül egyedül mi, magyarok maradtunk fenn, és törvényesen rendezett állami keretek között élünk mind a mai napig.
Szent István elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarság nemzetté
válásában és a magyar nép új hivatásának megfogalmazásában. Útmutatása
iránytűként szolgált utódai számára: biztosítani az ország függetlenségét,
megvédeni az öreg kontinens népeit a kereszténység ellenségeitől, és a Nyugat áldásait eljuttatni a „pogány” népekhez. Másképpen fogalmazva: apostoli küldetéstudattal élni.
Tisztelt Jelenlévők! Nem tudom, feltettük-e már magunknak azt a kérdést,
mit is neveztek „államalapításnak” a középkorban? Elgondolkodtunk-e
azon, milyen jogi normákat követett az uralkodó, amikor nagy horderejű újításaiba fogott?
Szakmai berkekben közismert, hogy István király szeme előtt az ún.
pszeudo-izidori dekretálék lebegtek mintaként. A 9. század második felében
összeállított gyűjteményben az olvasható, hogy egy független ország rendelkezik egy királlyal, egy érsekséggel, tíz–tizenkét püspökséggel, és szakrális önállóságának biztosítéka, ha egy szent oltalmába ajánlják.
Nos, az említett leírás nem hagy kétséget afelől, hogy az államalapítás
fogalma alatt a 11. században egyházszervezést értettek! A latin rítusú
egyház hierarchikus felépítésével, személyi állományával és anyagi bázisával a keresztény hit intézményes kereteit biztosította. A keresztség felvételével az egyén nem csupán egy vallási szervezet kötelékébe kapott meghívást,
hanem részese lett annak a civilizációnak is, amelynek talpkövét az evangéliumi tanítás, a görög-római műveltség és a nemzeti hagyományok alkották.
Tisztelt Egybegyűltek! Létformánk három síkon, fizikai, szellemi és lelki
szinten működik. Civilizációt csak az utóbbi kettő képes létrehozni. Ha
mentális képességeinket az anyagi világ szolgálatába állítjuk, kultúránk

veszélybe kerül. Sokan vagyunk,
akik úgy érezzük: ez a pillanat már
elérkezett. Vajon tudunk-e bármit is
tenni a hanyatlás elkerülése érdekében? Megállítható-e ez a folyamat,
vagy csupán lelassítható?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden rajtunk múlik! Először is meg
kell újulnunk lelkiekben! Azonnali
szemléletváltásra van szükség! Annak idején István király is hasonló
dilemma előtt állt, de megoldotta feladatát. Halála előtt nem sokkal
királyságát, egyházát és népét Szűz
Mária védelmébe és örökségébe
ajánlotta. Ezzel a közjogilag hivatalos cselekedettel a Magyar Királyság
– Európában elsőként – a Boldogságos Szent Szűz tulajdonába és égi oltalmába került.
Kétségtelen, hogy ebben a mozzanatban István király bensőséges Máriatisztelete nyilvánult meg leginkább, bár ezen túlmenően még valami más is.
Csodálatos szimbólum, ahogy a trónjelölt személyek között mérlegelve a
szent uralkodó végül úgy döntött, hogy az ország sorsát nem csupán egy
halandó emberre bízza, hanem egyúttal a Mennyek Királynője – és rajta
keresztül Isten – kezébe is leteszi. Tisztán látta, hogy kizárólag a Teremtőben bízhat, és csakis tőle várhat hathatós támogatást.
Íme, előttünk áll a magyar hivatástudat vallásos oldala: az isteni gondviseléstől remélni a segítséget. Nem kétségbeesni, nem feladni a küzdelmet, és
nem csüggedni. Hinni az Úr kegyelmében, és tenni azért, hogy azt megkapjuk.
Kedves Jelenlévők! A magyar hivatás nemcsak apostoli és vértanúi küldetés, hanem – a Szent Istvántól való célkitűzésben – alapvetően erkölcsi
misszió. Elődeink ezt tudták, sőt, ezt a szemléletet a gyakorlatba is átültették. Nagyjaink sohasem dicsérték a magyarságot, ehelyett rendszeresen
önvizsgálatra, bűnbánatra, belső megújulásra ösztönözték a nemzet tagjait.
Egyetérthetünk Sík Sándorral: magyarnak lenni Szent István tanítása
szerint erkölcsi fogalom. Nyelvünk ismerete még nem tesz senkit sem
magyarrá. A származás sem, és valljuk meg őszintén, az identitás sem!
Magyarságunkat ki kell érdemelni!
Kedves Megjelentek! A fent elhangzottak szerint magyarnak lenni annyit
jelent, mint Krisztus-követőnek lenni. István király nem akart maga mellett
tudni olyan magyarokat, akik elutasították a kereszténységet, mint ahogy
nem különösebben érdekelték azok a keresztények sem, akik nem voltak
magyarok. E tekintetben a szentistváni életmű nem hagy választást nekünk:
vagy elfogadjuk az evangéliumi tanítást, vagy elutasítjuk Szent Istvánt.
Tisztelt Hallgatóság! Biztos vagyok benne, hogy gondolataimat Önök
közül többen is elavult, időszerűtlen álláspontnak tartják. Mégis ki merem
jelenteni, hogy az istenkép és az erkölcs elválaszthatatlan egymástól. Ha
ugyanis életünkből kiiktatjuk a Teremtő létét, akkor eltűnik az a mérce,
amely megszabja, mi a jó és mi a rossz. Ebben az esetben a nyers erő(szak)
érvényesül, s a hatalom lesz az egyetlen mozgatórugó. Az igazság nem számít, voltaképpen nem is létezik. A moralitás, a jog, a szeretet és mindenféle
erény viszonylagossá válik.
Kedves Ráckeveiek! Augusztus 20-a a magyarság fennmaradásáért áldozatot hozó István király ünnepe. Azé az uralkodóé, akinek tanácsait mindnyájunknak érdemes megfogadni. Kiváltképpen azoknak, akik ősszel
Ráckeve város felvirágoztatásának szándékával mérettetik meg magukat.
Kívánom, hogy az önkormányzat leendő vezetése mindig az államalapító
király által kijelölt úton haladjon, és bölcs döntéseivel, cselekedeteivel a
helyi közösség üdvét szolgálja.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Miskei Antal
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Testületi ülés
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 7-én rendkívüli nyilvános testületi ülést tartott.
***
217/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a ROHR BAUMEISTER Kft. 2019. augusztus 7. napjától 2020.
május 15. napjáig mentesüljön a Ráckeve,
Kossuth Lajos u. 14. szám előtti 40 nm nagyságú
közterület-használati díj megfizetése alól, és felkéri a polgármestert, hogy erről hozza meg a
határozatát a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2013. (IX.24.)
számú rendelet 1. mellékletének 4. pontjában
foglaltak alapján.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. augusztus 8.
***
218/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ráckeve Ifjúság úti óvodabővítéshez
kapcsolódó eszközbeszerzésre kiírt pályázatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület az óvodai eszközöket a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7.) vállalkozótól rendeli
meg bruttó 5.860.430 Ft összegben a 2019. évi
költségvetés beruházás előirányzat terhére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. augusztus 12.
***
219/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a beruházások végrehajtásáról szóló
tájékoztatást a 2300 Ráckeve, Dömsödi út felújításáról elhangzott szóbeli tájékoztatóval együtt,
az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
1./ a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az
ivóvízminőség-javító projekt rekonstrukciós munkálatairól tájékoztassa a lakosságot,
2./ a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u., HÉV melletti
P+R parkoló kialakításhoz saját forráson felül,
egyszeri vissza nem térítendő támogatás igénylésének lehetőségét mérje fel,
3./ a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u., HÉV mellett
telepíteni kívánt mobil illemhely és kerékpártároló kialakításával kapcsolatban felmerülő költségeket becsülje fel.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. szeptember 13.
***

220/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester által vállalt
egyedi kötelezettségvállalásokról, támogatásokról, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolónak a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés szerint történő teljesítését.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. október 13. előtti testületi ülés
***
221/2019.(VIII.07.) számú határozat
1./ Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében
eljárva – a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választására a Ráckevei Helyi Választási Bizottság tagjaiként, póttagjaiként az alábbi személyeket választja meg:
Tagok: Dr. Molnár Erika, Csernák Erzsébet,
Mesterné Veszeli Mária.
Póttagok: Viski Gyula, Kulcsárné Paska Ibolya.
2./ Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon
a megválasztott tagok, póttagok eskütételének és
a megbízólevelek átadásának és az alakuló ülésének a megszervezéséről.
Felelős: dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. augusztus 12.
***
222/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda Ifjúsági
úti tagóvodájának 2019/2020 nevelési évben történő bővítése végett, a tagintézményben történő
kültéri játszóeszközök telepítését elviekben támogatja. Egyben felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény- és tagintézmény-vezetővel történt egyeztetést követően mérje fel a kivitelezéssel járó költségeket, melynek ismeretében a testület a kültéri
játszóeszközök telepítését újból napirendre tűzi.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. szeptember 13.
***
223/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú,
Térfigyelő rendszer telepítése a Szegregátum
területén kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2./ az ajánlattételi felhívásba foglalt feladatok
elvégzését a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől, a
HITELES Kft. (székhely: 8788 Sénye, Felső-

önkormányzat
hegy u 1. Levelezési cím: 2300 Ráckeve, Bercsényi u. 7.) vállalkozástól rendeli meg bruttó
4.445.000 Ft összegben.
3./ egyben felhatalmazza a Projektmenedzsert,
hogy a szükséges átcsoportosításokat hajtsa végre
a projekt költségvetésben a tartalék keret terhére.
4./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Horváth Sándor projektmenedzser
Határidő: 2019. augusztus 7.
***
224/2019.(VIII.07.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és Ráckeve Város Önkormányzatának
vagyonkezelésében lévő, 2300 Ráckeve, Kossuth
Lajos utca 34., 21 helyrajzi számon felvett, kivett
múzeum megnevezésű, 374 m2 területű ingatlan
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott, kulturális örökség helyi
védelmét szolgáló feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és helytörténeti
gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára
kívánja felhasználni.
3. Ráckeve Város Önkormányzata vállalja a
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy
az igényelt ingatlan örökségvédelmi védettség
alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba
kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó
kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos
utca 34., 21 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon,
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 34.,
21 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Asztalos Csilla
igazgatási csoportvezető
Határidő: 2019. szeptember 1.
***
225/2019.(VIII.07.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Rávüsz Kft. a cég
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könyvvizsgáló feladatainak ellátására az SBM
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt.-vel, Siposné
Benkő Márta jelenlegi könyvvizsgálóval, 2019.
június 1-től 2021. május 31-ig változatlan feltételekkel és díjjal a szerződést megköthesse.
Egyben hozzájárul a Rávüsz Kft. cégbírósági
bejegyzésének könyvvizsgálójára vonatkozó módosításhoz, s felkéri a Rávüsz Kft. ügyvezetőjét,
hogy a könyvvizsgáló személyére vonatkozó
cégbírósági bejegyzéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László, a Rávüsz Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
***
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 14-én rendkívüli nyilvános testületi ülést tartott.
***
226/2019.(VIII.14.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a „Kossuth Lajos
utca járda és parkoló felújítása” című Kbt. 115.
§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
érvényes.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. augusztus 14.
***
227/2019.(VIII.14.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasította az alábbi határozati javaslatot:
„Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete »Kossuth Lajos utca járda és parkoló
felújítása« című Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság
javaslata alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fedezetet bruttó
38.442.562 Ft-tal megemeli az önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére.
2./ Nyertes ajánlattevőnek tartalékkerettel együtt
összesen nettó 85.188.484 Ft ajánlatot tevő,
Algép-Bau Kft.-t (2300 Ráckeve, Péter bíró u.
18.) nyilvánítja, és a bruttó 108.189.375 Ft-ot az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében járdák
kialakítása, felújítása soron bruttó 69.746.813 Ft
összegben, illetve bruttó 38.442.562 Ft összegben
az 1. pontban rögzítettek terhére biztosítja.
3./ Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes, és
4./ felhatalmazza a polgármestert, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.”
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. augusztus 14.
***
228/2019.(VIII.14.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kossuth Lajos
utca járda és parkoló felújítása” című,
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-

vény 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontra tekintettel, mivel a legkedvezőbb
ajánlati ár meghaladta a fedezet összegét.
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy „Kossuth
Lajos utca járda és parkoló felújítása” címmel a
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint új, nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a korábbi ajánlati felhívás
szerint.
3. A képviselő-testület a Kbt. 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.
– Rohr Baumeister Kft. 3600 Ózd, Mosonyi
Mihály u. 42.
– Kaiser Aszfalt Kft. 3374 Dormánd, Dózsa Gy.
út 26.
– Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.
– VIDÁK-ÉP Kft. 2300 Ráckeve, BajcsyZsilinszky u. 16.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. szeptember 1.
***
229/2019.(VIII.14.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy „PM_PIAC_2018,
Ráckevei Csónakos Piac” című Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás érvényes.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. augusztus 14.
***
230/2019.(VIII.14.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „PM_PIAC_2018, Ráckevei Csónakos
Piac” című Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fedezetet bruttó
16.895.730 Ft-tal megemeli az önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
2./ A közbeszerzési eljárás során ajánlattételi felhívással megkeresett 5 gazdasági társaság közül a
Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazva a legkedvezőbb ajánlatot tevő Algép-Bau Kft. (2300
Ráckeve, Péter bíró u. 18.) ajánlatát megvizsgálva, azt érvényesnek nyilvánítja.
3./ Nyertes ajánlattevőnek összesen nettó

92.214.676 Ft ajánlatot tevő, Algép-Bau Kft-t
(2300 Ráckeve, Péter bíró u. 18.) nyilvánítja, és a
bruttó 117.112.639 Ft-ot az önkormányzat költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja: az
építési soron lévő, PM_PIAC_2018/22 számú
pályázati költség bruttó 100.216.909 Ft terhére,
az előkészítési költségek megtakarítási előirányzati sorról bruttó 2.622.950 Ft terhére, s a tényleges különbözetet, bruttó 14.272.780 Ft-ot az 1.
pontban rögzítettek terhére.
4./ Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes, és
5./ felhatalmazza a polgármestert, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Rupp
Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva
pénzügyi irodavezető
Határidő: szerződés aláírásra: Kbt. szerint
***
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 28-án rendkívüli nyilvános és zárt testületi
ülés tartott.
***
231/2019.(VIII.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rendelőintézeti
Ellátó Gazdasági Szervezet intézményvezetői
(magasabb vezetői) feladatok ellátására az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
pályázatot ír ki.
2. A pályázatot közzé kell tenni:
• Kormányzati Személyügyi Központ internetes
oldalán,
• Ráckevei Újságban,
• városi honlapon.
3. A képviselő-testület a pályázatok szakmai
véleményezésére felkéri a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottságot, valamint a szakorvosi rendelőintézet főigazgatóját.
4. Egyben Hraniszláv Györgyné REGESZ közalkalmazottat 2019. október 1. napjától a 2.) pont
szerinti kiírás elbírálásáig, legfeljebb 2019. december 31-ig megbízza Rendelőintézeti Ellátó
Gazdasági Szervezet intézményvezetői magasabb vezetői feladatainak ideiglenes ellátására – a
megbízás nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására –, mivel a magasabb vezetői munkakör
haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési
eszközökkel nem biztosíthatók. Hraniszláv
Györgyné az ideiglenes vezetői feladatok ellátásáért havonta vezetői pótlékra jogosult, az előző
vezetői pótlék alapján.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Turcsán Ágnes
szervezési csoportvezető
Határidő: azonnal
***
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233/2019.(VIII.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
közszolgáltatás biztosítására pályázat útján kívánja kiválasztani a közszolgáltatót, figyelembe véve
a rezsicsökkentésről szóló kormányrendeletet.
2. A képviselő-testület az előterjesztés melléklete
szerinti pályázati felhívást elfogadja, és az alábbi
helyeken kéri megjelentetni:
• a város honlapja,
• környező települések honlapja,
• Ráckevei Újság.
Felelős: Szadai József polgármester, dr. RuppMüller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: megjelentetésre: 2019. szeptember 1.,
pályázatok elbírálása: 2019. novemberi testületi ülés
***
234/2019.(VIII.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az előterjesztés melléklete
szerint a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi
Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) részére, az
általa végzendő Ráckeve, Szellő köz ivóvízvezeték cserének megvalósításához bruttó 3.826.053
Ft anyagi hozzájárulást nyújt a bérleti díj terhére.

2. A képviselő-testület felkéri a DAKÖV Kft.-t,
hogy a következő testületi ülésre készítsen felmérést arról, hogy hol szükséges az ívóvízvezeték
építése, cserélése.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. szeptember 1.
***
Zárt ülésen hozott határozatokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

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

235/2019.(VIII.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2019.(VI.27.) számú döntésének visszavonása mellett Ráckeve, 8512 hrsz
alatti ingatlanon lévő Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás földhasználati jogának jogerős törlését
követően a Magyar Telekom Nyrt.-vel az
antennatartó torony tárgyában új bérleti szerződés megkötéséről döntött
***
236/2019.(VIII.28.) számú határozat (nem
szövegszerű)
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2300 Ráckeve, Baross u. 7. szám
alatti szociális bérlakásba történő lakcímbejelentésről döntött.

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

A RÁVÜSZ Kft.
felhívása
Parkolóórák kiadása
Ügyfélfogadás:
Kedd 9.00–11.30, 13.00–16.00,
Csütörtök 9.00–11.30.
RÁVÜSZ Kft.

2019. szeptember
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szavazókörök

Szavazókörök listája Ráckevén
Sorsz.
001
002
003
004
005
006
007
008

Oevk
11
11
11
11
11
11
11
11

Tevk
01
02
03
04
05
06
07
08

Címe
Kossuth Lajos utca 9. (könyvtár)
Kossuth Lajos utca 82-84. (Gimnázium)
Kossuth Lajos utca 51. (Művelődési Központ)
Gábor Áron utca 17. (Bölcsőde)
Ifjúság utca 2. (Ifjúság utcai Óvoda)
Iskola utca 48. (Iskola utcai Óvoda)
Vörösmarty utca 40. (Alszegi Óvoda)
Dömsödi út 67. (Újtelepi Óvoda)

Típusa
Normál + telre. bejel.
Normál
Normál
Normál
Normál
Normál
Normál
Normál

Akadálymentes
I
I
I
I
I
I
I
I

Számlálásra kijelölt
N
N
N
N
N
N
N
N

Ráckeve szavazóköreinek darabszáma: 8.

Elérhetőségek
Ráckevei Helyi Választási Iroda
Vezető:
dr. Rupp-Müller Melinda
Cím: 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4. 1. emelet Titkárság
Telefon: 06-24-523-333
Fax: 06-24-422-521
E-mail:
valasztas@rackeve.hu
Ráckevei Helyi Választási Bizottság
Vezető: Dr. Molnár Erika
Telefon: 06-24-523-333
Fax: 06-24-422-521
E-mail:
valasztas@rackeve.hu
További információk:
Ráckeve Város honlapján
a http://www.rackeve.hu
/dokumentumok/va lasztasok-2019/onkor many zati-valasztas2019/altalanos-in for maciok.html és a Nemzeti Választási Iroda honlapján (https://www.valasz tas.hu/onk2019)
találhatók. Az általános
tudnivalók mellett megtalálhatók a benyújtandó
kérelmek, jelölteknek és
jelölő szervezeteknek szóló információk, nyomtatványok.

8

2019. szeptember

önkormányzat

pályázatok

felhívások

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

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök: 1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági
feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó I.
fokú építéshatósági feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkori költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet, • Felsőfokú képesítés,
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
15. pontja szerinti besorolási osztálynál meghatározott foglalkoztatási feltételeknek való megfelelés, • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), • B kategóriás jogosítvány, • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, • ÉTDR program ismerete, • Építésügyi vizsga megléte (A,
B, C témakörökből), • Közigazgatási vizsgák
/alapvizsga, szakvizsga/ megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a
büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, hatósági bizonyítvány megkérésének igazolása,
• fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a
87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okmányok másolata, közigazgatási szakmai
gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik,
• pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem

Pályázati felhívás – főkönyvelő

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

főkönyvelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
költségvetési beszámoló, időközi költségvetési,

mérleg jelentés készítése, főkönyvi könyvelésben (bank, pénztár, egyéb tételek) történő részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkori költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai
felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll
olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a köztisztviselői jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Molnár Józsefné nyújt, a 06-24-523345-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: II/11-12/2019, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági
ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6
hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik. A
sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók
részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. október 4.
• Államháztartási szakon szerzett mérlegképes
könyvelői végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett – legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű ASP program ismerete,
• KGR-K11 program ismerete,
• Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/
megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a
büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, hatósági bizonyítvány megkérésének igazolása,
• fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a
87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okmányok másolata, közigazgatási szakmai
gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagá-
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önkormányzat
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik,
• pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem
áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll
olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a köztisztviselői jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Klein Éva nyújt, a 06-24-523-314es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplő azonosító számot: II/11-13/2019, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvelő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6
hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik. A
sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók
részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 18.

Pályázati felhívás – REGESZ intézményvezető
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

Ráckeve Város Rendelőintézeti Ellátó Gazdasági Szervezet (REGESZ)
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. december 1. napjától – 2024. november 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként
biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését,
– az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító
Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését,
– felelős az intézmény ésszerű és takarékos
gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat
betartásáért,
– gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli
az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt,
– gazdálkodási előadó.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z)
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkor-

mányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, okleveles könyvvizsgálói
vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői,
pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel
vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése
szerinti nyilvántartásban,
• cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• költségvetési szervnél szerzett – legalább 3-5
év vezetői tapasztalat,
• egészségügyi gazdálkodási gyakorlat,
• egészségügyi termékismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• szakmai vezetői koncepciót; fejlesztésre irányuló elképzeléseket,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; arról, hogy büntetlen előéletű, illetve
nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének
igazolását,

• az illetmény megállapításához szükséges
korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról
szóló munkáltatói igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó
hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános
ülésen történő tárgyalásához,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
• nyilatkozatot a Kjt. 41. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okokra.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző nyújt, a 06-24-523-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/11-15/
2019, valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A szakmai bizottság véleményezését követően
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Ráckeve Város honlapja
• Ráckevei Újság
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P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Ráckeve Város Önkormányzata „NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSE RÁCKEVE
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN” közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
A pályázat kiírójának adatai:
Név: Ráckeve Város Önkormányzata
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Képviseli: Szadai József polgármester
Tel.: 24/523-333
Fax: 24/422-521
E-mail: polgarmester@rackeve.hu
Kapcsolattartó: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Tel.: 06-24-523-345
E-mail: muszak@rackeve.hu
Közszolgáltató feladata:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.)
és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása
Ráckeve város közigazgatási területén.
A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya:
2019. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig.
Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:
A díj egytényezős.
A várható ürítési mennyiség az elmúlt években a szennyvíz ürítését és
kezelését végző DAKÖV Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján:
1300 m3/év.
A leürítés és ártalmatlanítás helye: ráckevei 0273/7 hrsz alatti szennyvíztisztító telep.
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: tv.) alapján Ráckeve város vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb díj mértéke:
Lakossági díj: 854 Ft/m3 + ÁFA (mely nem tartalmazza a leürítési és
kezelési díjat)
Közületi díj : 1211 Ft /m3 + ÁFA (mely nem tartalmazza a leürítési és
kezelési díjat)
Az ennél magasabb díjjal kalkuláló pályázatot a kiíró a Tv. alapján
érvénytelennek nyilvánítja.
A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet,
illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban közszolgáltató
számára a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást.
A leürítési és kezelési díjat a DAKÖV Kft. határozza meg a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével, mely a pályázat kiírásakor az alábbi:
lakossági: 437 Ft/m3+ÁFA
közületi: 516 Ft/m3+ÁFA
Ráckeve város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat. (A rendelet
megtekinthető a www.rackeve.hu/önkormányzat/rendelet menüpont alatt.)
Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:
A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:
• a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú –
ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel,

• a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a szükséges berendezésekkel, eszközökkel,
• olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a
közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és
eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel
rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
• olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást
igénylő elhárításához szükségesek,
• a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel,
• a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, valamint
• olyan eszközzel, mellyel nyomon követhető az elszállított szennyvíz
ürítésének helye (képviselő-testület 442/2013. (XII.20.) sz. határozatában
foglaltak alapján).
A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:
• a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
• a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre,
gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
• a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
• a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
• a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének
rendjére,
• a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és
módszereire,
• a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
• az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
• a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra
vonatkozó javaslatot.
Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvízbegyűjtés (szippantás) és szállítás
díjára (leürítés és kezelés díja nélkül) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt 44/D § (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval.
A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles
cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:
• rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel,
• a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30-án 10.00 óra.
A pályázat beérkezésének címe: Ráckevei Polgármesteri Hivatal Titkárság 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon szerepeljen a
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Ráckeve közigazgatási területén” szöveg.
A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2019. október 1-jén 10.00 óra,
Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterme.
A pályázatok elbírálása a képviselő-testület 2019. novemberi ülésén történik. A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
Ráckeve Város Önkormányzata
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ingatlanvásárlás

kérelem

Tisztelt Építkezők, Ráckevén ingatlant vásárolni szándékozók!
Leendő építkezők, ingatlanvásárlók számára tesszük közzé a tájékoztatót,
amiben összefoglaltuk azokat a szempontokat, melyeket célszerű vizsgálni
ingatlanvásárlás előtt.
Az utóbbi időszakban városunkban is egyre többen vásárolnak ingatlant,
a meglévő ingatlanokat szeretnék felosztani vagy építési telekké kialakítani.
Ráckevén is jelentősen megnőtt az építkezési kedv.
Nagyon sokan az ingatlan megvásárlása előtt nem tájékozódnak megfelelően a megvásárolni szándékozott telek beépíthetősége, közművesítettsége,
egyéb szempontok felől. Gyakori, hogy a vásárlást követően jönnek be
érdeklődni a Polgármesteri Hivatalba. Előfordul, hogy ekkor szembesülnek
azzal, hogy álmaik háza nem építhető fel, vagy nem úgy ahogy elképzelték a
megvásárolt telken.
Tájékoztatónkban összefoglaltuk azokat a legfontosabb szempontokat,
melyeket telekvásárlás vagy építkezés előtt javaslunk megvizsgálni:
1. Az ingatlan fekvése, elhelyezkedése a településen belül:
– tisztázandó, hogy az ingatlan környezete milyen épületekkel épült be,
– a lakó rendeltetésen kívül milyen egyéb tevékenységek, rendeltetésű
épületek vannak a környezetében (állattartás, kisipari tevékenység, kereskedelmi vagy vendéglátó egység, esetleg nagyobb gépjárműforgalom),
– az utca kiépítettsége (szilárd burkolat, járda van-e),
– mélyfekvésű-e a terület – talajvíz időszakos megjelenése várható-e a
talajfelszínen,
– az utca, területrész forgalmi terheltsége,
– megközelíthetősége gyalogosan, tömegközlekedéssel.
2. Ráckeve Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata a
telek beépíthetőségi paramétereiről, az ingatlant érintő előírásokról ad
tájékoztatást: (a szabályozási terv és az építési szabályzat a város honlapján megtekinthető)
– a telek beépíthető-e, illetve milyen feltételek teljesülését követően válik
építési telekké,
– építési övezeti besorolás,
– milyen rendeltetésű épületek helyezhetők el a telken,
– elhelyezhető lakások száma,
– beépítés maximális mértéke,
– a telket érinti-e szabályozás (út szélesítése stb. célból), korlátozás,
– egyéb, a telek beépíthetőségét érintő előírások: építési zóna helye, út
céljára fenntartott terület,
– tömbbelső feltárással érintett-e a telek.
3. A telek méretének pontos ismerete:
– a telek nagysága: a tervezett épület bruttó földszinti (falakkal, fedett
terasszal) területe, melléképületek (a főépülettel együtt vagy később
épülő gépkocsitároló, egyéb melléképület) területe összesen nem lehet
nagyobb a beépítettség legnagyobb mértékénél,
– a telek szélessége: a megálmodott épület az előírt oldalkertek távolságának biztosítása mellett „elférjen” a telken,
– a telek mélysége: az épület az előírt (kialakult) előkert és a hátsókert
előírt távolságának biztosítása mellett „elférjen” a telken.
4. Közművesítés:
– telken belül vannak-e közműbekötések,
– az ingatlan előtt van-e közműhálózat, melyre a telek ráköthető,
– a közműbekötések lehetőségéről, várható költségéről a közműszolgáltatótól írásban célszerű előzetesen tájékozódni.
5. Földhivatali nyilvántartás:
– az ingatlan tulajdoni viszonyairól, per- és tehermentességéről, a helyszíni állapot és a földhivatali állapot egyezőségéről a földhivatalban lehet
tájékozódni, vagy a Földhivatal Online rendszeren keresztül ügyfélkapus bejelentkezéssel kérhető le tulajdoni lap és térképmásolat,
– a tulajdoni lapon és a helyszínrajzon a telken lévő épület feltüntetése,
vagy rég elbontott épület törlése megjelenik-e.
A telekre vonatkozó szabályozási előírásokról és a településképi követel-

ményekről írásos tájékoztatás kérhető a Tájékoztató 1. sz. melléklete szerinti tartalmú Kérelem benyújtásával.
A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájába lehet
benyújtani, illetve elektronikus úton (aláírással ellátva, beszkennelve) a
muszak@rackeve.hu vagy a foepitesz@rackeve.hu e-mail címre megküldeni.
A Tájékoztató a Kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül levélben
vagy e-mailben megküldésre kerül.

1. sz. melléklet

KÉRELEM
Tájékoztatás kérése ingatlanvásárlás előtt,
illetve ingatlan beépítési feltételeiről
A tájékoztatást
– ingatlanvásárláshoz,
– ingatlan beépítési feltételeiről
kérem. (megfelelő rész aláhúzandó)
Ingatlan(ok) helyrajzi száma: ...............................................
(helyrajzi szám feltüntetése nélkül tájékoztatást nem tudunk adni)
Címe:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Tájékoztatást kérő neve, címe, elérhetősége (cím vagy elektronikus
postacím megadása nélkül tájékoztatás nem adható):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Tervezett épület rendeltetése: ................................................................
Egyéb kérdés: ...........................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................

.....................................................................................................................
aláírás
(csak aláírt kérelemre adunk tájékoztatást)
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Ráckevei Hajómalom

búzaösszeöntés

testvérvárosok

Hírek a hajómalomból
Búzaösszeöntés 2019
A hagyományokhoz híven a Ráckevei Hajómalomban 2019. 08. 09-én
immár 8. alkalommal került sor – szinte
ugyanolyan forró nyári délutánon, mint
a korábbi években – testvérvárosaink:
Baktalórántháza, Dány, Calden, Gyergyócsomafalva, Lukanénye, Székelykeve
és Beregsom, valamint Ráckeve búzájának az összeöntésére.
Az idén Lukanénye újonnan megválasztott polgármestere, Híves László
Szőgyényi Gábor üdvözlése után
köszöntötte a megjelent vendégeket és
mondta el ünnepi beszédét, majd
Kálmán Béla lelkész és Kótai Róbert
plébános, a két egyház képviselője megszentelte és megáldotta az új búzát. Az
összegyűlt vendégek elénekelték a
magyar és a székely himnuszt, melyet
hegedűn kísért Gaál Imre és Tihanyi
Dániel szintetizátoron. Ezután következett a mindig vidám, de mégis
komoly szertartás, a búzamagok megmérettetése, amikor a nagy szakérte-

lemmel bíró Viski József főmolnár
egyenként megszemlélte és megítélte
a testvérvárosok búzáinak minőségét.
Ha akadt is némi humorral vegyített
kritika, de végül minden búzával elégedett volt a főmolnár, és a testvérvárosok képviselőivel a garatba egyesével beöntötte a zsákok tartalmát,
amely csordultig telt az idén is. Amíg
az őrlés zajlott, a Molnár Céh Alapítvány hölgy tagjai páratlan finomságú
süteményeiket kínálgatták a vendégeknek, és természetesen a férfiaknak
a „molnár cseppeket”, amely nélkül
nincs ünnep a hajómalomban. Végül
a közösen megőrölt lisztet a testvérvárosaink címerével ellátott díszes vászonzsákokba öntötték, melyeket minden testvérvárosba eljuttatnak, ebből
sütnek az ünnepségekre új kenyeret. A
ceremónia végén közösen elénekeltük a Magyarok Világhimnuszát.
Fotók, szöveg: Jáki Réka
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Péntek Esti Korzó
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programok

halfőző verseny

Duna-part helyett az ÁKMK színházterme
Augusztus 2-án lett volna a 2019. évi Péntek Esti Korzó sorozatának idei
negyedik, egyben utolsó előadása.
Lett volna…
Fortuna istenasszony ugyanis nem fogadta kegyeibe a Szegedi Kis István
sétány színpadjához kilátogatni szándékozókat, ugyanis az égi áldás elmosta a szabadtéri előadást.
A Hajómalom, az Árpád híd, no meg a Kis-Duna víztükre helyett a kevés
számú nézőnek meg kellett elégednie a művelődési központ nem nagy
befogadóképességű színháztermével. Elmaradt a gyermekek kedvenc
műsora, az interaktív program, továbbá az erőt fitogtató ergométeres
verseny, valamint a felnőttek és gyerekek tetszését is nyilván felkeltő
zsonglőr show.
Mialatt a nézők lassan-lassan gyülekeztek, a színpad megtelt a Road
Runner Blues Band tagjaival. A jó hangú énekesnő előadásával többször
ragadtatta tapsra a nézőket. A blues kedvelői, ha kevesen is, de élvezhették
az egyórás „zenebonát”…
A Road Runner Blues Band után következett az est fénypontja, amikor a

musicalek és egyéb számok legendája, Vikidál Gyula lépett a világot jelentő deszkákra.
Az elhangzott musicalrészletek után kedves epizód következett. Nagy
Ferenc, a Ráckevei Polgárőr Egyesület tagja az előadás előtt pár nappal
ünnepelte félévszázados földi létét és azt, hogy közel harminc éve viseli
magán a polgárőri egyenruhát. Kósa Dénes, aki gyermekszínészként többször szerepelt egy színpadon Vikidál Gyulával, az ünnepelt tiszteletére
elénekelte az Azért vannak a jó barátok c. Máté Péter dalt. Ezt követően a
diétás ételnek nem mondható születésnapi tortával a kezében levonult a
deszkákról az ünnepelt és az őt felköszöntő polgárőr „különítmény”.
A megható epizódot követően Vikidál Gyula a Dinamit és a P-Box számaival méltán vívta ki a közönség szűnni nem akaró tapsát.
A 2019. évi Péntek Esti Korzó utolsó előadása „barátságot kötött” a
balszerencsével. Reméljük azonban, hogy a következő évi PEK valamennyi
előadását kegyeibe fogadja a szerencse istennője.
Úgy legyen…
Kósa Antal

Ma-Hal 45. Országos Halfőző Verseny
Idén augusztus 31-én Ráckeve adott a Vadkacsa szabadstrandon otthont a
hagyományőrző halfőző versenynek, amely 45. alkalommal került megrendezésre. Megtelt a part vidámabbnál vidámabb lelkes csapatokkal és ínycsiklandó illatokkal.
A verseny fő célja a halételek népszerűsítése. A szép számmal érkező látogatók megkóstolhatták a versenyzők által készített remekműveket. A halas
ételeken kívül kulturális, zenei és gyermekprogramok várták a kedves érdeklődőket!
A rendezvény fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter volt.
Jáki Réka
Fotók: Jáki Réka, Körmendiné Virág Andrea
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Egy csésze kávé…
Szabó Gertrúddal,
az Ács Károly Művelődési Központ új igazgatójával
Jáki Réka: – Szinte „mentőangyalként” érkeztél ide hozzánk, mert miután szomorúan tudomásul
vettük, hogy Szerdahelyiné Nóri élete egy másik
úton indult el és fájó szívvel búcsút vettünk tőle,
mindenki aggódott, vajon sikerül-e egy tapasztalt
és kiváló szakembert augusztus 1-től találni a Kultúra Magyar Városának egyik legfontosabb kulturális intézményének élére. Aztán megérkezett a Te
pályázatod, aminek személy szerint én is nagyon
örültem, hiszen régi ismerősök vagyunk. Hogyan
szántad el magad erre a megmérettetésre? Nem
féltél ettől a nagy feladattól?
Szabó Gertrúd: – Dehogynem, hatalmas kihívás és merész lépés volt részemről belevágni ebbe a
felelősségteljes munkába! Nyilván voltak kétségeim, de miután elolvastam a Ráckeve Város Önkormányzata által kiírt pályázatot, különösen az fogott
meg, hogy a közművelődési és közösségfejlesztő
programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek- és családi programok, társadalmi és
nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátásában
való jártasságomat, ötleteimet a helyi viszonyoknak
megfelelően alkalmazhatom megbízásom esetén.
Úgy érzem, hogy a Szigetszentmiklóson intenzív
munkával töltött időben is sikerült a közművelődési
feladatokban olyan tapasztalatot szereznem, hogy a
fenntartó által biztosított lehetőségeken belül és a
közönség igényeit jól megismerve tevékenykedhessek ebben a szép városban. A kulturális területen
szerzett tapasztalataimmal azt gondolom, hogy
hasznára lehetnék Ráckeve városnak.
– Igaz, hogy többen ismerünk, hiszen nincs meszsze Szigetszentmiklós, és néhányan már korábban is
szakmai kapcsolatban álltunk Veled, de mesélj az
olvasóknak kérlek a korábbi szakmai előéletedről,
munkádról! Hogyan kerültél bele a kultúra világába? Mióta dolgozol ezen a szakterületen?
– Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely; Művelődésszervező-Mozgókép és Médiakultúra szakirány elvégzése után a közművelődési
tevékenységemet Szombathely Megyei Jogú Városban kezdtem, állami ünnepségeken, majd a
Savaria Fesztivál szervezésére kértek fel, melynek
örömmel tettem eleget. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban a színházi munka mellett a külhoni
magyarokkal kötött barátságok révén tapasztaltam
meg a nemzeti összetartozás érzését, amely azóta is
áthatja gondolkodásomat. Családi okok miatt költöztünk Veszprémbe, ahol a Petőfi Sándor Színház
színészeként több kiváló darabban játszottam, pl.
Szigethy Gábor rendezésében Shakespeare Hamletjében és az Egérfogó című darabban. Az előadóművészi diplomámat Budapesten kellett letenni,
ezért a Színészi Kamara meghívásának eleget téve
szinkronizálni is kezdtem. Felvételt nyertem a
Színművészeti Főiskolára, ahol Marton László és
Hegedűs D. Géza osztályába jártam. Ekkor kezdődött el az életemben komolyabban a színészi pálya,
amely Budapesthez kötött. Később Szigetszentmik-

lósra költöztünk férjemmel és édesanyámmal. A
családunk 2012-ben fiúgyermekünkkel bővült.
2016-tól a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár
és Közösségi Házban dolgoztam egészen idáig.
Munkám során az állami ünnepek, a gyermek- és
ifjúsági programok, családi délutánok szervezése
és lebonyolítása, a színházi előadások, kiállítások
létrehozása és az ezekhez kapcsolódó művészeti és
civil megmozdulások szervezése volt a feladatom.
Ötleteimmel próbáltam gazdagítani a város hagyományőrző napjait. Az elmúlt három év során gyümölcsöző kapcsolatot alakítottam ki a társadalmi
szervezetekkel, cégekkel és magánszemélyekkel,
akik a munkámat megismerve már szinte maguktól
jelentkeztek segíteni a rendezvények magas szinttű
megvalósulásában bízva. Óriási erőt kapok a munkámba vetett bizalomtól, és próbálom minden
tudásommal és lehetőségemmel megszolgálni azt.
– Hogyan kerültél a színészi pályáról a közművelődés területére?
– Két izgalmas megfejtésre váró probléma foglalkoztatott mindig is: az emberi sorsok alakulása (talán
ezért vonzott a színművészet, hiszen sok-sok megformált karakter élethelyzetét, lelki hátterét tudhattam így magaménak) és az ember által használt tárgyak múltja, jelene, jövője, hiszen így az időben is
utazhattam, nem csak az emberi lélek rejtelmeiben.
Éppen ezért jelentkeztem a Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem néprajz szakára, ahol a sajátunkon kívül más népek kultúráját is mélyrehatóan
tanulmányozhattam, megismerhettem. A kettő
összefüggéseként készült végzős hallgatóként a
szakdolgozatom – címe: Tárgyiasult emlékezet
(tárgytörténetek a színészmúzeum kontextusában).
Az egyetemen többek között olyan jeles kutatók és
szakemberek tanítottak, mint Újváry Zoltán profeszszor, aki a folklór – szellemi örökség létfontosságát,
Bartha Elek tanszékvezető a szakmai elhivatottságot,
s a néprajztudomány doktora, Selmeczi Kovács
Attila a tárgyvédelem fontosságát emelte középpontba… Az elméletben tanultakat nagy élvezetemre

szerencsém volt megtapasztalni a múzeumi gyakorlatok során, pl. az Iparművészeti Múzeumban és a
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban. Balassa
Péter esztéta, volt tanárom, kiváló gondolkodó azt
mondta nekem: „nagyon meg kell gondolni mostanában, mire nézünk” .
– Tudom, miről beszélsz, hiszen én is Debrecenben végeztem és a magyar irodalom és nyelvészet
szakom mellett a néprajzot tanultam, ugyanezektől
a kiváló professzoroktól és tanároktól, akik értékrendje és látásmódja nekem is örökre meghatározta az életemet. Ha emberekkel is dolgoztál mindig,
akkor is nehéz lehetett belecsöppeni éppen a nyári
fesztiválok legnagyobb sűrűjébe. Hogyan teltek az
első hetek? Mondhatni rögtön a mélyébe kerültél a
feladatnak, hiszen már le is vezényelted a KisDuna Nyári Fesztivált. Hogyan élted ezt meg?
– A fesztivált megelőző két hétben az eligazítási
pontokat mutatta meg Szerdahelyiné Nóra, az
intézmény előző vezetője. Helyszínekkel, intézmények képviselőivel, folyamatokkal ismerkedtem.
A kollégák teljes elfogadása mellett kezdtem el
átlényegülni erre a feladatra, az ő segítő szándékuk
és belém vetett bizalmuk adott erőt a gyors és pontos döntésekhez, amelyek egy ilyen nagyságú rendezvény esetében elég felelősségteljesek voltak.
Éreztem a jó döntéseknek az áldásos következményeit, rengeteg információt, továbbgondolásra való
lehetőséget adott az esemény a jövőre nézve. Az
első napon a Magyar Gálán mutatott be polgármester úr először a ráckevei közönségnek és szólhattam magamról, arról, hogy milyen „házat” szeretnék működtetni, hogyan válhat otthonává a ráckevei polgároknak a kulturális központ. A Freddie
koncert gyermeknapunkon rengeteg kisgyermekes
családnak örömet, kikapcsolódást adott, a Lampionos csónakfelvonulásra 3500 ember volt kíváncsi.
Egyedülálló megmozdulás, ötletes elképzelések,
megvalósítások, alkotások megmutatásának napja
volt ez pazar helyszínen! Egy ilyen felfokozott nap
után a fesztiválunk legszentebb napja, az Államalapításunk Ünnepe következett. A Szent István-szobornál a kenyérszentelést és áldást követően a
Prima Primissima-díjas Mackó Mária énekelt gyönyörűen Mária-dalokat. A nap zárásaként az
István, a király című rockopera csendülhetett fel a
Vadkacsa szabadstrandon, amelynek minden dallama ismerős számunkra, amit dúdolunk, és amelyet zsigerileg elfogadunk, magunkénak tudjuk,
mert a miénk, mert magyar. Ilyen összefogást éreztem ezekben a napokban a kollégáimmal, hiszen a
legapróbb részletekig mindenkinek volt feladata,
tudta a dolgát. Nyilván ők is figyeltek, mennyire
merek váltani, lépéseket tenni, változtatni és dönteni, amikor kellett. Megfontoltan merész lenni
nehéz feladat, de viselni kell, ezt megtanultam már
több korábbi nagyobb lélegzetvételű projektnél.
Egy csodálatos rendezvényt éltünk át közösen, boldog vagyok, hogy részese lehettem, kialakulhatott
a kölcsönös bizalom, és együttesen a tapasztalata-
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inkat a jövő év Kis-Duna Vízi Fesztiválon fogjuk
érvényesíteni. Remélem, Ráckeve polgárai és a
hozzánk érkező vendégek tartalmas napokat élhettek át! Nagy köszönet illeti a munkánkat segítő
háttérszervezeteket is, a figyelmüket, hiszen a fesztiválozók balesetmentesen, biztonságban élvezhették a programjainkat. A látogatók számából kiindulva, ezen a téren úgy gondolom, komolyabb előkészületet kell majd tennünk.
– Számodra mit jelent a közművelődés és a kultúra közvetítése?
– A kultúra olyan komplex egész, amely magában foglalja a tudást, képességeket, hiedelmeket,
művészetet, morált, amit az ember tanulása során,
mint egy közösség tagja megszerez… Kérdés, hol
van ez a közösség? Benne hol vagyok én? Milyen
értékeket képviselek? Hogyan, milyen módon
tudom átadni azokat? A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása a feladat, a művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása, szervezése. Megszentelni az időt. Azokat az értékeket láttatni, amelyek még elérhetetlennek tűnnek. Merjünk
ünnepelni, készülni rá, átélni és értékesebbé válni.
– Nyilván számodra is meg vannak azok a főbb
irányvonalak, amelyeket a pályázatodban is megjelöltél. Milyen terveid vannak, mit szeretnél máshogyan csinálni esetleg, mint az elődök? Hiszen minden
új vezetés új szemlélettel is jár. Mi az, amit megőriznél, és melyek azok a sarokpontok, amelyeket frissítenél, változtatnál esetleg a művelődési központ akár
működésében, akár programjainak kínálatában?
– Természetesen, ami eddig is jól működött, azt
tovább szeretném folytatni, hiszen nagyon fontos,
hogy amit megszoktak és szeretnek a ráckeveiek, a
fesztiválok, rendezvények, azok folytonossága
megmaradjon számukra. De nyilván nekem is vannak saját ötleteim, amelyekkel frissíthetem a város
kulturális életét. Az intézmény 2019-es évi munkatervét Ráckeve Város Képviselő-testülete elfogadta, aszerint fogom ezt az évet folytatni, hiszen
ehhez kell tartani az intézmény új vezetőjének és
dolgozóinak is magát. Ez akár könnyebbséget is
jelenthet a kontinuitásban egy új vezető számára,
hiszen az alkalmazottak egy bejáratott utat követve, zökkenőmentesen tudnak az új vezetővel felkészülni a következő évre. A következő években a
munkaterv összeállításánál figyelmet szeretnék
fordítani az eddig elért eredményekre, meg kívánom őrizni rendezvényeinket, közösségeinket,
amelyek értéket képviselnek. Az intézménynek a
költségvetésre tekintettel takarékos és átgondolt
rendezvényeket, programokat kell szervezni, a
bevételes előadások számát esetenként növelni
kell, pályázati forrásokat kell keresni. Amit igyekeznék kicsit újítani, az az információáramlás szélesebb körben történő és aktívabb erősítése, valamint a kommunikáció lenne. Az intézmény épületében fontosnak tartom egy „információ közvetítő
tér” elhelyezését, ahol az intézményben, illetve a
városban zajló kulturális eseményekről ismeretet
lehet szerezni, jegyet vásárolni. Az intézmény egészére értendő, hogy tevékenységéhez 100%-ban
hozzátartozik az általános információk nyújtása, pl.
hivatalok elhelyezkedéséről, közlekedésről stb., de
sok esetben önkormányzati gyűjtőpont is lehet az
épület, mint pl. a települési témájú kérdőívek gyűjtése esetén. A Pult továbbfejlesztési lehetőségei
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között megemlítendő az elektronikus jegyértékesítő
rendszer kialakítása is, mely Szigetszentmiklóson
már kezdett működni. Tapasztalatom szerint a számítógépek és az internet elterjedése szélesebb körű
Pest megyében, mint az ország többi részében, de
tény, hogy sok érdeklődő még mindig a nyomtatott
médiából értesül a kulturális eseményekről. Ezért
szeretném a havi programösszesítést megjelentetni
a városi lapban, a Ráckevei Újságban továbbra is,
és a Tourinform Iroda által szerkesztett nyomtatott
kiadványban is, mely 5000 példányban kerül elkészítésre évente. A rendkívül jól szervezett terjesztésnek köszönhetően a Szuperinfo hirdetési újság az
előttünk álló években is a nagyobb rendezvényeink
reklámozásának egyik iránya lehet, időnként kiegészítve vagy ráerősítve az Idesüss című kiadvánnyal,
mely kéthetente jelenik meg.
– Te milyen ideológia, alapelvek vagy értékrend
mentén szeretnéd szervezni a programokat, közösségi aktivitásokat, milyen elképzelések vezérelnek?
– Eddigi tájékozódásaim alapján úgy látom, hogy
Ráckeve vezetése nagy gondot fordít az állami és
városi ünnepek magas szintű megszervezésére. Ez a
téma rendkívül közel áll hozzám, és nagyon fontosnak tartom, hogy minél több embert érintő rendezvényeket szervezzünk, ahol az összetartozást erősítő
célok érvényesülnek. Az ifjúság széles körű bevonása teszi eredményessé az ünnepek megélését. Véleményem szerint az ünnepek „kísérő rendezvényei”
lehetnek a programok fejlesztésének irányai, pl.
fotókiállítás, rajzverseny, drámaírás, zenei események, filmkészítés, szelfi bajnokság, gyermekrendezvények, ifjúsági rendezvények. Fontosnak tartom a jó kapcsolat további fenntartását az iskolákkal,
és azon erőforrások kihasználását, hogy a településen színvonalas gimnázium működik. A végzett
tanulók identitáserősítő programjainak segítését
mindenképpen szem előtt tartanám, és alkalmanként
szerveznék is ilyen jellegű rendezvényeket.
– Sajnos egyre több kulturális intézmény panaszkodik országszerte, hogy egyre kevesebb az ún. igényes kulturális élményeket kereső ember, a kiállításokra, színházakba járó. Inkább a könnyedebb
műfajokat kedvelik, látogatják, nagyobb az érdeklődés a gasztronómiai fesztiválok iránt, mondjuk ki,
ahol lehet enni, inni, „jót mulatni”. Ez nem is baj,
hiszen muszáj a hétköznapokban az embereknek is
lelazulni. Mégis szerinted hogyan lehet megtalálni
az arany középutat, hogy azért egy kulturális intézmény egy olyan városban, mint Ráckeve, amely
büszkén viseli a Kultúra Magyar Városának címét
2009 óta, betöltse azért ezt a nagyon fontos értékközvetítő szerepet, de ne is veszítse el a közönségét?
– Célom, hogy 2019-től meghatározott súllyal
legyünk jelen a helyi kiadványokban, és szerepeljenek a kiemelt programjaink a Csepel-szigeti és
Pest megyei kiadványokban is. Szeretném a művelődési ház programjait minél érdekesebb, színes
plakátokkal megjelentetni a városban. A plakátok
rendezett közterületi formában való megjelenése
fontos üzenet a közönségünk számára. A közterületi plakátok beszedése önkéntes diákmunkával is
megoldható, amely a környezettudatosság fontosságát és a város érdekeit is szolgálja. Protokolláris
okokból szükségesnek látom, hogy bizonyos
rendezvényekről meghatározott körnek postai
úton, de legalábbis borítékban küldjünk meghívót.
Az információk eljuttatásának egyik leggyorsab-

ban fejlődő eszköze az internet, melyet használnunk
kell. A honlap további tartalmakkal való feltöltése,
fejlesztése folyamatos feladat. Cél, hogy minél több
állandó információ és minél gyorsabban frissülő,
változó tartalom jelenjen meg az oldalon. A saját
honlapon kívül törekedni kell rá, hogy az intézmény
programjai rendszeresen megjelenjenek Ráckeve
Város Önkormányzata honlapján, a Nemzeti Turisztikai Adatbázis – www.tourinform.hu – oldalakon,
és hírt adjunk magunkról a Kis-Duna televízióban,
rádióban egyaránt. A vezetői elképzeléseim között
az info-tudás megszerzése és fejlesztése áll, mind a
művelődési ház dolgozói, mind a közönség számára. Kiemelten az időskorú látogatóknak, akiket ezzel
ismét be tudnánk vonzani a látogatói körbe.
– Azt gondolom, hogy egy ilyen kisvárosban
kevés a kulturális területen mozgó szakember, de a
többi intézményre, könyvtár, múzeum is számíthatsz, hiszen eddig is együttműködtünk. Kialakult-e
már benned valami hosszabb távú együttműködés,
vagy még éppen csak tájékozódsz? Ráadásul te egy
olyan intézményből jöttél, ahol mindezek egy épületben, egy vezetés alatt álltak. Nem furcsa most ez
az új helyzet Neked?
– Nagyon fontosnak tartom az együttműködést
az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, az
egyházakkal, intézményekkel és civil szervezetekkel. Mindent megteszek azért, hogy mielőbb megismerjem a város vállalkozóit és mestereit. Természetesen a legfontosabb, hogy az intézmény dolgozóival szorosan együttműködve valósítsuk meg
intézményben a település kulturális koncepciójában megfogalmazottakat, illetve mi is alakítsunk ki
új utakat a jövőben, amivel gazdagítani tudjuk
Ráckeve közművelődésének életét.
– Ez a munkakör tudjuk, feltehetőleg nem ér
véget péntek délután, hanem a hétvégéidet is igényelheti. A család menyire rugalmas a zsúfolt hétvégék vonatkozásában?
– Minden munkám személyiségemből adódóan
jellegzetes. Maximalizmusom nem engedi a félmegoldásokat. Ha dolgozom, szeretném olyannak látni a
produktumot, amit megálmodtam. Ez az előző munkahelyemen is így volt, és úgy láttam, sok feladattal
jár, de nem kötöttem olyan kompromisszumokat,
amelyek a végén zavartak volna. És ez nagyon jó. Így
lehet katarzist okozni. És ez emel fel a hétköznapoktól. Ezt a szót nagyon kevésszer halljuk, pedig sok
minden mozgatórugója. A családom – amellett hogy
sokszor esetleg féltett – munkám végeredményét látva értette, miből állok én, mi volt a célom, és így
fogadtak el. A kulturális minisztérium, egy volt kollégával, baráttal való munkát az év egyik legerősebb
munkájának vélte. De ha boldoggá tehettünk egy arra
járót, egy résztvevőt, könnyet csaltunk a szemébe, és
nem felejti el két év múlva sem, valami megmozdul,
valamit elértünk. Jó így dolgozni. Én így tudok dolgozni, alkotni. Édesapám aranyszívű, igazságszerető,
lángoló elme. Édesanyám a végtelen tisztesség és bölcselet, otthon pedig a megértés vár. Háromféle égtáj,
háromféle világ, ami együtt működik. És remélem, a
gyönyörű gyerekem is hasonló gondolatú lesz majd.
– Köszönöm a beszélgetést és kívánom, hogy
érezd jól magad Ráckevén és minél több sikeres
rendezvényt valósíthass meg, amitől egyre otthonosabb lesz majd számodra a város, és az itt élő
emberek között sok barátra, jó munkatársra lelsz.
Jáki Réka
– Én köszönöm a lehetőséget!
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2019. szeptember

Fizetett

Politikai Hirdetés

Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési
Központ tisztelettel és szeretettel meghívja Önt az

„IDŐSEK VILÁGNAPJA”
alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre!

Köszöntőt mond Szadai József, Ráckeve Város polgármestere
– Őszidő Nyugdíjas Klub és a Szigetbecsei Nyugdíjas Klub tánca
– BRASSDANCE rézfúvós kvintett vidám műsora
– „LackóMagic” – Takács László, Bűvész Show
– Gál Tibor népdalénekes

Időpont: 2019. szeptember 29. vasárnap 17:00
Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ

programok
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Kis-Duna Vízi Fesztivál Ráckeve – 2019. aug. 16-20.
Városunkban ez évben is megrendezésre
került szeretett vizünkről, a Kis-Dunáról elnevezett Kis-Duna Vízi Fesztivál. Az ötnapos eseménysorozatot a 2019. augusztus 16-án az Ács
Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán
megrendezett néptánc est, a Magyar Gála vezette be.
Mielőtt a csizmák és cipellők táncra perdültek, Szadai József polgármester
köszöntötte és bemutatta a nézőknek Szabó Gertrúdot, a művelődési központ újonnan kinevezett igazgatóját, aki jó együttműködést remélt valamennyi munkatársával, és ígérte, hogy igyekszik munkáját a közönség legnagyobb megelégedésére végezni.

Színvonalas műsort mutatott be a következő csoport, az 1954-ban alakult
Kiskun Néptáncegyüttes. A lelkes kis csapat heti két alkalommal hódol
kedvenc időtöltésének, és lelkesen szövik a barátság fonalát testvértelepülésükkel, Kraszna városával.
A Kiskun Együttest a Koccintás Tánccsoport követte a színpadon, aki
Galga-menti táncokat mutatott be. Többek között előadták már produkciójukat Zeusz főisten államában, Görögországban is…
Következett a Ráckevei Citerazenekar műsora, amely szintén magával
ragadta a közönséget.

A kis ünnepséget követően a Bara Zenekar elkezdte húzni a talpalávalót…
Először városunk Bokréta Néptáncegyüttese lépett a nem kis számban megjelent nagyérdemű elé. A tetszetős műsor
után az 1983-ban alakult Kéve Néptáncegyüttes mutatta be produkcióját. A
következő fellépő a ráckevei Rőzse
Néptáncegyüttes volt, akik büszke tulajdonosai a képviselő-testület Közművelődési Díja elismerésnek.
Az est sikerét csak növelte két emberpalánta, Szerdahelyi Luca és Nagy Eszter
népdaléneklő duettje, akik valamennyiünk
számára emlékezetes kirándulást tettek a
népdalok fényesen csillogó vizében.

Említést kell tenni azokról, akik az együtteseknél a táncosokkal foglalkoznak. Ők a következők: Ráckeve elismert díszpolgára, Kakuk Pál,
továbbá Nagy Tímea, Budai Gábor, Pocsik Dezső, András Edit, Zsikó
Zsuzsanna, Sturcz Anna, valamint Vörös Árpád.
A csoportok bemutatói után az össztánc következett, melynek szereplői
vastaps közepette vonultak le a világot jelentő deszkákról.
MÁSODIK NAP, 2019. AUGUSZTUS 17.
Amikor lehunyta kék szemét az ég, kigyúltak az Árpád híd és a kilátótorony fényei, Fehérvári Gábor Alfréd, művésznevén Freddie popzenei
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műsorát kedvelhették a kilátogató nézők és a vízből lassan-lassan „szárazföldre” lépő strandolók. A műsort tetszetős fényeffektek kísérték. Az énekes
egyébként unokája a 20. század közepi neves magyar labdarúgónak, a 2007ben elhunyt Fehérvári Alfrédnek. A sokak számára tetszetős koncert után a
közönség búcsút vett a Vadkacsa strandtól, hiszen következett a fesztivál
következő napja.
HARMADIK NAP, 2019. AUGUSZTUS 18.
Megélénkült a Vadkacsa strand forgalma. A program első részében a
gyermekek álltak a középpontban, hiszen nekik adott műsort Jack Spenót.
Különböző számokban versenyeztek a kicsik, akik jót szórakoztak és örültek a végén a meteorológiai szolgálat által előre nem beharangozott gumicukor-esőnek. Amíg a gyerekek, majd a felnőttek „élték világukat”, addig a
strandröplabdapályán ide-oda ütötték a labdát a sportág szerelmesei.
Kora délután volt, amikor elkezdődött a Péntek Esti Korzó utolsó napjára
meghirdetett és a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt zsonglőr műsor. Míg
peregtek az események, addig elrajtolt a Senki-szigetet megkerülő indián
kenus verseny.
Délután a PEK utolsó napjáról – Ács Károly Művelődési Központ színházterme – ismert együttes következett, a jó hangú énekesnővel rendelkező,
Kiskunlacházáról Ráckevére látogató Road Runner Blues. Műsorukban –
többek között – blues számokkal, Edda-dalokkal, valamint rock számokkal
vívták ki a jelenlévők elismerését.
A következő színpadra lépő együttes a – szerencsére nem túl hangos –
Bohemian Accoustic gitárzenekar volt, a jó hangú Kurucz Ágnes énekesnővel. Sok ismert szám mellett saját szerzeményekkel is tapsra ragadtatták a
nagyérdeműt.

Az est „fénypontja” a Gödöllő szomszédságában lévő dányiak– mely
település Ráckeve testvérvárosa – Átrium Zenekara volt. Nagyon hangulatos műsort adtak, többször bevonva a nézőket is az éneklésbe. Főleg retro
– Hungária – számokkal fogadták a „felkelő” holdat.
NEGYEDIK NAP, 2019. AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ
Az este – kicsit megkésve ugyan – lampionos csónakfelvonulással kez-
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dődött. A Szegedi Kis István sétányt zsúfolásig megtöltő tömeg kíváncsian
nézte az enyhén hömpölygő Kis-Dunát, hogy vajh mikor is tűnik fel az első
– mint később kiderült – ötletesebbnél ötletesebb kivilágított és feldíszített
hajó. Ezek felvonulását követően a színpadra vonult az eredményhirdetést
ellátó „csapat”. Ismertették az első három helyezett hajót, majd megemlítették azokat, amelyeknek legénysége ugyan nem került „dobogóra”, de jelenlétükkel emelték a nap színvonalát. Egyetértettek a francia Coubertin báró –
az újkori olimpiák atyja – azon véleményével, hogy nem a győzelem,
hanem a részvétel a fontos. Egyébként a lampionos felvonulás képzeletbeli
dobogójára a következők álltak fel. A lampionos felvonulás helyezettjei: 1.
Tengeralattjáró (5-ös rajtszámmal), 2. Esküvő Jakab módra (12), 3.
Régi idők mozija (20), 4. 50 éve holdra szálltunk, 5. Túlélők, 6. Fürödni
húúú, de jó, 7. Pisztácia kifogyott, 8. Vízimikulás, 9. Mütyürke, 10.
Opera sziget sárkánya, 11. Virágok, 12. Baktalórántházi naszád.
A piactér programja a Vadkacsa szabadstrandról kilőtt rakéták tűzijátékával folytatódott, majd a Fourtissimo Zenekar közreműködésével a sétány
táncparketté változott, megkezdődött az utcabál…
ÖTÖDIK NAP, 2019. AUGUSZTUS 20.
Többeken ijedtség vett erőt, attól féltek, hogy esetleg az időjárás nem
fogadja kegyeibe az utolsó nap rendezvényét, a várva várt István, a király c.
egyik legnépszerűbb magyar rockoperát.
Szerencsére nem így történt.
Bár többen is kíváncsiak voltak a délelőtti főpróbára, ám az előadást
több, mint háromezren nézték végig. Este, kevéssel nyolc óra után megkezdődött Szörényi Levente zenéjével és Bródy János szövegével az
István, a király. Kik is elevenítették fel a magyar nép ezres évekbeli történelmét? István, a király – Buch Tibor, Gizella – Dorogi Barbara,
Koppány – Varga Ferenc, Sarolt – Magyar Szilvia, Asztrik –
Andrejcsik István, Torda – Kósa Dénes, Réka – Nyitrai Eszter,
Laborc – Ott József, Vecellin – Bor Viktor; Boglárka – Schupp
Gabriella, Picur – Nemcsók Nóra, Enikő – Gere Orsolya, Sur – Makrai Pál, Solt, Hont – Lippai László, Bese, Pázmány – Sánta Zsolt,
Regélős – Dányi Krisztián. A táncokat betanította: Kakuk Pál.
Közreműködött ezen kívül a ráckevei Bokréta Néptáncegyüttes, Keresztelő Szent János Kórus, Kiskun Néptáncegyüttes, Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Pannon Vitézlő Oskola, Rőzse Néptáncegyüttes (mindhárom
Ráckeve), Szederinda Néptáncegyüttes, valamint a Sziget Táncegyüttes.
A darab „karmesteri pálcáját” Kósa Dénes tartotta kezében. Rendezése
egyedinek volt mondható, hiszen „összeturmixolta” a profi szereplőket a
környék néptáncosaival, amiben nagy segítségére volt Kakuk Pál.
Miközben elláttam polgárőri feladataimat, észrevettem a beáramló nézők
között Vinczeffy Adriennt, a Szombathelyi Főiskola Ének-zene Tanszékének Artisjus-díjas volt karvezető tanárát, aki azért jött le Budapestről – hátrahagyva a főváros ünnepi eseményeit –, mert két volt tanítványa is a siker
kovácsai között szerepelt. Kértem, hogy mondjon pár szót a látottakról:
Ő ezeket mondotta:
– „Öröm volt számomra, hogy két volt hallgatóm, Magyar Szilvia és
Kósa Dénes is része volt az est sikerének. Mind a fellépőkről, mind a rendezésről csak felsőfokban szólhatok.”
Amikor kialudtak a reflektorok fényei, megkértem a mellettem ülő Dr.
Nagy Klárát, a Képviselő-testület tagját, a Sport, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnökét, hogy mondjon néhány szót a látottakról. Ő ezeket
mondta:
„Nagyon jól sikerült a válogatás, csak elismeréssel tudok szólni mind a
rendezésről, mind a színészi alakításokról. Méltó befejezése volt az államalapítás és a új kenyér ünnepének.”
A darab végén felcsendültek a Magyar Himnusz akkordjai, melyet a
közel háromezer néző érthető módon fegyelmezetten állva hallgatott és énekelt végig. A „nemzet zengzete” után nagy üdvrivalgás közepette ünnepelték a feledhetetlen est valamennyi szereplőjét.
Minden bizonnyal jogosan!
Kósa Antal
Fotók: Jáki Réka, Kiss Géza
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István, a király

rockopera

előadás

„Mondd, Te kit választanál…”
Az István, a király az egyik legnépszerűbb
magyar rockopera, melynek zenéjét Szörényi
Levente szerezte, szövegét Bródy János írta Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. Ősbemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten, a városligeti szánkódombon, ami ekkor
kapta a Királydomb nevet, és ma már hivatalosan
is így nevezik. Én pedig lehettem olyan szerencsés, hogy gimnazistaként ott ülhettem az első
sorban, mert az Állami Népi Együttesben táncoló
barátaimtól kaptam két tiszteletjegyet.
Fantasztikus élmény volt és egész fiatalságomat meghatározta. Nem csak ez az
egy előadás, amely megtörte a
kemény rockzenével és a pop műfajjal való, hagyományos színházi gyakorlat szerinti szembenállást, hanem
a bemutató után vásárolt bakelit
lemez, amit rommá hallgattunk nővéremmel és kívülről fújtuk, úgy belénk
ívódva, hogy még ma is minden sorára emlékszem. Az ősbemutatón a
művet 120 ezer néző látta, továbbá
mozifilmen, hanglemezen, CD-n és
kazettán is megjelent. 2008-ban, a 25
éves jubileum alkalmából digitálisan
felújított sztereó hangsávval dobták
újra piacra DVD-n. Számos nagy
színházi és szabadtéri feldolgozást
megélt már azóta is kiváló rendezőkkel és színészekkel, mégsem kopik
varázsa.
Az István, a király mindenkinek jelentett akkor
is és ma is valamit, mindenki magáévá teszi valahogyan az éppen aktuális politikai életterek, mozgások tükrében, mindenki szurkol valakinek. És
mi ezeken a jelentős mondatokon és dallamokon
váltunk fiatal felnőttekké megérve a rendszerváltást, annak minden ellentmondásával és felemelő
érzésével. Mondhatom bátran, hogy az István, a
király ma is összeköt bennünket. Kicsit, nagyot,

öreget, fiatalt, bármilyen politikai elveket valló
magyar embert. Mindenki úgy értelmezi az
éppen aktuális rendszerhez viszonyítva, vagy azt
nemes egyszerűséggel ignorálva, ahogy akarja.
Ez a csodálatos benne, ez a darab ereje. Na meg a
dalok nagyszerűsége, tökéletessége, hogy konkrétan mindegyik sláger, egyik jobban, mint a
másik, kinek-kinek kedve szerint.
Nagyon megörültem, amikor kiderült, az
idén egy nagyszabású István, a király előadásra készül Ráckeve a Vénusz Színház igazgatója, Kósa Dénes ötlete nyomán, amelybe

beszáll a színészek mellett Kakuk Pál tánckarvezető nem csak a ráckevei, hanem az általa
több településen is vezetett néptáncosaival,
több mint százzal. Azt hittem, hogy kedvenc
rockoperámról nekem már nem lehet újat
mutatni. És nem volt egyszerű a feladat,
hiszen épp a darab könnyűsége adja a feldolgozás nehézségét, amiért képes az emberek
szívébe beférkőzni. Magasat kell ugrania
annak, aki hozzányúl. És a mieink megugrot-

ták ezt a lécet. Dini, Pali Bácsi, a színészek, a
Bokrétások, a Rőzsések és a többi táncosok.
De nem csak a rendezés volt kitűnő és a koreográfia, hanem maga a látványvilág is, a díszletek,
amelyeket szinte saját kezűleg készítettek el a
résztvevők, a színpadkép, amely nem állt meg a
Vadkacsa szabadstrandon felállított színpad deszkáinál, hanem kinyúlt a nézőtér felé. A színészek,
táncosok nem várt pillanatokban a közönség felől
özönlöttek és ott zajlottak az erőteljes tömegjelenetek, a harcok, a lázadás. Persze, lehetett volna
tökéletesebb a hangzó technika, és milyen jó lett
volna, ha a több mint 2000 ember
mind ülhetett volna egy lelátón, mint
régen a Kastély előtti parkban, de
talán lesz még erre lehetőségünk…
Különleges érzés volt újra benne
élni ebben a zenei és szövegvilágban,
és amikor a végén egymással szemben állva a résztvevők és nézők
közösen elénekeltük a magyar Himnuszt, közben nem tudtam másra
gondolni, csak arra, hogy most egy
valódi nagy közösség részei vagyunk. Egyszerre dobbant meg a szívünk és szállt fel a csillagokba.
Szél könnyű szárnyán… Ritka és
kivételes pillanat volt ez a ráckeveiek életében, tapintható volt az összetartozás érzése, és ha csak egy pillanatra is, de elfeledtünk minden széthúzást és minden ellenségeskedést, amelyre
különösen így a választások előtt nagyon nagy
lelki szükségletünk van… De jó lenne mindig
így együtt érezni! Köszönet ezért az élményért a
résztvevőknek és minden segítőnek!
Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap át kell írni a régi meséket
Ó, mondd, te kit választanál?
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István, a király
Valakinek holnap meg kell váltani
ezt a világot
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot
Ó, mondd, te kit választanál?
||: Segítsetek, segítsetek
Segítsetek, segítsetek
Segítsetek, ó segítsetek
Segítsetek, (ó) segítsetek :||
Ó, mondd, te kit választanál?
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rockopera
Valakinek holnap le kell mondani
hivataláról
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap át kell venni a
korona ékszert
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap le kell tennie végül
a fegyvert
Ó, mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap meg kell válni az
életétől

előadás

Ó, mondd, te kit választanál?
||: Segítsetek, segítsetek
Segítsetek, segítsetek
Segítsetek, (ó) segítsetek
Segítsetek, (ó) segítsetek :||
Ó, mondd te, kit választanál?
Oly nehéz a választás…
Jáki Réka
Fotók: Jáki Réka, Kiss Géza

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány (Budapest) Ráckeve
Város Önkormányzata „Szabadságkoncert Ráckevén, a vizek városában”
c. pályázatát 4.075.650 Ft támogatásban részesítette. A támogatás az István,
a király c. rockopera augusztus 20-i
előadására került felhasználásra.

Az István, a király margójára...
Együtt ünnepeltük augusztus huszadikát. Nem
is akárhogy. Sikerült – Magyarországon egyedülálló módon – olyan István, a királyt létrehozni,
ami egy összefogás eredménye lett. Hat néptáncegyüttes öt településről. A harcművészekről és a
kórusról nem is beszélve. A színészek pedig...
nem is kell ragozni.
Jó hangulatban telt a próbafolyamat és csodálatos érzés volt látni, ahogy
az együttesek, a táncosok eggyé válnak. Nem kizárólag az előadás miatt,
hanem olyan összhang vette körül őket, ami Kakuk Pál segítségével alakult
ki. Három hónapot töltöttünk együtt, számomra ez felejthetetlen élmény. Az
ötletek, a segítségek automatikusan jöttek, amikre abszolút nem számítottam. A legapróbb dolgok is jól estek. Kovács Zsóka kávéjai, Zsikó Roland
háttér segítsége, Jeszenszki Attila által szervezett összejövetelek, Angyal
Zoltán párjának tortája. Mind-mind a csapatot összekovácsolta.
Amikor készen voltunk, jöttek a színészek. Nem a sztárok! A színészek,
az emberek! Buch Tibor, Magyar Szilvia, Varga Feri, Dorogi Barbara,
Andrejcsik István, Nyitrai Eszter, Ott József, Bor Viktor, Schupp Gabi,
Nemcsók Nóra, Gere Orsolya, Makrai Pál, Lippai László, Sánta Zsolt,
Dányi Krisztián.
Rendkívüli volt látni és érezni azt a fajta közös munkába fektetett energi-

át, ami meghozta később a gyümölcsét! Kecskeméti Lajos segítsége még
látványossabbá tette végül az előadást, hiszen a harci koreográfia vagy a
pirotechnika csak színesítette a produkciót. Schmid Ildikó jelmezei pedig
még hozzátettek a minőséghez. Tóth István és Szerdahelyiné Nóra munkáját is meg kell említenem a kellékek elkészítésében.
Ráckeve Város Önkormányzatának támogatásával Benedeczki Tibor
színpadtechnikájával, Czifra Attila és kollégáinak technikusi hozzájárulásával elérkeztünk a nagy naphoz, ami az Ács Károly Művelődési Központ
munkatársainak segítsége nélkül nem jöhetett volna létre.
Többen azt mondták, legyek büszke magamra, hogy ezt összehoztam.
Nem. Amikor felhangzott a Himnusz és háromezer néző énekelte velünk,
elfogott egy érzés, hirtelen görcsbe rándultam és elgondolkoztam. Nem
magamra vagyok büszke, hanem azokra, akik ebben az egész produkcióban
részt vettek. A szereplőkre, a stábra. Igazi csapatmunka. Köszönöm! Hálásan köszönöm Nektek! Három, örömteli hónap...
Ez örök élmény marad!
Kósa Dénes
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Fogyasztóvédelmi vetélkedő a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskolában
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2018-ban elnyerte a Fogyasztói
Tudatosságra Nevelő Iskola címet.
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretszerző foglalkozásokon
olyan tudás birtokába jutottak a gyerekek, amelyek a fogyasztói kultúra
elsajátítását segítik. A tudatos fogyasztó elsősorban saját érdekeit képviseli,
amivel közvetve és közvetlenül hozzájárul a környezet védelméhez.
A téma hasznossága vitathatatlan. Ezen felbuzdulva pályázati segítséggel
Fogyasztóvédelmi online levelező versenyt hirdettünk meg a tankerületi
iskolák részére „Fogyasztóvédelem a fenntarthatóságért” címmel. Az őszi
verseny témája a takarékos, környezetkímélő életmód, a mértékletesség, az
internetes reklám és vásárlás. Három fős csapatokkal nevezhettek az iskolák, akik a témához kapcsolódó nevet választottak maguknak. A felkészüléshez megadtuk a segédanyagok linkjeit.
Tavaszi programunk volt a Fogyasztóvédelmi vetélkedő, amelyre azokat
a csapatokat hívtuk meg iskolánkba, akik az online versenyen a legjobban
teljesítettek. A három fős csapatok bemutatták iskolájuk öko-tevékenységét,
majd ezután megkezdődhetett a csapatok közötti izgalmas vetélkedés.
A vetélkedő célja a fogyasztóvédelmi ismeretek, helyzetek gyakorlása

volt. A fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet gyakorlati bemutatása a
fogyasztóvédelmi ismeretek, helyzetek segítségével. A vetélkedőre való felkészülés során a gyerekek olyan ismeretekre tettek szert, amellyel a mindennapi életükben a saját érdekeiket hatékonyan tudják érvényesíteni. Az új
információk megszerzésével tudatosabb fogyasztókká válhatnak, és ezzel
szervesen hozzájárulnak a fenntarthatósághoz.
A vetélkedő anyaga: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat; Élelmiszerek jelölése, élelembiztonság; Internetes vásárlások.
A vetélkedő feladattípusai: villámkérdések, interaktív párosító környezet- és fogyasztóvédelmi piktogramokkal, igaz-hamis feladatlap, reklám
készítése számítógépen, fogyasztóvédelmi triminó, címkeanalízis, vásárló
szituációs játék.
A vetélkedő kedélyes hangulatban zajlott, főként a vendéglátás során,
ahol saját sütésű kenyeret zöldségpástétomokkal, reformsütit és gyógyteákat kínáltunk a résztvevőknek. Minden gyerek oklevelet és jutalomkönyvet
kapott.
A résztvevő csapatok ősszel egy izgalmas szakmai látogatáson vehetnek
részt a NÉBIH laboratóriumában.
Gyetkó Katalin

Környezettudatossá nevelés
Tisztelt Szülők!
Tisztelt Ráckevei Lakosok!
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola több mint 20 éve
környezetvédelemmel foglalkozik. Tanítjuk gyermekeinket környezetünk
megóvására, szebbé tételére. Cselekvő, környezettudatos jövőt alapozunk
meg számukra.
A 2019/2020-as tanévben két mozgalomhoz is csatlakoztunk.
• Bojár István András facebookon megjelent felhívásához:
„10 millió Fa”

• „Levegő és víz és mobilitás Csepel-szigeten” – Ráckeve Érték Egyesület felhívására.
Kérésünk:
Felajánlásaikat a kis szórólap kitöltésével juttassák vissza hozzánk.
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
Ráckeve, Kölcsey u. 7.
• a szórólapokat az aulában elhelyezett dobozba kérjük!
E-mailen: igazgató@arpadf.sulinet.hu
Határidő: 2019. szeptember 27.
Köszönettel: RÁFÁI szervezők

„10 millió Fa”
Felajánlások
Programunkat 2019. november 9-én bonyolítjuk le, csatlakozva az országos felhíváshoz. Kérem, töltsék ki a jelentkezési adatokat!
Név / szervezet név:
e-mail:
Fa, bokor ültetésre jelentkezik (munkaeszközzel), értesítjük, hol lesz szükség rá
Fákat, bokrokat ajánl fel:
fafajta – hány db
bokorfajta – hány db
Magoncok nevelésére jelentkezik:
magoncok fajtái:
Saját lakóhelyén ültet (udvaron belül, kívül)
mit
hova
Egyéb felajánlások:

jelentkezem = X
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IX. Veterán Jármű Találkozó és Kiállítás
Ráckevén immár hagyományosan a Pauer püspök sétányon, azaz a Piac
sétányon került megrendezésre a IX. Veterán Jármű Találkozó és Kiállítás, amely minden eddiginél nagyobb szabásúra sikeredett. Több mint 400
motort, szebbnél szebb régi autót, autóbuszt, rendőrségi járműveket, tűzoltóautókat és különleges mezőgazdasági gépjárművet tekinthetett meg a több
száz érdeklődő augusztus 25-én. Már 24-én megtelt a sétány a motoros és
autós barátokkal, akik az ország minden területéről ideérkeztek, még a
messzi Nyírségből, Újfehértóból is. Cserna Gábor (Csiga) a Ráckevei
Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesületének elnöke és Kiss Antal szintén tag
és fő szervező elmondták, hogy 9 évvel ezelőtt nem is gondolták, hogy az
Ászok Fesztiválnak egyik kiegészítő látványossága ilyen országos méretűre
kinövi magát, ezért is kellett külön időpontot találni, amely augusztus utolsó
hétvégéjére esett. Az országban akik a régi járművek megszállottai, mind
tudják már, hogy Ráckevén találkoznak ekkor évről évre és nem szerveznek
máshová programot. Cserna Gábor hangsúlyozta: „Ez egy nagy baráti kör,
nagyon sokan vagyunk és évente többször is felvonulunk, összejövünk az
ország más településein is, de Ráckevére, erre a csodálatos Duna-parti
sétányra mindenki örömmel jelentkezik. Nagyon jól érezzük magunkat, számos program, koncert várja ilyenkor az érdeklődőket, még a gyerekeknek is
szervezünk szórakozási lehetőséget, hiszen sokan családostul érkeznek ide.
Azért alapítottuk meg egyesületünket, mert így lehetőségünk nyílt pályázati
források elnyerésére és az önkormányzat támogatására is. Mindenkinek
köszönjük, hogy megtisztelte jelenlétével rendezvényünket, hogy jól érezte
magát és a sok-sok segítséget, támogatást. Jövőre találkozzunk ugyanekkor,
ugyanitt! Ezt már mindenki írja be a naptárába!”

A tagok elkötelezettek, hogy évről évre fejlődjön a rendezvény, és bemutatók, gépjárművek és koncertek mellett valami újat is mutassanak az érdeklődők számára. Most láthattak egy valódi csépélést gőzgéppel működtetve,
valamint lovashintó indult félóránként a Népművészeti Házban, amit szintén az egyesület újított fel, hogy ott régi hangszereket, citerákat, harmonikákat tekinthessenek meg. Ez a két nap azt hiszem, méltó befejezése volt a
nyár fesztiváljainak Ráckevén.
Jáki Réka
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2019-20-as tanév

évnyitó

Becsengettek
Véget ért a nyári szünet, szeptember 1-jén becsengettek az iskolákban és megkezdődött a 2019/2020-as tanév több mint egymillió általános és középiskolás diák számára. Ráckevén is több száz diák vette fel
szeptember 2-án, hétfőn az iskolatáskáját.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában Németh László Gábor
igazgató 386 diákot köszöntött a hivatalos évnyitón. Azt megelőzően ünnepélyes szentmisét tartott Kótai Róbert plébános, aki három gondolatszilánkot emelt ki: az alázatot, amely elengedhetetlen a tudományokban, a
vezetésben; az ellenszolgáltatást nem váró szeretetet és azt a természetes
közösséget, életformát, ahogyan, mint ezen az alkalmon is, az iskola közössége és a plébánia az egyház szívében együtt ünnepli az új tanév kezdetét.
A felemelő és megható tanévnyitót megtisztelte jelenlétével RÉTVÁRI
BENCE (KDNP), az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) parlamenti államtitkára, Pánczél Károly (FIDESZ) országgyűlési képviselő és
Szadai József, Ráckeve Város polgármestere.

Rétvári Bence államtitkárt ismerősként üdvözölhettük városunkban, aki
elmondta, hogy mindig örömmel jön Ráckevére, hiszen diákként a KisDuna vizén sokat evezett, de azóta is rendszeresen látogatja a nyári fesztiválokat, rendezvényeket a protokolláris megjelenéseken kívül. Kérésünkre a
Ráckevei Újság számára külön interjút adott, amelyben tájékoztatott az idei
tanév legfontosabb kormányintézkedéseiről.
„Minden irányból igyekszünk az oktatást fejleszteni. Ennek egyik része az
iskola épületeinek felújítása, hiszen 80+40 milliárd forintból közel 400
intézményben valósul meg valamilyen fejlesztés, pl. közel 34 ezer informatikai eszközt juttatunk el az iskolákba. Ha csak az állami forrásból lebonyolított iskolai beruházásokat nézem, 2014 óta 64 milliárd forintot költöttünk
többletként növelve évről évre. Ezenkívül a legnagyobb mértékben a
pedagógusbérekre fordítható keret nőtt, hiszen az elmúlt években átlagosan 50 százalékos béremelés valósult meg, amely azt jelenti, hogy évente
most már 355 milliárd forinttal többet fordítunk erre a célra a költségvetésből, mint amennyit az állam, az önkormányzatok juttattak 2010-ben, és ez
így lesz jövőre is.
Szeretnénk a családokat az iskolakezdéskor több irányból is segíteni.
Elsőször is úgy, hogy az idén 1 millióan kapnak ingyenesen tankönyveket,
jövőre pedig az összes magyarországi diák, alsós, felsős, középiskolás, mindenki térítésmentes tankönyvellátásban részesül. Ez annak köszönhető,
hogy átalakítottuk a tankönyv előállításának, kiszállításának rendszerét.
Mindezek most már állami felelősségvállalás mellett zajlanak, így tudjuk a
magas minőséget is garantálni és azt, hogy ez nem kerül a családoknak
évről évre többe és többe. Amikor ezt privatizálták, akkor pár év alatt 70%kal emelkedtek a tankönyvárak. Mi 40%-kal tudtuk csökkenteni az előállítás
költségeit, és összességében a maradék árat, a 14 milliárd forintot jövőre
már az állam állja a családok helyett.
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Szent Imre Kat. Ált. Isk.

Ugyanígy igyekszünk segíteni azzal, hogy a KRESZ tanfolyam és
vizsga, valamint az első sikeres nyelvvizsga árát is megtéríti az állam.
Európában, sőt világszerte szinte példaértékű módon azt is finanszírozzuk, hogy a 9. és 11. osztályos diákok kétszer két hétre idegen nyelvi
környezetben nyelvi kurzuson vehessenek részt külföldön, anyanyelvi
környezetben, tehát a lehető legnagyobb motiváció mellett a legideálisabb körülmények között sajátítsanak el legalább egy idegen nyelvet.
Ez azért is fontos, mert ma ahhoz, hogy valaki boldoguljon
Magyarországon, például egy nemzetközi cégnél karriert tudjon építeni, annak elengedhetetlen feltétele az idegennyelvtudás. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon a vezetői pozíciókat magyar
emberek töltsék majd be, nem pedig a külföldi cégek által külföldről
idehozott vezetők. Célunk, hogy ne csak a beosztottak, hanem a vezetők
is minél nagyobb arányban magyar emberek legyenek, sőt utána a
cégek nemzetközi vezetésébe is minél több magyar kerüljön be.
Elmondhatjuk
tehát,
hogy a 2010-es költségvetéshez viszonyítva az
látható, hogy 2020-ban
645 milliárddal bővülnek az oktatásra fordított források. Ezért stabilan és biztonságosabban indulhat a 2019/
2020-as tanév.”
A pedagógushiányra vonatkozó kérdésünkre államtitkár úr
így felelt: „Sajnos minden nyáron az ellenzéki
médiában arról olvashatunk, hallhatunk, hogy
mekkora hiány van a
pályán. A liberális gondolkodásnak a legnagyobb ellenfele a valóság és a számok, azért
érdemes ezek mögé nézni. Ha megnézzük, hogy mennyien jelentkeztek
pedagógusképzésre 2010-ben, akkor látjuk, hogy 15.663 fő, ezzel szemben 2019-ben 17.394 fő, tehát jóval többen. Magasabb a hallgatók közül
a pedagógus képzésű állami ösztöndíjasok aránya is, ami 2010-ben
7,5% volt, most pedig 13%. Meg kell nézni az iskolákban a pedagógusok és a diákok száma közötti arányt is. Láthatjuk, hogy Európában
átlagosan 13 diák jut egy tanárra, Magyarországon 2010-ben 11,5 diák
jutott, most pedig 10,4 tanuló. Ez érezhetően kevesebb, mint 2010-ben,
ezért egy diákra nagyobb figyelmet lehet fordítani. Érezhetően előrébb
léptünk e téren is, hiszen a sajnálatosan csökkenő gyerekszám mellett a
pedagógus létszám nem csökkent, nem is stagnált, hanem még növekedett is érezhető mértékben. Nyilván a számok mögé nem néző politikai
motiváltságú újságírók és politikusok riogatnak a „rettenetes pedagógushiánnyal”, hiszen 2 évvel ezelőtt szerintük 4000 tanár hiányzott a
rendszerből, most 1500 fő.
Ma Magyarországon egy tanítási héten egy tanárnak átlagosan
kevesebb mint egy tanórán kell helyettesítenie valamilyen kollégáját, de
ebben benne van az is, akinek az állása nincs betöltve, és az is, aki
beteg vagy valamilyen egyéb okból nem tudott bemenni tanítani. Ha
olyan óriási lenne a pedagógushiány, mint amilyen víziókat fest fel az
ellenzék, akkor ez a szám is nyilván sokkal magasabb lenne.
Persze vannak olyan területek, ahol nehezebb szaktanárt találni, de
ezért indítottuk be a Klebelsberg-ösztöndíjat, hogy azokban a régiókban, ahol ez előfordul, ennek az ösztöndíjnak a segítségével megszerezhessék képzettségüket és el tudjanak helyezkedni. A 300 legnehezebb

interjú

helyzetben lévő település érdekében a kormány külön stratégiát dolgozott ki, amelynek fontos lépései vannak. Az első évben ez a törekvés
több mint 30 településsel kezdődik, amelybe bevonjuk a Máltai
Szeretetszolgálatot is. Bízunk benne, hogy ezeken a településeken az ott
működő egészségügyi, oktatási, szociális, bűnözési átlagnál rosszabb
értékeket ezzel a törekvésünkkel javítani tudjuk. Olyan többletet kínálunk ezeknek a nehéz helyzetű falvaknak, községeknek a szeretetszolgálatokkal együttműködve, amelyek ezt a hátrányt képesek ledolgozni.”
A gyermekétkeztetési támogatással kapcsolatosan Rétvári Bence
államtitkár kifejtette: „Senki nem tehet arról, hogy milyen családba
születik, tehetősbe vagy szegénybe. Emlékszünk, 2010 előtt hányszor
lehetett hallani, hogy a gyermek úgy indult el az iskolába, nem volt reggelije, vagy a nyári szünetben, a kisebb iskolai szünetekben is probléma
volt számára a rendszeres étkezés, gondoskodás. Ezért mi kimondtuk,
hogy amit a gyermek
nem kap meg otthonról, azt az állam próbálja kipótolni, hiszen
ők nem tehetnek a
körülményeikről. Bővítettük a szociális gyermekétkeztetés forrásait, így a 2010-es 29 milliárd forintot 82 milliárdra növeltük, tehát
2,5-szeresére emelkedett az a forrás, amelyből a gyermekek számára ingyenes étkezést
tudunk biztosítani. Ez a
növelt összeg azt jelenti, hogy bölcsődében,
óvodában szélesítettük
a jogosultak körét, így
a napi nyersanyag keret ma már jóval magasabb összeg, akár másfélszeres is lehet. Az egynapi költségkeret is nőtt, amiből egészségesebb
ételeket tudnak a gyermekeknek biztosítani, több napon át is jár, akár a
nyári szünetben, akár a téli, tavaszi, őszi szünetekben is.”
Utolsóként az egyházi iskolák fontosságát emelte ki Rétvári Bence:
„Ha megnézzük, hogy pl. a katolikus iskolák aránya mennyi volt az
államosítás előtt és most… még mindig csak fele arányban vannak
jelen a magyar oktatásban, pedig az egyház számára mindig fontos volt
a hitélet után az oktatásban, gyógyításban, szociális ellátásban való
részvétel. Emlékszünk még arra, hogy 2010 előtt kettős mércét alkalmaztak, hiszen az egyházi iskolák diákjai kevesebb állami támogatásban részesültek, pedig ugyanolyan adófizető szülők gyermekei voltak.
Mi ezt az igazságtalanságot megszüntettük, ugyanolyan finanszírozást
adunk az egyházi iskolások számára. Magyarországon az egyházi
iskoláknak ezer éves hagyománya van, és úgy gondoljuk, hogy éppen
ezért stabil jövője is. Fontos, hogy erős, keresztény kultúrájú
Magyarország számára az egyházi iskolák is ki tudjanak bontakozni,
ezért érezhetően évről évre nagyobb az érdeklődés ezek iránt az iskolák
iránt. Az állam ebben nem a konkurenciát látja, hanem az együttműködő partnert, amelyet az Alaptörvényben is rögzítettünk: a közös cél
érdekében az állam és az egyház, ha különváltan is, de ezekben a fontos
pillérekben mindenképpen együttműködik, mert mi nem azt keressük,
ami elválaszt, hanem ami összeköt.”
Jáki Réka
Fotók: Budai András, Jáki Réka
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Kick-box Formagyakorlat Magyar Bajnokság Orosházán
A Ráckevei Kick-Box Sportegyesület meghívást kapott Orosházára,
2019. július 1-jén, a nyári szünet előtti utolsó versenyére, a Kick-box Formagyakorlat Magyar Bajnokságra.
Csapatunkat négy versenyzőnk képviselte ebben a kiemelkedően fontos
megmérettetésben, amely egyben kvalifikáció is a Győrben megrendezésre
kerülő Európa-bajnokságra.
Nagy örömünkre mind a négy versenyzőnk eredményesen szerepelt,
ezért bekerültek a formagyakorlat válogatott keretébe.
Pusztakezes kreatív kadet 1 (serdülő) leány:
2. Rácz Emese (Ráckevei Kick-box SE)
3. Pécsi Ankisza (Ráckevei Kick-box SE)
Pusztakezes kreatív gyerek fiú:
1. Rácz Tibor (Ráckevei Kick-box SE)
Fegyveres kreatív kadet 1 (serdülő) leány:
1. Rácz Emese (Ráckevei Kick-box SE)
2. Pécsi Ankisza (Ráckevei Kick-box SE)
Fegyveres kreatív kadet 2 (ifjúsági) leány:
2. Baranyák Tekla (Ráckevei Kick-box SE)
Pusztakezes zenés gyerek fiú:
2. Rácz Tibor (Ráckevei Kick-box SE)

Gratulálunk a válogatottba való bekerüléshez!
Az edzések szeptemberben folytatódnak, aki kedvet érez, csatlakozzon
hozzánk. Addig is kellemes nyarat kívánunk mindenkinek! Kovács Attila

7 Sziget Maraton
Vízitúra Kupa 7. forduló
Ráckeve
135 egység, 207 versenyző 24 kategóriában!
Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb, országos méretű
amatőr vízitúrás versenysorozatának állomása volt 2019. július 27-én,
szombaton. A 7 Sziget Maraton néven ismertté vált rendezvényre,
amely a XVII. Országos Vízitúra hetedik fordulója volt, külföldről is
többen neveztek. A végül mintegy 300 versenyző három távon, számos
hajónemben indulhatott, amelyek közül többen hazai sikerek születtek.
Köszönjük nekik és a minden ráckevei indulónak, hogy a város hírnevét öregbítették! (Az eredmények a http://www.kenumaraton.hu oldalon elérhetők.) A versenyt a Kiskunlacházi Diák Sportegyesület és a
Ráckeve Város Önkormányzat szervezte.
Csodálatos időjárásban, ideális körülmények között az előző évihez
hasonlóan a versenyévad legnépesebb Vízitúra Kupa versenyére került sor.
A rendezvény célkitűzése, hogy lehetőséget adjon minden evezni szerető
sportembernek. A versenyen a szabadidő sportolók
és a profi igazolt versenyzők is rajthoz álltak. A
legfiatalabbaktól a legidősebbekig, minden korosztály képviseltette magát. A
szokásos kategóriák mellett
új kategóriaként jelent meg
a SUP!
A szabadidős sportolók
számára komoly megmérettetés, a versenyszerűen
evezők számára pedig nagyon jó lehetőség a felkészülés változatosabbá tételére.

A Ráckeve Városi Sportegyesület utánpótlás korú kajakosai kiváló teljesítményeket mutattak fel a 22 kilométeres távon. A legjobb abszolút időt
Kukovecz Ákos és Tóth Sándor evezte K 2-ben, 1 óra 44 perc 50 másodperc alatt. A K 1 kategóriában is a ráckevei kajakosok voltak a legeredményesebbek: 1. Novák Botond 1 óra 44 perc 51 másodperc. 2. Mikola Bálint
1 óra 45 perc 11 másodperc.
A verseny után a A Városi
Konyha kiváló ebéddel örvendeztette meg a versenyzőket, a desszertet a Kapitány
cukrászda biztosította extra
fagyi gombócokkal.
A strand üzemeltetőinek
külön köszönet a kulturált,
ápolt környezetért és a verseny zökkenőmentes lebonyolításában való közreműködésért. Külön köszönet
Ráckeve Város Önkormányzatának a támogatásért.
Foki Vilmos
Fotó: Jáki Réka

27

2019. szeptember

Kenu Akadémia

sport

kajak-kenu

A Szabó Attila Kenu Akadémia és a Ráckevei Árpád Fejedelem
Általános iskola közös sikere a szegedi kajak-kenu világbajnokságon!

2019 kajak-kenu VB! Egy magyar siker sportág újból a figyelem központjában! Már hivatalosan is Magyarország az első VB rendezésben.
Elsőosztályú pálya, rengeteg eladott jegy. Egy város lakossága drukkol a helyszínen, hiszen mindenki részese szeretne lenni a sikereknek. A tömeg ereje
hihetetlen erőt ad a sportolóknak. Ebben a légkörben versenyezhetnek gyermek versenyzőink. ,,Állj te is rajthoz a világbajnokságon” címmel az
MKKSZ futamot rendezett. A résztvevők köre a Magyar Bajnokság legjobbjaiból kerül ki U-10-11-12 éves korosztályban. Minden egységben egy leány
és három fiú versenyez. Négyes hajónk összeállítása: Jeges Nikolett,
Kirchner István, Méri Marcell és Cserna Benedek. Rengeteg munka van
már mögöttük. Edzőjük, Dr. Rausz-Szabó Attila szigorú következetességgel
építi fel az edzéstervet, hiszen majd felnőtt korukban Ők is oda kell hogy érjenek a Világ élére.
Ritkán látni a Mestert meghatódni, de amikor arról mesél, miért érdemes
egy magasan kvalifikált edzőnek gyerekekkel foglalkoznia, elcsuklik a hangja. „Láttad volna a szemüket! Amikor kiszálltak az autóból és meglátták a
pályát, abban minden benne volt. Azt gondolom, soha többet nem kell a közösség iránti felelősségről beszélnem nekik! Mindent tökéletesen csináltak evezés
közben, ahogy tanítottam! Ezért érdemes! Büszke vagyok rájuk és a többiekre
is, akik minden edzésen ott vannak és segítik egymást a sikerhez vezető úton.
Természetesen a szülőkre, barátokra és a tantestületemre szintén. Most
amikor divatos arról írni, mennyire válságban van az iskola, nálunk hihetetlen összetartást és együtt gondolkodást tapasztalok a nevelésben. Minden
kollégám a helyszínen, Szegeden drukkolt! Nem is tudom, ezt hogy köszönjem meg nekik, de azt már tudom, ez az akadémiai munka lényege. Azt gondolom, ebben Bajnokok lettünk. Köszönet érte Szále Éva igazgatónőnek és
kollégáimnak.”

Ezen a versenyen 2. helyen végeztünk, ami számunkra kellemes meglepetés, hiszen idősebbek ellen versenyeztek kenusaink. Fontos verseny volt
ez közösségünk számára. Sportolóink látják, hogy számolnak velünk az
ellenfelek. A sportban nincs kis egyesület, kisváros, csak felkészült versenyző van! Büszkék híres edzőjükre, akit mindenki ismer világszerte. Együtt
elérhetik kitűzött céljukat és legyőzhetik a világot.
Dr. Borkovits Margit elnök
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Labdarúgás
A szelei forgószél után hűs dunai szél
Az ismét szűkre szabott nyári szünetet követően már idejekorán
elkezdte felkészülését a Ráckeve VAFC. Már a felkészülés elején gyakorló mérkőzésekkel próbálta színesíteni a programot a szakvezetés.
A Pereg elleni 8:1-es győzelem már megmutatta a csapat erényeit, bár
igazán nagy fontossággal nem bírt. A Goldi Kupa küzdelmei már
komolyabb erőfelmérést jelentettek. A kupán belül döntötték el a
megyei III-as bajnokok sorrendjét is. A Mogyoród legyőzésével a csapat már megmutatta oroszlánkörmeit, hiszen így a Ráckeve VAFC lett
a megye III-as szuper bajnok. A Goldi Kupa végét egyébként alaposan
megzavarta a dühöngő időjárás, bár ezzel igazából sokat nem lehetett
kezdeni. A Ráckeve a félbeszakadt mérkőzést büntetőrúgásokkal elveszítette, és így a Halásztelek lett a kupagyőztes. A mérkőzéssorozat
rendkívül igényesen, nagyvonalúan lett megrendezve, és Kovács
Ferenc elnök úr jóvoltából anyagi hozadékkal is bírt. A győztes
Halásztelek 300000, a Ráckeve 150000 és a harmadik Csepp Gól
50.000 Ft-tal lett gazdagabb. A következő hét végén már a Magyar
Kupa küzdelmei várták a csapatot. A Keve Ikladra utazott, ahol igen
kemény, izgalmas mérkőzés várt rá.
Iklad – Ráckeve 1:2 (0:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Dudu, Agócs G., Földi R., Varga
B., Kecskés Zs., Abraham, Horák Gy., Török Cs., Morris.
Csere: Tóth J., Kalmár S., Balogh R.
Góllövő: Földi R. 11-esből, Morris.
Edző: Szanyó Tibor.
A rendkívül szoros és fordulatos mérkőzésen az első játékrész nem
hozott gólt. A második félidőben a hazaiak szereztek vezetést, melyet
Földi R. büntetőből egalizált. A feltámadt Ráckeve egy remek akció
végén a győzelmet is kicsikarta, bár ehhez a remeklő Zelei T. pazar
védéseire is nagyon nagy szükség volt. A következő ellenfél a megyei
első osztályban szereplő és nem titkoltan az NB III-ba igyekvő
Nagykőrös volt.
Ráckeve – Nagykőrös 0:1 (0:0)
Ráckeve: Zelei T., Balogh R., Dudu, Tóth R., Kalmár S., Agócs G.,
Kecskés Zs., Abraham, Török Cs., Tóth D., Morris.
Csere: Béres O. (k), Földi K., Horák Gy., Mosoni A., Varga B.,
Földi R.
Edző: Szanyó Tibor.
A rendkívül kiegyenlített, szoros mérkőzésen az első játékrész nem
hozott gólt. A második félidőben egy figyelmetlenségből eredő hiba
eldöntötte a mérkőzés és a továbbjutás sorsát is. A Ráckeve balszerencsés vereséget szenvedett. A bajnokság első fordulójára készülődtünk
a következő héten, hiszen a Tápiószele vendégei voltunk.
Tápiószele – Ráckeve 6:2 (2:2)
Ráckeve: Zelei T., Földi R., Tóth R., Dudu, Agócs G., Kecskés Zs.,
Tóth D., Abraham, Kalmár S., Török Cs., Morris.
Csere: Tóth J., Horák Gy., Balogh R.
Góllövők: Morris, Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor.
Néhány kapitális hibával kezdett a Keve az elején, de a vezetést
Morris nagyszerű megmozdulásával mégis a Ráckeve szerezte meg
(0:1). Két újabb ki nem kényszerített hibát követően már a hazaiak
vezettek (1:2). A 31. percben egy veszélyes Kecskés Zs. szabadrúgást
láthattunk. Egy perc elteltével kiegyenlítettünk. Jobboldali szöglet
után a labda Török Cs.-ig szállt, aki beívelte a hosszúba (2:2). A
második félidő kezdetén szinte bent maradtunk az öltözőben, és a
hazaiak megszerezték a vezetést (3:2). Ezt követően a hazaiak elkapták a fonalat, és meg sem álltak 6:2-ig. A Ráckeve egy viszonylag jól
abszolvált első játékrészt követően kapitulálni volt kénytelen a lendü-

letesen játszó hazaiak ellenében. Tudtuk, hogy igen fontos mérkőzés
következik, hiszen az Újhartyán vendégjátéka volt soron, és ez számunkra is igen fontos volt.
Ráckeve – Újhartyán 3:0 (1:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Tóth R., Dudu, Kelemen G.,
Abraham, Kalmár S., Tóth D., Horák Gy., Morris, Török Cs.
Csere: Matus T. (k), Földi K., Mosoni A., Varga B., Agócs G.,
Tóth J.
Óvatos, tapogatózó játékkal telt az első 10 perc. A 11. percben
Török Cs. betörése borzolta a kedélyeket, amely egy szögletet követően egy fölé lövéssel zárult. A 16. percben Kalmár S. veszélyeztetett,
majd Török Cs. szögletét Tóth R. alig fejelte fölé. A 21. percben
Abraham alig tévesztett célt. A 22. percben egy vendég szöglet következett, amely veszélyes fejessel zárult. A 28. percben az igen agilis
Abraham a kapufát trafálta el. A 28. percben azonban már vezettünk.
Egy újabb szögletet követően Abraham közelről szerzett vezetést
(1:0). Parázs hangulatban teltek el az utolsó játékpercek az első félidőben. A parázs hangulat folytatódott a második játékrész elején is. Az
53. percben Török Cs. fölé lövése jelezte, hogy a Keve további találatokra áhítozik. A 63. percben Kalmár S. szöglete után Török Cs., Tóth
R. volt a labda útja, utóbbi ziccerét szögletre hárította a hartyáni hálóőr. A 69. percben vendég szabadrúgást hárított Zelei T. Az utolsó perceket megnyomta a Keve. Előbb Tóth J. remek labdáját Török Cs.
értékesítette (2:0), majd a 93. percben Török Cs. le is zárta a mérkőzést (3:0). A Ráckeve megérdemelt, és értékes győzelmet aratott, és ha
egy kicsit is pontosabb, a gólkülönbség még nagyobb is lehetett volna.
A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a vendégek 8, míg a
Ráckeve 9 mezőnyjátékossal fejezte be a találkozót. A tápiószelei forgószél után igencsak jólesett a hűs dunai szél, ami győzelmet eredményezett.
Az alábbiakban a Ráckeve VAFC I. csapatának 2019. őszi mérkőzései következnek:
Tápiószele SE – Ráckeve VAFC
2019. 08. 18. 17:00
Ráckeve VAFC – Újhartyán VSE
2019. 08. 24. 17:00
Bugyi SE – Ráckeve VAFC
2019. 09. 01. 16:30
Ráckeve VAFC – Péteri KSK
2019. 09. 07. 16:30
Alsónémedi SE – Ráckeve VAFC
2019. 09. 15. 16:00
Ráckeve VAFC – Taksony SE II.
2019. 09. 21. 16:00
Üllői SE – Ráckeve VAFC
2019. 09. 28. 16:00
Ráckeve VAFC – FC Dabas II.
2019. 10. 05. 15:00
Örkény SE – Ráckeve VAFC
2019. 10. 13. 15:00
2019. 10. 19. 14:00
Ráckeve VAFC – Tápiószecső FC
Felsőpakonyi KSE – Ráckeve VAFC 2019. 10. 26. 13:30
Tárnok KSK – Ráckeve VAFC
2019. 11. 02. 13:30
Ráckeve VAFC – Halásztelek FC
2019. 11. 09. 13:30
Aranyszarvas SE – Ráckeve VAFC 2019. 11. 16. 13:00
Ráckeve VAFC – Pereg SE
2019. 11. 23. 13:00
Ráckeve VAFC II. csapatának 2019. őszi mérkőzései:
Szigetbecse – Ráckeve
2019. 09. 01. 16:30
Ráckeve – Törökbálint II.
2019. 09. 08. 16:30
Szigetcsép – Ráckeve
2019. 09. 15. 16:00
Érd II. – Ráckeve
2019. 09. 21. 16:00
Ráckeve – Bugyi II.
2019. 09. 29. 16:00
Kakucs – Ráckeve
2019. 10. 06. 15:00
Ráckeve – Szigetszentmárton
2019. 10. 13. 15:00
Szigetszentmiklós – Ráckeve
2019. 10. 19. 14:00
Ráckeve – Dunafüred
2019. 10. 27. 13:30
Hajrá Ráckeve!
Losits János
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Nyaralóknak főzzük

Legjobban azokat a nyaralásokat szeretem, ahol
az ember önellátó. Ami biztos, biztos alapon a
tarisznyába kerül egy kis szalonna, kolbász, fűszerek stb. Lehet, hogy ezt a szokást még 30 esztendeje Erdélyországból hoztam, mert akkoriban
ott tényleg nem lehetett semmit vásárolni a boltokban. Úgy kellett menni nyaralni – hacsak nem
nagyon drága nyaralásra ment az ember – hogy
mindent kellett vinni. De azért mentünk minden
évben valahová. Főztem én már erdőn, mezőn,
tóparton, tenger mellett. A Szent Anna tónál már
abban az időben az élelmes tarisznyát jó messze fel
kellett kötni a fára, mert éjszaka mackó uraság
megdézsmálta bizony. Volt olyan is, hogy a
krumplipaprikás, kész állapotában – tálalás előtt –
beleborult a tűzbe, így hát ettünk szalonnát kenyérrel, hagymával. De ilyen finomat azóta sem
ettem. Főztem a Fekete-tenger partján, egy kis
sátor előtt, gázégőn, egy csapat gyereknek, mert
mindig sok gyerekkel nyaraltunk, baráti társaságokkal. Még palacsintát is sütöttem a kis csapatnak, volt ám öröm. Főztünk Horvátországban, Görögországban, Balatonon kis apartman konyhákban. Ilyenkor az ember el-elmegy vacsorázni, ebédelni, étterembe, de a napi háromszori étkezés talán
pénztárcakímélőbb, ha néha főzünk is. Főleg, ha
van hol! Nyaraláskor mindig az a célom, hogy ne
sok időt bíbelődjek a konyhában, gondolok az esős
időre is, de a lényeg, hogy tele legyen a pocak,
főleg a gyermekek ízlésére, kívánságára gondolva.
Szeretettel osztom meg receptjeimet.
Reggeli: Töltött kifli
Hozzávalók: 4 db egyenes méretű kifli, 15 dkg
juhtúró, 1 egész tojás, petrezselyem zöldje, só,
bors, paprika, egy doboz májkrém.
Elkészítése: a kifliket kettévágom keresztben, fakanál nyelével kifúrom, a kiflibelet egy
tálba rakom. Picit meglocsolom tejjel. Hozzáadom a túrót, ráütöm a tojást, megszórom
bőven petrezselyemzöldjével, sózom, borsozom, leheletnyi pirospaprikát hintek rá, összedolgozom, hogy krémszerű legyen. A sóval
vigyázni, mert a juhtúró eleve sós. Ezzel a
krémmel töltöm meg a kifliket. Forró olajban
kisütöm, papírtörlőre szedem, forrón tálalom.
Aki nem szereti a túrót, annak a májkrémmel ugyanezt követem el. Saláta társaságában
tálalom.
Vitaminsaláta: Paradicsomot, paprikát, uborkát, zöldhagymát összevagdalok, hozzáreszelek
egy murkot. Meglocsolom jóféle olajjal, sózom,
borsozom, ráfacsarok egy citrom levét, ill. meglocsolom kis almaecettel. Tetejére feta sajtot vagy
juhtúrót morzsálok.
Egy csésze tea, tej, kakaó, tejeskávé társaságában kitűnő, gyors, tartalmas reggeli. Utána lehet
menni strandolni, kirándulni.
Ebédke: Általában ebédelni ott szokott a csapat,
ahová kirándulunk, vagy strandon a büfében. De
ha mégis valamilyen okból – rossz idő, betegség
stb. – „otthon” kell maradni, egyszerű, kis ebéd
készül. Például:
Zöldségleves: Egy murkot megreszelek egy
petrezselyem, egy karalábé társaságában. Kis olajon megdinsztelem, felöntöm, vízzel. Megsózom,
hozzáadok egy zellerzöldet és megfőzöm. Közben
két tojásból készítek grízgaluskát, ezt szaggatom a

Sütô -fôz ô sa ro k
majdnem kész levesbe. Petrezselyemzölddel megszórva kitűnő, gyors leves.
Második fogás: főleg gyerekes nyaraláson.
Csirkemellet felszeletelek, kis vajon, olajon, sózva,
borsozva megsütök. Mikor majdnem kész van,
hozzáadok néhány hámozott almát, ill. barackot,
mikor mi van. Kissé párolom együtt. Addig megfőzök egy csomag előfőzött rizst, amelyet megszórok kis petrezselyem zöldjével. Vagy készítek egy
tál kuszkuszt, ezt csak forrázni kell, majd kis fűszerrel elkeverni, és kész is van a finom második fogás.
Desszert: a gyerekek kedvéért. Néhány omlós
kekszet nagyobb poharakba morzsálok. Rákanalazok egy kis lekvárt, megszórom valamilyen
gyümölccsel, ismét keksz morzsa, a tetejére egy
jó nagy tejszínhab bóbita. Pici fahéj vagy kakaópor. Ropogós, édes, krémes, savanykás, olyan
amilyennek lenni kell.
Vacsora: Ha valahol ebédel a csapat, akkor a fenti
menü készül vacsorára. Ha nem, és megettük otthon a
fenti tartalmas ebédet, akkor készül pl. egy jó tojásrántotta, egy lecsó, egy bundás kenyér vagy ilyesmi.
Az én tojásrántottám
Annyi szelet szalonnát vagy sonkát, ahányan
vagyunk, kisütök egy lábosban. Kiszedem és félreteszem. A zsírján megdinsztelek 2 fej hagymát,
csíkokra vágott zöldpaprikát, néhány gombát, egy
darabka füstölt kolbászt, néhány hámozott paradicsomot. Amikor roppanósra pirultak, visszateszem
a szalonnát, ill. sonkát is. Ehhez adom hozzá az
összekevert tojásokat. Persze fűszerezem ízlésem
szerint. Ha van kedvem, főzök mellé egy puliszkát,
ha nincs, friss kenyérrel tálalom.
Ezek az ételek a legegyszerűbb felszereltségű
konyhában, nyaralóban is elkészíthetőek, hiszen mindenhol van egy lábos, egy palacsintasütő, egy fakanál,
az élelmet az ember viszi vagy megveszi. A mai
világban már nem gond a vásárlás. Én főztem már
tengerparti nyaraláson, sátorban is, a lényeg, hogy ne
sok időt töltsünk el a főzéssel, de azért legyen tele a
pocak, hiszen ez is feltétele a jól sikerült nyaralásnak.
Ráckeve, 2019. augusztus
Szász Veronika

Szeptember…
A piac mindig rengeteg ötletet ad főzés, teendők terén. Befőzések pedig javában vannak
még… főzzünk!
Ajvár – gyors változata
Hozzávalók: a leírt mennyiséget sokszorozni
kell, attól függ, mennyit szeretnénk.
1 kaliforniai paprika, 1 padlizsán, 2 hagyma
kockázva, 4 gerezd fokhagyma kockázva, 1 cikk
zeller reszelve, 1 zellerszára felszelve, 3 paradicsom héja nélkül kockázva, 4 kanál paradicsompüré, kis kávéskanál cukor, só, durvabors, fél
kanálnyi balzsamecet, oregano, metélőhagyma.
A padlizsánt, kaliforniai paprikát sütőlemezen
megsütöm. Héját leszedem, majd kockázom.
Olajon megpirítom a hagymát, rádobom a fokhagymát, cukrot, paprikát, padlizsánt, zellerszárat, zellert, paradicsomot, pürét, fűszereket, öntök
hozzá fél pohár vizet, puhára főzöm, balzsamecettel ízesítem. Durvára pürésítem. Hökezelt
üvegekbe teszem. Tetejére egy kis olajat öntök,

száraz dunszt. Ez a mennyiség 2 üveget tölt meg.
Sokszor készítem, ha épp szeretnénk enni. Természetesen nagyban készítve télire bespájzolhatunk. Húsok mellé nagyon finom… a pljeskavica
mellé pedig nélkülözhetetlen.
Aszalt paradicsom
Nemcsak az olasz ízeket kedvelőkre gondoltam… szeretni fogjátok.
Hozzávalók: 3 doboz datolya- vagy koktélparadicsom félbevágva, 5-7 gerezd fokhagyma, kanálnyi kapribogyó, olaj, só, bors, fokhagymapor,
chilidara, aszalt paradicsom, füszerkeverék
Egy tepsit sütőpapírral kibélelek. Beleteszem a
félbevágott paradicsomokat, közé félbevágott fokhagyma kerül. Megfújom fokhagymás olajjal.
Sütőben sütöm 100 fok körül kb. 3-4 órát. Ha látom,
hogy készen van, kiveszem, hagyom kihűlni. Tálba
öntök 2-3 dl olajat, ízesítem, majd a paradicsommal
összekeverem. Üvegbe öntöm, hűtőben tárolom.
Sajnos hamar elfogy, mert finom. Pirítóssal isteni,
megszórva FETA-val vagy mozzarellával… előétel lehet… vegák kedvence. Sajttal, húsba
tölthető… olaszos tésztákhoz, salátákhoz is.
Zsályás, fűszeres csirkemellek vegyes salátával
Gyors és finom kategória.
Hozzávalók: 1 kg filézett csirkemell szeletekre
vágva, csirke fűszerkeverék, mustár, tarkabors,
zöldbors, apró lilahagyma, koktélparadicsom sárga és piros, 6-7 gerezd fokhagyma, zsályalevél,
salátához: fél jégsaláta, vegyes saláta, egy zacskó
mozzarella kockázva, ruccola, olívabogyó, koktélparadicsom felezve, körte kockázva, barack
kockázva, főtt kukorica csíkok, feta sajt, ribizli,
só, bors, oregano, olaj, fehér balzsamecet.
A csirkemellszeleteket fűszerezem, mustározom… olajon fokhagymával együtt megsütöm
mindkét oldalát, félreteszem. Ebben az edényben
megpirítom a borsfűszereket, hagymát, félbevágott paradicsomokat, zsályalevelet, a megmaradt
szafthoz egy kis vajat adok. Tálalóedénybe a
húsokat egymás mellé teszem, félig fedik egymást, ráteszem a hagymát, sült fokhagymát, zsályát, meglocsolom a fűszeres vajjal.
A salátát is elkészítem, mindent egy nagy tálba
teszek, sózom, fűszerezem, olajjal, balzsamecettel meglocsolom, óvatosan megforgatom, kukoricával, fetával, ribizlivel díszítem. Színes és finom.
Padlizsánkrém
Hozzávalók: 3 db padlizsán, 1 közepes hagyma
kockázva, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, kevés
mustár, pici citromlé, oregano, metélőhagyma.
A padlizsánt tűvel megszurkálom, öntöttvas lemezen feketére sütöm, héját leszedem… szűrőre
teszem, megsózom… kb. 10 percet állni hagyom.
A hagymát fokhagymával üvegesre pirítom. Ha
mindkettő kihűlt, a lecsöpögtetett padlizsánnal
darabosra mixelem vagy vágom, majd fűszerezem. Pirítóssal mennyei…
Télire készítés: a padlizsánt megsütöm, lecsöpögtetem. Nem ízesítem, semmit nem teszek hozzá,
hűtőzacskóba téve lefagyasztom. Fogyasztáskor a
frissen pirított hagymára, fokhagymára teszem a
fagyasztott padlizsánt, lassú tűzön kiolvad, majd
lehet ízesíteni. Nagyon sokan izesítik a krémet tejföllel, majonézzel, nálunk az alaprecept megy, így szeretjük. Ez a padlizsánkrémrecept erdélyi örökség.
Kívánok jó étvágyat, jó egészséget!!!
Fejérdy Győzőné/MARI

30

2019. szeptember

mozaik

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2019. OKTÓBERI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2019. szeptember 26., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések
valódiságáért felelôsséget nem vállalunk!

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
tulajdonában lévő
alábbi ingatlanát

Ráckeve, Somlyó-sziget 6351 hrsz-ú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
(volt csőszház), területe 2649 m2,
eladási ár: 5.600.000 Ft.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni
lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodáján az alábbi elérhetőségeken:
tel.: 06-24-523-344, 345 vagy
muszak@rackeve.hu

Koncertek Ráckevén
és környékén:
Szeptember 28. 19 óra katolikus templom
Ráckeve („Orvosok a zenében”)
Október 05. 17 óra Ács Károly Művelődési Központ („Orvosok a zenében”)
November 09. 17 óra Ács Károly
Művelődési Központ („Orvosok a zenében”)
December 03. 18 óra Városi Könyvtár
(Adventi esték) („Orvosok a zenében”)

mozaik
Az újságban közölt cikkek tartalma nem
minden esetben tükrözi a kiadó és a
szerkesztőség véleményét,
és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek:
jreka@invitel.hu jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

Apróhirdetés
KÚTFÚRÁS O/110-es CSATORNACSŐVEL. Stégkészítés és -felújítás!
Tel.: 06(30)9640-485
***
„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
autóbuszvezetőket keresünk szerződéses
járatainkra. GKI, DIGI kártya szükséges.
(GKI megoldható)
Jelentkezni lehet: telefonon munkaidőben
(8:00–15:30): 06-70/466-1507.
E-mailben: ibolya.mako@ventonatrans.hu
***
Borszőlő (Cserszegi, Viktória gy.,
Kékfrankos, Cabernet s.) eladó Ráckevén.
Tel.: 30/2307-698
***
Autószerelőt keresünk dunaharaszti
telephelyre. Szállás megoldott.
Ventona Trans Kft. Tel.: 06-70/466-1507

A Kör Televízió
új tudósításai
– Búzaösszeöntés
– Augusztus 20-i ünnepség
– István, a király előadás
Tudósításainkat keresse a youtube-on a
Kör Televízió csatornáján, és nézze a
régebbi felvételeket is!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÁKMK
SZE P TE MBE R
havi
prog ramja
Szeptember 4. szerda
18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének soros összejövetele
Szeptember 5. csütörtök
15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Szeptember 6. péntek
Polgárőrség soros összejövetele

19:00

Szeptember 15. vasárnap
ŐSZI ÁSZOK FESZTIVÁL
Helyszín: Szegedi Kis István sétány
Szeptember 29. vasárnap
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Helyszín: Ács Károly Művelődési Központ
Rendszeres foglalkozások
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
Jóga minden szerdán 15:30
Fotóklub minden pénteken 18:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája keddpéntek 16:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden pénteken 19:30
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden
hétfőn 19:30
Nyugdíjas torna minden csütörtökön 14:30
Így tedd rá! 1-3 éves korig (szept. 11-től)
minden szerdán 16:30
Felnőtt társastánc minden hétfőn /kezdő/
18:30, szerdán /haladó/ 18:30
Nippon Zengo Timivel minden kedden
20:00 és csütörtökön 20:00
Gymsitck Timivel minden kedden és csütörtökön 18:30 és szombaton 9:30
DanceFitness gyerekeknek Andival minden
hétfőn 18:30
Íjászok minden szerdán és szombaton 20:00

Köszönet a lampionos
felvonulás támogatóinak:
Erdős Pincészet, Korax Lovasklub, Becsei
Vendéglő, Sutyi & Sasi Pizzéria, Sárosdi
Optika, Andromeda Travel, Rávüsz Kft.
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ALMAVÁSÁR A
GYÜMÖLCSÖSBEN
Szigetbecse és Makád közötti út mellett
szeptember 14-től október 06-ig
minden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték őszi és téli almákból.

Telefon: 06-30-900-5898
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