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Önkormányzati Választás október 13. szavazókörök

Szavazókörök listája Ráckevén
Sorsz. Oevk Tevk Címe Típusa Akadálymentes Számlálásra kijelölt
001 11 01 Kossuth Lajos utca 9. (könyvtár) Normál + telre. bejel. I N
002 11 02 Kossuth Lajos utca 82-84. (Gimnázium) Normál I N
003 11 03 Kossuth Lajos utca 51. (Művelődési Központ) Normál I N
004 11 04 Gábor Áron utca 17. (Bölcsőde) Normál I N
005 11 05 Ifjúság utca 2. (Ifjúság utcai Óvoda) Normál I N
006 11 06 Iskola utca 48. (Iskola utcai Óvoda) Normál I N
007 11 07 Vörösmarty utca 40. (Alszegi Óvoda) Normál I N
008 11 08 Dömsödi út 67. (Újtelepi Óvoda) Normál I N

Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök 2019. október 13-ára

tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választá-
sát, a Nemzeti Választási Bizottság pedig
ugyanerre a napra a nemzetiségi önkormány-
zati választást.

A szavazással kapcsolatos tudnivalókat tar-
talmazó értesítőt a Nemzeti Választási Iroda
2019. augusztus 23-ig küldte meg.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
2019. október 9-én 16 óráig kell megérkeznie
a Helyi Választási Irodához (HVI-hez).

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb

– személyes benyújtással 2019. október 9-
én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

– elektronikus úton 2019. október 11-én
16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez, vagy

– 2019. október 13-án 15.00 óráig meg
kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz.

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/valasztasok-2019/onkormany-
zati-valasztas-2019/altalanos-informaciok.html és
a Nemzeti Választási Iroda honlapján (https://
www.valasztas.hu/onk2019) találhatók. Az általá-
nos tudnivalók mellett megtalálhatók a benyújtan-
dó kérelmek, jelölteknek és jelölő szervezeteknek
szóló információk, nyomtatványok.
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Ráckeve Város Képviselő-testülete 2019.
szeptember 26-án megtartotta soron követke-
ző nyilvános és zárt testületi ülését.

***
237/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadja az előző képviselő-testü-
leti ülés óta történt fontosabb eseményekről
szóló polgármesteri tájékoztatót.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
238/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
239/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az adóügyi iroda helyi adó és
gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulá-
sáról, valamint az építményadó ellenőrzésről
szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019.szeptember 26.

***
240/2019.(IX.26.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. 10. 30-ig
még lehívható hitelkeretek terhére az alábbi
feladatok kerülnek elvégzésre: 
– Szulai tó szivattyú: 1 db tartalékszivattyú
beszerzése – 1 843 104 Ft keretösszegig
– közvilágítás: meglévő közvilágítási háló-
zaton a lakosság által igényelt helyekre köz-
világítási lámpák felszerelése – 3 577 139 Ft
keretösszegig                                                                                
– ÁKMK felújítás: konyha felújítása – 
1 045 000 Ft keretösszegig
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a határozatban felsorolt feladatok
megrendelésére. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr. Rupp-
Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva
pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. október 25.

***
241/2019.(IX.26.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az önkormányzat pénzügyi hely-
zetéről szóló előterjesztés szerinti 2019.
május-június-július havi tájékoztatót tudomá-
sul veszi.

2. A képviselő-testület felhívja a következő
képviselő-testület figyelmét a RÁVÜSZ Kft.
telephelyén fennmaradt hulladék elszállításá-
nak fontosságára, a következő évi költségve-
tésben történő tervezésére. A hosszú távú terv,
hogy a telephelyre ne kerüljön be hulladék.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. október 25.

***
242/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az előterjesztés mellékletében fog-
lalt 
• Ráckeve, Dömsöd, Szigetbecse, Makád,
Lórév, Apaj közműves szennyvízelvezetés és
tisztítás víziközmű-rendszer, 
• Ráckeve közműves szennyvízelvezetés
víziközmű-rendszer, 
• Ráckeve közműves ivóvízellátás víziközmű-
rendszer 2020-2034 időtávra szóló gördülő
fejlesztési terveit (beruházási, felújítási és pót-
lási tervrészeit) elfogadja az alábbi kiegészíté-
sekkel:
• A Ráckeve közműves ivóvízellátás vízi -
közmű-rendszer gördülő fejlesztési terveiben
szerepeljen a Keve utca, Szent János köz,
valamint a Molnár utca ivóvízvezeték rekonst-
rukciója.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mol nár Józsefné irodavezető, Bodonyi-Ko -
vács Tamás DAKÖV Kft. üzemfőmérnök
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
243/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megrendeli a DAKÖV Kft.-től a
Keve utca ivóvízvezeték rekonstrukcióját a
2019. évi ivóvízhálózat bérleti díjának terhére,
valamint a Szent János köz és Molnár utca
ivóvízvezeték rekonstrukcióját a 2020. évi
ivóvízhálózat bérleti díjának terhére.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné irodavezető, Bodonyi-Ko -
vács Tamás DAKÖV Kft. üzemfőmérnök
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
244/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja a Ráckevei Települési Értéktár
Bizottság 2019. I. félévi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős: Szadai József polgármester

Határidő: azonnal
***

245/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a polgármester 2019. évi munkájá-
ról és az átruházott hatáskörei gyakorlásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
246/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadja a tanácsnokok 2019.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Szadai József polgármester
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
247/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a településfejlesztési és
településrendezési eszközök hatályosulásáról
készített főépítészi tájékoztatót.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
248/2019.(IX.26.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete módosítja a 14/2017.(VI.22.)
önkormányzati rendelettel elfogadott Ráckeve
Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási
Tervét az 5, 15/5 és 553/2 hrsz-ú, közterület
megnevezésű ingatlanok övezeti besorolását
illetően, mely szerint ezen ingatlanok övezeti
besorolása sajátos közlekedési terület öveze-
te legyen, ahol piac, közösségi rendezvény
rendeltetés is megengedett.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megrendeli 650.000 Ft +ÁFA
összegben a hatályos településrendezési esz-
közök készítőjétől, Pro Regio Nonprofit Köz-
hasznú Kft.-től (1146 Budapest, Hermina u.
17.) a módosítási eljárás lefolytatásához szük-
séges dokumentációt, melynek forrása a 2019.
évi költségvetés általános tartalék kerete.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
településrendezési eszközök módosítása tár-
gyú szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 
az 1. pont vonatkozásában 2019. 09. 26.
a 2. pont vonatkozásában 2019.10.10.
a 3. pont vonatkozásában 2019.10.30.

***
249/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a „Ráckeve
Város Önkormányzata VEKOP-6.2.2-15”
című Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás érvényes, de egyben a

Testületi ülés
önkormányzat önkormányzat önkormányzat
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önkormányzat önkormányzat önkormányzat
legkedvezőbb árajánlatot tevő Lőrinci Építő és
Fővállalkozó Kft (1193 Budapest, Derkovits
Gyula u. 82.) ajánlata tekintetében az eljárás a
Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja alapján – az
ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét –
eredménytelen.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vereckei Zoltán alpolgármester, Molnár Jó -
zsefné műszaki irodavezető, Horváth Sándor
projektmenedzser
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
250/2019.(IX.26.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Ráckevei Tehetséggondozó Szak-
osztályról szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület hozzájárul a tehetség-
gondozási program elindításához.
3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szabó
Attila Kenu Akadémia Egyesület önálló
szakosztályaként működő Ráckevei Tehetség-
gondozó Szakosztályán keresztül Ráckeve
Város Önkormányzatának 2020. évi költség-
vetésében élsportolók támogatására 2 500 000
forint keretösszeget különít el. 
4. A támogatás célja, hogy az eredmények
függvényében, a profi státusz elérésekor egyé-
ni támogatásban is részesülhessen az élsporto-
ló, erősítve ezzel a ráckevei kötődését, a hely-
ben maradását. Cél a támogató környezet
kialakítása, annak érdekében, hogy a ráckevei
sportolók elérhessék teljesítményük maximu-
mát – hazai környezetben a várost képviselve.  
Felelős: Szadai József polgármester 
A határozat végrehajtásban közreműködik:
Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: folyamatos 

***
251/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Ráckeve Érték Egyesület környezetvé-
delmi programjának első részeként megjelölt
„minden lehetséges négyzetméterre ültessünk
fát” projektrész megvalósítását támogatja és
1. felkéri a város főépítészét, a jegyzőt,
Gagyhy József bizottsági tagot és a Magyar
Közút Zrt. Pest Megyei Igazgatóságát, hogy
nyújtson szakmai segítséget faültetési helyszí-
nek kiválasztásában az egyesület részére biz-
tosítsa az adatlapok felülvizsgálatával,
2. felkéri a VIGI vezetőjét, hogy az egyesület
vezetőjével egyeztetve a faültetés napján az
est-ebédet biztosítsa,
3. maximum 1.000.000 forintot biztosít a
2019. évi költségvetés általános tartalék keret
terhére a gödrök ásására és a 2. pontban rögzí-
tettekre,
4. kéri, hogy a templomok és a Tourinform
Iroda között lévő útszakaszon (Kossuth Lajos
u.) fák ültetésére ne kerüljön sor, 

5. kéri, hogy az egyesület a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal és az iskolákkal is vegye fel
a kapcsolatot, a nemzetiségi önkormányzat és
az iskolák által tervezett faültetéssel kapcso-
latban, a programok összekapcsolásának lehe-
tősége okán,
6. felkéri az egyesület képviseletére jogosult-
ját, hogy jelölje meg a program megvalósítá-
sára általa kijelölt azon személyt, aki az ese-
mény koordinátora és kapcsolattartója lesz.
Az önkormányzat részéről kapcsolattartóként
felkéri a RÁVÜSZ Kft.-t és a jegyzőt.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző 
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Molnár
Józsefné műszaki irodavezető, Juhász László
RÁVÜSZ Kft. Ügyvezető, dr. Szánthó
Györgyné elnök
Határidő: 2019. november 9.

***
252/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete
1./ a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által
felajánlott 60 db facsemetét köszönettel elfo-
gadja,
2./ felkéri a főépítészt és a jegyzőt, hogy a
facsemeték fajtáját és elültetési helyét határoz-
za meg,
3./ javasolja, hogy a fákat a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat ültesse el a Ráckeve Érték
Egyesület faültetési programjának keretében.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vargáné Ágoston Julianna főépítész, Mol nár
Józsefné műszaki irodavezető, Vég Bálintné
RSZNÖ elnök
Határidő: 2020. március 31.

***
253/2019.(IX.26.) számú határozat
4. Ráckeve Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 0674/4 hrsz-ú ingatlant belterü-
letbe vonja a hatályos településrendezési esz-
közeivel összhangban. A belterületbe vo nás
célja lakóterület kialakítása a hatályos telepü-
lésrendezési eszközökben foglaltak szerint.
5. Ráckeve Város Önkormányzat képviselő-
testületének döntése alapján a 0674/4 hrsz-ú
ingatlan belterületbe vonási eljárásával össze-
függő minden költség Huszár-Baranya Zsu -
zsanna (Ráckeve, Gábor Á. utca 57.) ingatlan-
tulajdonost terheli. 
6. Ráckeve Város Önkormányzata település-
rendezési szerződést köt Huszár-Baranya
Zsuzsannával a Ráckeve 0674/4 hrsz-ú ingat-
lan belterületbe vonásával kapcsolatos kötele-
zettségek és költségek viselésére. 
7. Ráckeve Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete felkéri a jegyzőt a határozat 1.
pontja szerinti ingatlan belterületbe vonási
eljárásának a megindítására.

Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2020. március 31.

***
254/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-
testülete felkéri a polgármestert és a főépí-
tészt, hogy folytasson egyeztető tárgyalást a
MÁV-HÉV Zrt.-vel átkelőhely kialakításával
kapcsolatosan.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Var -
gáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. december 31.

***
255/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-
testülete nem támogatja a Ráckeve 0469/82-
109 és 0469/157-189 hrsz-ú ingatlanok belte-
rületbe vonását üdülő terület kialakítása cél-
jából.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
256/2019.(IX.26.) számú határozat
8. Ráckeve Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete nem kívánja megvásárolni a
Ráckeve, Somlyó-sziget 6434 hrsz-ú ingat-
lant.
9. Ráckeve Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete nem kívánja módosítani telepü-
lésrendezési eszközeit a Ráckeve, Somlyó-szi-
get 6434 hrsz-ú ingatlan építési övezeti beso-
rolására vonatkozóan.
10. A képviselő-testület javasolja a következő
képviselő-testületnek, hogy a munkaterv
kialakításánál legyen figyelemmel jelen napi-
rendi pontra.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Var -
gáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
257/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Ráckeve, Szent Vendel utca
2164/1-20 hrsz-ú ingatlanok kitakarításával,
rendbetételével kapcsolatban úgy dönt, hogy 
1. Összességében a legkedvezőbb ajánlatot
adó, a Pilis Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészeté-
től megrendeli az ajánlatuk alapján az 1. rész
vákuumgépház környezetében található nyár-
fa csoport kitermelését, tuskófúrást cca 7000
m2-en az 1/b. változat szerint, valamint a 2.
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rész bozótírtás, vágástakarítás, tuskózúzást
cca 13000 m2-en összesen bruttó: 7.175.500 Ft
összegben, melynek forrása a 2019. évi költ-
ségvetés általános tartalék keret terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a vállalkozási szerződések aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein
Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. december 31.

***
258/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckeve,
Kossuth L. u. 78. szám (hrsz.: 47) alatti ingat-
lan értékesítésére az előterjesztés mellékleté-
ben szereplő pályázati felhívást teszi közzé,
melyet a város honlapján, Facebook oldalán, a
Ráckevei Újságban, valamint a Polgármesteri
Hivatal hirdető tábláján kíván kihelyezni. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: meghirdetésre 2019. szeptember
30.

***
259/2019.(IX.26.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy közút céljából,
a Ráckeve Strand utca szabályozási terv sze-
rinti kialakítása érdekében megvásárolja a
8259/1 hrsz-ú 143 m2 nagyságú ingatlant
bruttó 858.000 Ft összegben, melynek forrá-
sa a 2019. évi költségvetés általános tartalék
kerete.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein
Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: az adásvételi szerződés megkötése
a telekalakítást követően

***
260/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a MÁV-HÉV Zrt. területén elhe-
lyezendő a – 2019. évi költségvetésben a fel-
újítási feladatok között szereplő – WC konté-
nerrel kapcsolatban az alábbiakról határoz:
– az előterjesztésben foglaltakat tudomásul
veszi,
– a WC konténert a CONTAINEX Container-
Handelsgesellschaft m.b.H-tól rendeli meg
szállítással, lerakodással együtt bruttó 3.491.230
Ft összegben,
– a WC konténer és kerékpártárolók helyének
kialakítását a Szabó Főép Kft.-tól rendeli meg
bruttó 2.773.204 Ft összegben,

– a megvalósítás forrása a 2019. évi költségve-
tés „Felújítási feladatok” Hév WC konténer
soron lévő 4,5 millió Ft előirányzat, a külön-
bözet 1.764.434 Ft forrása a költségvetés álta-
lános tartaléka,
– a képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szerződések aláírására.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein
Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. október 10.

***
261/2019.(IX.26.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, Ráckevei Vénusz
Színház részére 2019. október 22. napján
Dabas OBO Arénában megrendezésre kerülő
István a király c. előadásának kiadásaihoz
300.000 Ft-os egyszeri vissza nem térítendő
támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés álta-
lános tartalék keret terhére, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására. 
2. A képviselő-testület felkéri a színház igaz-
gatóját, hogy Ráckeve Város Önkormányzatát
főszponzorként jelölje meg egy nagyobb
méretű reklámfelületen, a rendezvény helyszí-
nének frekventált helyén.
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb jegyző
A határozat végrehajtásért felelős: Asztalos
Csilla igazgatási csoportvezető, Klein Éva
Pénzügyi Irodavezető
Határidő: 2019. október 4.

***
262/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdése alap-
ján Ráckeve településen az általános választá-
son működő szavazatszámláló bizottságok
póttagjaivá választja az alábbi személyeket: 
Szőllősy Ákos Tamás, Rékasy József, Fehér
Lajosné, Vajda Zsófia Zsuzsanna, Szász Vero-
nika, Széplaki Zoltánné, Samuné Szadovszky
Judit, Schneiderné Tóth Judit, Holndonner
Enikő, Kovácsné Tomcsák Gabriella
Felelős: dr. Rupp-Müller Melinda mb jegyző,
HVI vezető
Határidő: 2019. szeptember 26.

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

***
Az képviselő-testület a soron következő ülését
2019. október 31-én tartja.

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

Jáki Réka

263/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete kifejezi arra irányuló támoga-
tó szándékát, hogy maximum 25 lakás léte-
süljön Ráckeve 4770 hrsz, természetben
Ráckeve Lacházi út 3-7 szám alatti ingatla-
non.

***
264/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 263/2019.(IX.26.) számú
határozat szerinti lakások megépítéséhez
kötődően engedélyezi Ráckeve, 4770 hrsz,
természetben Ráckeve, Lacházi út 3-7.
szám alatti, 4770 hrsz-ú ingatlan előtti part-
szakaszon közcélú, közforgalmú, úszómű-
ves kikötőhelyet létesítését.

***
265/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a lejárt határidejű, zárt ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást elfogadja. 
Felelős: Szadai József polgármester, dr.
Rupp-Müller Melinda mb. jegyző       
Határidő: 2019. szeptember 26.

***
266/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat folyamatban lévő
peres ügyeiről szóló tájékoztatót kiegészíté-
sekkel fogadta.

***
267/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a közgyűlés
kitüntető díjak alapításáról és adományozá-
suk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) számú
önkormányzati rendelete alapján javaslatot
tesz az alábbi díjkategóriákban: 
Pest Megye Díszpolgára, Pest Megyéért
Emlékérem, Év Sportolója Díj férfi felnőtt
korosztály,  Év Sportolója Díj – női utánpót-
lás korosztály, Év Sportolója Díj – általános
iskolai diáksportoló korosztály,  Év legjobb
Csapata Díj – utánpótlás korosztály, és Év
Edzője. 

***
268/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Ráckeve,
Marossi u. 18. szám alatti önkormányzati
lakáson felújítási munkálatokat tesz, mely-
nek elvégzésével a Rávüsz Kft-t bízza meg.

***
269/2019.(IX.26.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Ráckeve, Kossuth L. u. 82.
alagsor alatti közérdekű célú bérlakás bérle-
ti szerződéséről döntött. 
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önkormányzat pályázati felhívás VIGI konyha

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

pályázatot hirdet

Ráckevei Polgármesteri Hivatal 

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére. 

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 elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási
feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésható-
sági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tarto-
zó 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 rendelkezé-
sei, valamint a(z) Ráckeve Város Önkor-
mányzata 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 foglal-
koztatási feltételeknek való megfelelés, 
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkal-
mazások), 
• B kategóriás jogosítvány, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági munkakörben szerzett – leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• ÉTDR program ismerete,
• Építésügyi vizsga megléte (A, B, C témakö-
rökből),
• Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szak-
vizsga/ megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, vagy annak megigénylését iga-
zoló elismervény,
• fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mel-
lékletében meghatározott kötelező adatkörrel
és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és
1. mellékletben foglaltak figyelembevételé-
vel,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget iga-
zoló okmányok másolata, közigazgatási szak-
mai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásá-
ban résztvevők a pályázó személyi anyagát
megismerhetik, pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak kezeléséhez a pályázati
eljárással összefüggésben hozzájárul, 
• a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése

esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
munkaköri összeférhetetlenség vele szemben
nem áll fenn (Kttv.84-85 §), nem áll hivatal-
vesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Molnár Józsefné nyújt, a 06-24-
523-345-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószámot: II./11-
17/2019, valamint a munkakör megnevezé-
sét: építéshatósági ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje:
A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kineve-
zés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre.
A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe
tartozik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül
pályázók részére a pályázati anyag visszakül-
désre kerül. A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. november 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje: 
Ráckeve Város honlapja
Ráckevei Újság

Pályázati felhívás – építéshatósági ügyintéző

TTiisszztteellttrráácckkeevveeiillaakkoossookk!!
Az Ady End re Gim ná zi um alag so rá ban (Rác ke ve, Kos suth L. u. 82. szám)
lévő Vá ro si Kony ha ebédlője bé rel he tő elő ze tes egyez   te tés alap ján ren dez vé -
nyek re, csa lá di ese mé nyek re, osz tály ta lál ko zók ra, a tel jes ét ke zés le bo nyo lí tá -
sá val. 
Ugyan itt ebéd ren del he tő ked  vez mé nyes áron az ös  sze ál lí tott he ti me nü alap -
ján. 

Ér dek lőd ni a kony hán az élel me zés ve ze tő nél (06-24/519-050, 8-as mel lék),
il let ve a VIGI iro dá já ban (Rác ke ve, Szent Ist ván tér 5. szám alatt, 06-24/517-
365).

Bodor Lászlóné 
VIGI-ve ze tő
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önkormányzat pályázati felhívás ingatlan-értékesítés

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

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Ráckeve Város Önkormányzata 
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Tel.szám: 24/523-333 • Fax szám: 24/422-521
2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.
3. A pályázat jellege:
A pályázat nyílt, egyfordulós, melynek során a

kiíró a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő
pályázatok közül választja ki a nyertes ajánlatte-
vőt, vagy azok hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő
ingatlan adatai:

Ráckeve, belterület 47 helyrajzi számú
ingatlan, természetben Ráckeve, Kossuth L. u.
78. szám alatt található. Az ingatlan per- és igény-
mentes, teljesen közművesített.

Az ingatlan ára: bruttó 72.720.000 Ft.
Az ingatlan 716 m2 kivett lakóház, udvar meg-

nevezésű, VT3 építési övezetbe sorolt.
Egyéb: az épület pince+földszint+emelet+

tetőtér kialakítású, 331 m2 hasznos alapterület.
Jelenleg 5 önálló lakásból áll az épület, melyből 4
egy közös lépcsőházból közelíthető meg, 1 pedig
külső bejáratos. A földszinten két lakás, az eme-
leten szintén két lakás van, a tetőtérben pedig
egy lakás van. A külső bejáratos lakás kivéte-
lével minden lakás használaton kívül áll.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után (Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Irodája: 24/523-343)
megtekinthető. 

5. Pályázati biztosíték:
Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 500.000

Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték össze-
gét a Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-
15393238 számú számlájára kell átutalni. A biz-
tosíték befizetését a pályázat benyújtásával egy-
idejűleg igazolni szükséges. A befizetés teljesíté-
sének a jóváírás napja minősül.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépé-
se folytán a szerződés megkötésére jogosult pályá-
zó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll,
akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biz-
tosítékot vissza kell téríteni.

6. Hasznosítás feltételei: az ingatlanon lévő
épület 2 éven belül felújítandó vagy beépítendő. 

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlant a
megadott határidőig nem újítja fel vagy építi be,
kötbér megfizetésére lesz köteles.

7. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi

személyiség nélküli gazdasági társaság pályáz-
hat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó,
köteles:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát
vagy annak hitelesített másolatát, valamint alá-
írásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

b) a létrejöttét igazoló bírósági vagy más egyéb
nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint
a képviselet jogára vonatkozó, továbbá az aláírás
hitelességét igazoló okiratot. 

– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói enge-
dély hiteles másolatát,

– természetes személy esetén a természetes
személy személyi adatait.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri

Hivatal Jegyzője 2300 Ráckeve, Szent István tér
4. szám I. emelet.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja: 
Az ajánlatok benyújthatók személyesen

vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban
kell benyújtani egy példányban, melynek min-
den oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon
a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:
„Pályázati ajánlat a Ráckeve belterület 47
hrsz-ú ingatlan megvételére”. A boríték sem -
milyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő
személyére vonatkozóan!

Kiíró hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!
10. A pályázatok elbírálásának szempontja: 
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a

pályázati feltételeknek megfelel és összességé-
ben a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat
elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő,
aki a vételárat egy összegben fizeti meg. 

A pályázat nyertesével az adásvételi szerző-
dést legkésőbb a döntést követő 30. napon köti az
Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesé-
vel – vagy annak visszalépése esetén a második
legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szer-
ződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a
következők: 

– pályázó neve, címe (székhelye), természetes
személy pályázó esetén személyes adatai, elérhe-
tőségei (telefonszám, telefaxszám),

– a pályázó rövid bemutatása,
– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatko-

zóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell

az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egy-
összegű megajánlást kér a kiíró), a fizetés módjá-
ról és ütemezéséről,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség
elfogadására vonatkozóan,

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant,

– a biztosíték megfizetésének igazolása,
– az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen,

amelyen a következő adatok szerepeljenek:
•  ajánlattevő neve és székhelye
• a vételár összegére tett megajánlás bruttó

módon Ft-ban meghatározva,

• nyilatkozat, hogy az Önkormányzat felé sem-
milyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn,

• nyilatkozat a pályázati felhívásban foglaltak
tudomásul vételéről.

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2019. november 29. 12.00 óra (a postai úton

feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell
érkezniük). 

13. A nyilvános bontás ideje, helye:
2019. november 29. 12.30 óra a Ráckevei Pol-

gármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A bon-
táson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott
személyek, valamint a pályázók, illetve megha-
talmazottjaik is jelen lehetnek.

14. Az ajánlati kötöttség minimális idő-
tartama: 

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az
ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyit-
va álló határidő lejártakor kezdődik.

15. A pályázati eljárásra vonatkozóan
további információ szerezhető: 

Molnár Józsefné Műszaki Irodavezető:
muszak@rackeve.hu, tel.: 06-24-523-345
16. Pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat az önkormányzati vagyonról

és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.
(X. 24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
bí rál ja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat
által kötött adásvételi szerződés aláírására a pol-
gármester jogosult.

17. Egyéb információ: 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkor-
mányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesí-
tése esetén az államot minden más jogosultat
megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályáza-
tok benyújtása esetében is indokolás nélkül is ered-
ménytelenné nyilváníthatja. A pályázati eljárásban
csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt
pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzat-
tal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt
tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának
határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek
elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályá-
zati eljárásból. Az adásvételi szerződésben rögzí-
tésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi
műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásba
történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvényte-
lennek minősíti. A pályázati kiírás a Ráckeve V á -
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.
rac ke ve.hu), közösségi oldalán, a Ráckevei
Újságban kerül meghirdetésre.

Ráckeve Város Önkormányzata

Kossuth L. u. 78. – önkormányzati ingatlan értékesítése
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önkormányzat felhívások ingatlanok

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 megfele-
lően 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, kereske-
delmi 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 honlap-
ján 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 távolságá-
nak 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 közműszolgál-

tatótól írásban célszerű előzetesen tájékozódni.
5. Földhivatali nyilvántartás:
– az ingatlan tulajdoni viszonyairól, per- és tehermentességéről, a helyszí-

ni állapot és a földhivatali állapot egyezőségéről a földhivatalban lehet
tájékozódni, vagy a Földhivatal Online rendszeren keresztül ügyfélka-
pus 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 szerin-
ti 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 meg-
küldeni.

A Tájékoztató a Kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül levélben
vagy e-mailben megküldésre kerül.                                              Műszaki Iroda

Tisztelt Építkezők, Ráckevén ingatlant vásárolni szándékozók!

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program
részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést
végez a településen 2019. szeptember 16. és december 16. között.
A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés
(ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő
az Európai Unió tagállamai számára, ötévente.
Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyá-
soló életmódjának és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételé -
nek, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az infor-
mációk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését
ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátó-
rendszer színvonalának emelését célzó – egészségpolitikai intézkedések
meghozatalához járulhatnak hozzá. Az ország 510 településéről 10 470
személy került kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai szerint, akik
névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben.
A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöl-
tésére, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal rendelke-
ző összeírók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni.
A válaszadás önkéntes. A felmérésben résztvevők utazást, valamint az
internetes kitöltők sportszerutalványt nyerhetnek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: Európai lakossági egészségfelmérés
(ELEF2019). Honlap: www.ksh.hu/elef2019, e-mail cím:
lakinfo@ksh.hu, telefonszám: 06-80-200-766/3.
(H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra)
A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag
statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan hasz-
nálja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok
betartásával.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára
is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor.

Ráckeve Város Önkormányzata értékesíti a
tulajdonában lévő alábbi ingatlanát

Ráckeve, Somlyó-sziget 6351 hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan  (volt csőszház), területe 2649 m2, 

eladási ár: 5.600.000 Ft.
Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri

Hivatal Műszaki Irodáján az alábbi elérhetőségeken: 
tel.: 06-24-523-344, 345 vagy muszak@rackeve.hu
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új járásbíróság épület pályázati felhívás tájékoztató

Munkáltató neve, címe, telefonszáma:
Gólyafészek Bölcsőde 2300 Ráckeve, Gábor
Áron u. 19. Telefon: 06-24/518 775.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 19.
A munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök, feladatok:
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, neve-
lése. A sajátos nevelési igényű gyermekek korai
fejlesztése, gondozása-nevelése. Adaptáció segí-
tése, együttműködés a családokkal, a gyermekek
igényeihez, szükségleteihez igazodó egyéni bá -
násmód biztosítása, testi, értelmi, érzelmi, moz-
gás, szociális szükségletek kielégítése, tanulási
folyamatok segítése, egyéni dokumentáció veze-
tése. Az 1997. évi XXXI. törvénynek, ill. a
15/1998. (IV.30.) NM rendeletnek és a Mód-
szertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően
gyermekgondozási feladatok ellátása. 
Jogállás, illetmény, juttatás:
Közalkalmazotti jogviszonyban, bérezés a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint.
Pályázati feltételek:
Szakképesítés megléte, a 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2. számú mellékletében meghatározot-
tak szerint bölcsődei szakgondozó (OKJ), cse-
csemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecse-
mő- és kisgyermeknevelő – gondozó (OKJ), cse-
csemő- és gyermeknevelő – gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), kisgyer-
meknevelő emelt szintű OKJ végzettség, min. 1
éves gyakorlat! Magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakmai gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, a
gyermekek szeretete, feltétel nélküli  elfoga-
dása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata/i,

• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggő keze-
léséhez, 
• hozzájáruló  nyilatkozat, mely szerint a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályá-
zóval szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
Azonnal.
A pályázat benyújtásának helye, határideje
és  módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Bölcsőde címére
történő megküldésével. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: Kisgyer-
meknevelő, illetve a bolcsi@rackeve.hu e-mail
címre elküldve. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
Előre egyeztetett időpontban történt személyes
elbeszélgetés alapján.
A pályázat elbírálásának határideje:
folyamatos

Pályázati felhívás – kisgyermeknevelői állás Ráckevén

Ráckeve Város Önkormányzata az eredményes közbe-
szerzési eljárást követően megkezdte a Budapest Környéki
Törvényszék (BKT) illetékességi területéhez tartozó Rác-
kevei Járásbíróság új épületének kivitelezését. A Kossuth
utca 14. szám alatt már folynak az alapozási munkák.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének egyik stra-
tégiai célkitűzése, hogy a munkavégzés tárgyi feltételei bizto-
sítottak legyenek a bíróságokon, ideértve a bírósági épületeket
is. A Ráckevei Járásbíróság jelenlegi épülete nem felel meg a
modern kor kihívásainak, nem tudja biztosítani a dolgozók
munkavégzéséhez szükséges optimális feltételeket és az ügy-
felek számára megfelelő körülményeket. Mindezek miatt dr.
Gerber Tamás, a BKT elnöke újabb mérföldkőnek tekinti,
hogy – köszönhetően az OBH elnökétől kapott támogatásnak
és az anyagi erőforrás biztosításának – az új épülettel meg-
nyugtatóan rendeződik a Járásbíróság elhelyezése. 

Dr. Parti Zsuzsanna, a Ráckevei Járásbíróság elnöke és a
bíróság dolgozói nagy örömmel fogadták, hogy egy a bírósági
szervezet presztízsét emelő, impozáns, az ügyfelekhez is mél-
tó épületben továbbra is végezhetik majd azon munkájukat,
amelyre felesküdtek, amelyhez szakmai elhivatottsággal, loja-
litással viszonyulnak.

A Ráckevei Járásbíróság az építkezés befejeztével egy
korszerű, a bíróság sajátos igényeihez igazított tervek
alapján kialakított épületbe költözik, amelyben mind a
környezet, mind a tárgyi felszereltség és technológia
tekintetében 21. századi bíróság fogadja az ügyfeleket,
valamint a dolgozók is a hivatásukhoz méltó munkakörül-
mények közt végezhetik napi feladataikat.

Az új bírósági épület várhatóan 2020 nyarán készül el.
BKT Sajtó- és Kommunikációs Osztály

Új épületet kap a
Ráckevei Járásbíróság Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érintett Lakosságot, hogy Ráckeve településen

Észak-Magyarországi Ivóvízminőség-javító Program 1. (ÉMO1.) KEHOP-2.1.3-
15-2016-00031projekt keretében 2019. szeptember 16. – 2019. november 30-ig, a
Kossuth Lajos utcai vízhálózaton (HÉV állomás és Árpád tér között) és az Eötvös
utcai vízhálózaton (Árpád tér és a Hősök tere között) gerincvezeték rekonstrukciós
építési munkák fognak folyni. A rekonstrukciós munkák során a gerincvezeték és
bekötővezetékek cseréje fog megtörténni.

Az üzemeltető DAKÖV Kft. tájékoztatása szerint az építési munkák során átmene-
tileg előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a vas- és mangántartalom megemelke-
dése miatt a szolgáltatott ivóvíz esztétikailag (kismértékű elszíneződés miatt) kifogás
alá eshet. Ez azonban az emberi szervezetre, háztartási gépekre semmilyen káros
hatással nincs, és ezek a jelenségek a karbantartási munkák befejezését követően meg
fognak szűnni.

A fent megnevezett időszakban a vízszolgáltatás a településrészen, a munka-
végzés miatt ideiglenesen lesz biztosítva. A házi bekötések cseréje a kivitelező
által történő előzetes egyetetés és tájékoztatás alapján történik.

A projekt keretén belülmegépítésre kerül két új nyersvíz nyomóvezeték a
Dömsödi úti vízmű telepre. A két új vezeték az alábbi utcákat érinti.

Nyomóvezeték-1: Elnök utca (V. kút) – Thököly út – Vasvári Pál utca – Bem
utca – (Erdész utca) – Attila utca – Rezeda utca – Dömsödi úti Vízmű telep.

Nyomóvezeték-2: Dömsödi úti Vízmű telep – Dömsödi út – Gesztenyefa utca
– Kék-Duna sétány – Bodza utca – Sarkantyús utca – Vízmű VIII. sz. kút.

A nyersvíz vezeték kivitelezése az ivóvízellátást nem érinti.
A projekten belül Ráckeve két vízmű telepén (Dömsödi út 85.; Dr. Mészáros

Lajos u. 18.) új ivóvíztisztító technológia kerül megépítésre a hozzá kapcsolódó
építményekkel.

Kivitelezési időszak: 2019. szeptember 16. – 2020. április 30-ig.
Az új ivóvíztisztító technológia kivitelezése a lakossági ivóvízellátást nem érinti.
A kivitelezések zavaró zaj kibocsájtással járó tevékenységek, mely kismértékben

zavarhatja a lakosság nyugalmát.
Amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatban észrevételük van, kérjük azt az alábbi

telefonszámon bejelenteni szíveskedjenek: PROJEKTVEZETŐ: +36-30-737-6355
Fentiekkel kapcsolatban kérjük a Tisztelt Lakosság szíves türelmét és megértését!

Tájékoztató
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programok színházi előadás koncert

A MAGYARORSZÁGI ORVOSMUZSIKUSOK EGYESÜLETE
és az ÁCS KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT közös rendezésében
„Orvosok a zenében” címmel meghívja Önt és  kedves Családját 

komolyzenei koncertjére: 
2019. október 05. (szombat) 17 órakor

(2300 Ráckeve Kossuth L. u. 51.)  

A koncertet megnyitja: Szabó Gertrúd, a Művelődési Központ igazgatónője

MŰSOR 
L. C. Daquin: Kakukk 
J.S.Bach: G-dúr csellószvit 
J. Haydn: C-dúr csellóverseny I. tétel 
F. Chopin: Esz-dúr noktürn 
C. Saint-Saens: A hattyú 
F. Chopin: c-moll és f-moll prelűd 
D. Popper: Magyar rapszódia
Közreműködik: Dr. Kolbe Ilona – zongora, Dr. Lakatos János – cselló
A  műsorváltozás jogát fenntartjuk!!! 
Adományaikat az Egyesület köszönettel elfogadja! Az est rendezője és

háziasszonya: Kósáné Kertai Daisy, az Egyesület elnöke.

A következő koncert: 2019. november 09. (szombat) 
Ács Károly Művelődési Központ (2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.)
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Árpád Múzeum kiállítások faültetés

M E G H Í V Ó
RÁCKEVE NAPJA

Az ÁRPÁD MÚZEUM és a 
RÁCKEVEI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját, Barátait

Ráckeve 579. „Születésnapja”
tiszteletére rendezett ismeretterjesztő  rendezvényére 

és kiállításmegnyitójára
OKTÓBER 10-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN.

PROGRAM:
14.00 

ÁRPÁD MÚZEUM (Ráckeve, Kossuth L. u. 34.)
Ráckeve és a Szigetzug kulturális örökségének újabb kutatási eredményei 

kerekasztal beszélgetés
Résztvevők: Dr. Miskei Antal történész, Molnár László gimnázium

igazgató, Dr. Tóth J. Attila régész

Köszöntőt mond: SZADAI JÓZSEF, Ráckeve Város polgármestere

15.30 
KEVE GALÉRIA (Ráckeve, Kossuth L. u. 49.)

„Szerzetesek a királyok és királynék szigetén” című időszaki kiállítás
megnyitója

A kiállítást megnyitja: JÁKI RÉKA múzeumigazgató
Kurátorok: Dr. Miskei Antal és Dr. Tóth J. Attila

Látogatható: 
kedd–péntek: 08.00–16.00, 

szombat–vasárnap: 09.00–17.00

Tel.: 06-24-519-035 
E-mail: muzeum@rackeve.hu

A kiállítás 2019. október 10-től 
2020. február 29-ig tart nyitva.

Dávid oltárkő az egykori 
Szent Ábrahámtelkéről

Útmutató fák ültetéséhez
2019. november 7-9 között 260 db fát ültetünk el

A fa egy élő anyag, amely a lelkiismeretes
ültetést és a későbbi gondozást gyors fej lő -
déssel, pompás lombkoronával hálálja meg,
melynek jótékony hatását korábbi leiratokból
már ismerjük. 

Az ültető gödör szélessége legalább másfélszerese legyen a gyökér-
korona vagy a földlabda átmérőjének. Mi novemberben 50 cm átmérőjű
földlabdával rendelkező fákat fogunk ültetni, ez esetben a szükséges
ültető gödör méret: 75-80 cm széles, mélysége 50-60 cm kell hogy
legyen. 

Ültetéskor is fontos szempont, hogy a fa törzse, kérge ne sérüljön,
mert az csak igen nehezen regenerálódik.

A fát a jutazsákkal együtt el kell helyezni az ültetőgödörbe. A mély-
séget a talaj porhanyósabb részét belapátolva állítsuk be. Semmiképpen
ne ültessünk a kelleténél mélyebbre (levegő- és vízhiánya lesz).

A fa gödörbe helyezését követően a támasztó karókat is helyezzük el.
Ezt követően a gyökerek közé, illetve a földlabda köré porhanyós földet
tegyünk, melyet folyamatos taposással tömörítsünk. 

Mindeközben ügyeljünk a gyökerek és a földlabda épségére, és arra,
hogy a fa egyenesen álljon. Az ültetést az öntözőtányér kialakításával
fejezzük be. A tányér legalább olyan széles legyen, mint a földlabda. 

Végül rögzítsük a fát a támasztó karóhoz. Óvatosak legyünk a kötö-
zéskor, legyen az stabil, de ne sértse meg a fát. A tányér kiigazítását
követően bőséges 50-70 liter vízzel öntözzük meg. Két-három évig az
utógondozás fontos eleme a sűrű, bőséges öntözés, nyáron legalább heti
egy alkalommal!

Fentiekből kitűnik, hogy komoly és felelősségteljes munkát vállal-
tunk az ültetéssel, több millió forintot áldozva rá.  Büszkeséggel tölt el,
hogy mindhárom iskolánk tanulói, tanárai és a szülők is  aktívan részt
vesznek a fák ültetési helyének megállapításában, és majd a gödrök ásá-
sában és az ültetésben is. 

A  program teljesítmény igénye azonban megkívánja, hogy – a már
eddig jelentkezők mellett – legyenek további felnőtt társak a munkában.
A tennivaló részleteiről, helyszínekről a novemberi számban leszek hír-
adással, addig is szívesen veszem a segíteni akarók jelentkezését. (Rész-
leteket találhat a kedves olvasó az újság előző számában).

SZÉPÍTSÜK ÉS GAZDAGÍTSUK EGYÜTT VÁROSUNKAT!

Ráckeve Érték Egyesület 
nevében: Dr. Szánthó Györgyné 

info@sophia.kevenet.hu •  telefon: 30-354-1612
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Fizetett Politikai Hirdetés
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Fizetett Politikai Hirdetés
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RánkiGyörgy Alapfokú MűvészetiIskola

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
Bokréta csoportja 2019. július 8-12. között a ran-
gos CIOFF néptáncfesztiválon vendégeskedett

Bulgáriában. Románián keresztül utaztunk, majd egy dunai kompozás után
fáradtan, de jó kedvvel, várokozással telve érkeztünk meg a csoporttal a
Duna-parti városba, Silistrába. A Nagy Timea és Kakuk Pál vezette csoport
több hónapos felkészülés után készen állt a megmérettetésre. 

Három külföldi és kilenc bolgár együttes mezőnyében büszkén állíthat-
juk, hogy a legmagasabb színvonalat képviseltük a fesztiválon. A bolgár
CIOFF szervezet elnöke és a helyi szervezők mindannyian elismerően szól-
tak együttesünkről, a műsorvezető legtöbbször az „elementáris” jelzőt hasz-
nálta produkciónk láttán. Több ízben mutatkozhattunk meg színházban, de
szabadtéri színpadon is láthatott bennünket a közönség. 

Természetesen a nyitó és záró ceremónia keretében végigvonultunk
Silistra belvárosán, több helyen megálltunk egy rövid bemutatóra. A feszti-
vál résztvevőinek és az utca közönségének két ízben tartottunk nagy sikerű
táncházat, ahol magyarországi ugrós táncokat tanítottunk. 

A kiválóan szervezett fesztiválon két bolgár kísérő gondoskodott rólunk.
Színvonalas belvárosi hotelben laktunk, ahol igazán ízletes ételek közül
választhattunk svédasztalos rendszerben.

Szabadidőnkben az egyik napon egy helyi szálloda strandján fürödhet-

tünk, ahol a „Miss és Mr.” fesztivál vetélkedő is lezajlott. Óriási büszkeség,
hogy a „Mr. Fesztivál” címet táncosunk, Kohut Andor nyerte el, de párja,
Vásárhelyi Virág is derekasan helyt állt a nagy melegben, talpig kalotaszegi
viseletben. Az egyik délután pedig lementünk a tengerpartra, hogy ha rövid
időre is, de fürödhessünk egyet a Fekete-tengerben.

A  záróműsor napján egy kétszintes étterembe vitték az összes csoportot,
kísérőt és szervezőt, ahol a vacsora és az azt követő óriási mulatság lehetősé-
get adott a barátkozásra, az előző napokban induló ismerkedések folytatására
és elmélyítésére. Természetesen ezt az alkalmat mi vezetők is kihasználtuk,
névjegykártyákat cseréltünk, vacsora közben pedig szakmai kérdésekről
beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk. 

Utunk nem lett volna teljes élő zenei kíséret nélkül, Varga Gábor (Bara
zenekar) vezetésével háromtagú zenekarunk kiválóan helyt állt nemcsak a
koreográfiáink lekísérésében, hanem a táncházakon, vonulásokon és spontán
alkalmakkor is megcsillantották a magyar népzene szépségeit.

Hálásak vagyunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Bokréta csoport
részvételét ezen a jó hangulatú fesztiválon. A Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ 300.000 forinttal járult hozzá utunk sikeréhez, Ráckeve Város Önkor-
mányzata pedig 1.000.000 forinttal támogatott minket. Segítségükkel nemcsak
az ország jó hírét vittük, de Ráckeve várost és a Ránki György Alapfokú Művé-
szeti Iskolát is bemutattuk a fesztiválon. Nagy Tímea néptáncpedagógus

24. Nemzetközi Gyermek Néptáncfesztivál, Silistra (Bulgária)
2019. július 8-12.
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BokrétaNéptánccsoport Bulgária Néptáncfesztivál

Festival „Tomorrow’s Peace Starts with Today’s Friendship”
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Őszi Ászok Fesztivál

Senki ne a Soproni ÁSZOK tévéből jól ismert reklámjára, a Tűztorony
városának finom, gyöngyöző italára gondoljon. Immár hagyomány, hogy
szeptember havának egyik vasárnapján Ráckevén a Szegedi Kis István sétá-
nyon megrendezésre kerül az Őszi Ászok, azaz a horgászok, vadászok,
borászok, íjászok, lovászok, madarászok és nyulászok fesztiválja. 

A hagyomány idén sem tört meg. 2019. szeptember havának 15. napján
már korán reggel gyülekeztek a horgászok, hogy a hét órakor kezdődő Duna
Relax Wellness Horgászverseny keretében összemérjék tudásukat (vagy
inkább szerencséjüket?): ki fogja ki a legtöbb halat a Kis-Duna vizéből.  A
közel harminc „halra éhes” horgász három órán keresztül áztatta zsinórját,
hogy kifogja a ráckevei „Loch-Ness-i” szörnyet. A horgászverseny megren-
dezését a Duna Relax&Event Hotel vállalta magára, a szakmai felügyeletet
pedig a Ráckevei Horgász Egye-
sület két elnökségi tagja, Schwarcz
Gáspár és Farkas László bizto-
sította. Két korcsoportban (fel-
nőtt, valamint gyermek-ifjúsági)
folyt a versengés. A rendező
szálloda díjazta továbbá a legna-
gyobb halat kifogó horgászt. A
felnőtteknél az első helyet Weisz
András szerezte meg 7480
gramm kifogott hallal, a második
helyezett Varga György lett
(6660), a harmadik pedig Törpé-
nyi József (4190) lett. A gyer-
mek és ifjúsági kategória győzte-
se Rakszegi Dominik lett 1800
gramm kifogott vízi lakóval, a
második Kalmár Réka (1250 g),
a harmadik pedig Végh Roland
Attila lett 580 gramm hallal. A
legnagyobb súlyú hal Varga
Györgynek a horgára akadt: egy
86 g súlyú dévérkeszeg. A
győztesek és he lyezettek nyere-
ménye bizonyos idő eltöltése
volt a szálloda vizében és étter-
mében…

A színpadi események nem
sokkal 10 óra után kezdődtek,
amikor először a Réparetek -
mogyoró két, a kicsik nyelvén
kiválóan beszélő művésze az
ének, a zene és a játék hangján
szórakoztatta a jövő nemzedékét.
Volt itt minden: játékos torna,
zenés testrész tanulás, ének és
tánc. Kis Dóra és Demeter
Zsuzsanna a műsor végén cukoresőt zúdított a nézőkre…

A gyermekek műsora ezzel még korántsem ért véget, mert következett
Dobó István városa, Eger Babszem Jankó Szinházának előadása, mely-
nek címe az „Állatok nyelvén tudó juhász” volt. A gyermekek a kacagások-
ból ítélve jól szórakoztak Szőke Andrea és Baráth Zoltán produkcióján…

A gyermekműsort követően a felnőttek programja következett.
Alig ütött kilencet az óra, amikor a sétányon a főzőverseny „rajtjánál”

szorgos kezek hozzáláttak a halászlék, a babgulyások és a különféle finom-
ságok elkészítéséhez. Azt, hogy ki nyerte az „amatőr szakácsok” versenyét,
azt 15 óra magasságában megtudhattuk. 

11 óra előtt egy ágyút gurítottak a színpad elé, hiszen a Pannon Vitézlő

Oskola bemutatója következett. Volt itt minden: ágyúdörej, puskaropogás,
kardvívó bemutató dupla- és egypengéjű fegyverekkel. A kíváncsiak ízelítőt
kaphattak abból, hogy miként is harcoltak a középkor katonái… Kicsik és
nagyok egyaránt élvezték a korabeli fegyver- és harcbemutatót.

Miközben a nézők jól szórakoztak a színpadnál, addig a híd lábánál sűrűn
repkedtek az íjászok nyilai a céltáblák felé. 

Nem kis sikert aratott az ugyanott megtartott madarász-bemutató. A
szárnyasok ide-oda röpködtek a levegőben az érdeklődők feje felett. A szín-
pad előtti teret kevés időre elhagyók láthattak galambot, baglyot, valamint
egy madárhoz abszolút nem hasonlító kígyót is.  

A színpadon ez alatt peregtek az események.
Az ebéd elfogyasztása után a Nippon Zengo műsorát lehetett látni Szabó

Timivel. 
Ezt követően a Tököli Szárny-

Nyitogató AMI produkcióját lát-
hattuk, melynek keretében Mihó
Diána tanítványai kápráztatták el
a közönséget.

Miután a tököli „különítmény”
búcsúzott a színpadtól, Szabó
Timi és Gymstick gumiköteles
gyakorlatai következtek, melynek
során sűrűn csapódtak egymásba
a tenyerek. 

Kis szünet következett, majd a
makádi Csiribiri Mazsorett Cso -
port szívet-lelket gyönyörködtető
bemutatóját láthattuk. 

Ugyan a műsorközlő többször
bemondta, hogy a Tourinform sát-
ránál lehet jelentkezni a „Zabászok”
versenyére, a „küzdelem” kezdeté-
ig egy fő sem jelentkezett, de Kósa
Dénes unszolására mégis négyen
álltak asztalhoz, hogy bekebelez-
zék a két korsó sört, a másfél pár
virslit no meg a szép sárgára főtt
kukoricacsövet. Az adagot leg-
gyorsabban egy Róbert nevű „zab-
ász” kebelezte be. A zabászokat a
főzőverseny ered mény hirdetése
kö vette. (lásd a 17. oldalon)

A kérlelhetetlen idő mérőjének
mutatója a fél négyet jelezte, ami-
kor a színpadon feltűntek a Kéve,
a Bokréta és a Rőzse néptánc-
együttesek táncosai. A vérpezs-
dítő kísérő muzsikát a Bara
Zenekar szolgáltatta. 

A tetszetős program után a színpadot átrendezték, ugyanis a Road
Runner Blues Band koncertje következett. A rock zenei műsor után ismét
némi változást kellett végrehajtani, ugyanis a „világot jelentő deszkákon”
Méri Jenő és zenekara szórakoztatta a nagyérdeműt. Műsorukban a zene
szárnyán visszamentünk 40-50 évet, közismert slágereket hallhattunk, töb-
bek között: János legyen fenn a János-hegyen és társait. Személy szerint két
nap-két éjjel elhallgattam volna a nagyszüleim és szüleim korában keletke-
zett slágereket. 

Már lenyugodott a nap, amikor cigánydalokkal búcsúzott a zenekar a
közönségtől és a 2019. évi ÁSZOK Fesztiváltól…

Kósa Antal

ÁSZOK – 2019. szeptember 15.
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Őszi Ászok Fesztivál

FŐZŐVERSENY
Zsűri:

Dr. Simon Tamás, a Szabadtűzi Lovagrend Nagymestere
Dr. Molnár Pál, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elnöke
Udvari Zsolt, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ügyvezető

Halászlé kategória
I. Ráckeve Serege Íjász Egyesület, II. SzaunÁszok, III. Fapuma

Halételek kategória
I. Részeg Pontyok, II. DK csapata

Egyéb ételek kategória
I. Ráckevei Vadásztársaság, II. Ráckevei Rendőrkapitányság, III. Feigl

István, III. FIDESZ csapata

Házi készítésű sütemények
I. Nagy Sándorné –„ KOCKÁK”, II. Korax – Inárcsi Lili – házi krémes,

III. Feigl István – ráckevei túrós-szedres lepény

Vándorkupa: Ráckeve Serege Íjász Egyesület

DUNA RELAX WELLNESS KUPA HORGÁSZVERSENY
Nevezettek száma: 28 fő
Gyermek, Ifjúsági kategória
1. Rakszegi Dominik 1 800 gramm Dömsödi  HE tagja
2. Kalmár Réka 1 250 gramm Ráckevei HE
3. Végh Roland Attila 580  gramm Ráckevei HE
Felnőtt kategória
1. Weisz András 7 480 gramm Ráckevei HE
2. Varga György 6 660 gramm Ráckevei HE
3. Törpényi József 4 190 gramm Ráckevei HE
Különdíj – legnagyobb halat fogó horgász
Varga György  860  gramm (dévérkeszeg)   Ráckevei HE 
Támogatók: Ráckeve Város Önkormányzata; Agrárminisztérium; Ráckeve

Dunaági Horgász Szövetség; Ráckevei Horgász Egyesület; Duna Relax&Event
Hotel; Rávüsz Kft.; Aqualand RÁCKEVE; Erdős Pincészet; Lipóti Pékség;
Lovászok: Suplicz Anna, Biró László, Gazsó Dániel; Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány; Makádi Vadásztársaság; Ráckevei Vadásztársaság; Ráckevei Vete-
rán Gépjárműgyűjtők Egyesülete – Cserna Gábor; Ráckeve Serege Íjász Egye-
sület; Selmeczkerszer Kft. – kiskunlacházi raktáráruház; Varga László.

Az Őszi Ászok Fesztivál versenyeredményei
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KenuAkadémia sport kenuversenyek

A Szabó Attila Kenu Akadémián nemcsak az edzéstudományokkal fog-
lalkozunk, hanem kie mel ten figyelünk a neveléstudomány kutatási eredmé-
nyeinek gyakorlati alkalmazására is. 

Fontos a példamutatás, a felnőttek, az elődök eredményeinek tisztelete,
valamint az, hogy lássák tanítványaink, az élsport után is egészséges marad-
hat az, aki sportszerűen él. Idén együtt edzett szülő, edző és volt válogatott
versenyző. Elhatároztuk, hogy részt veszünk a szegedi Masters Kajak-Kenu
Világbajnokságon. 

Hihetetlen jó nyár volt! Minden reggel közösen edzettünk kajakosok és
kenusok. Együtt résztávoztunk, vagy pályát mentünk időre. Kis versenyző-

ink készségesen segítettek a hajót cipelni, és elképedve nézték, hogy milyen
jó technikával eveznek a felnőttek. Sokat tanultak a régi menőktől, pl. profi
versenyzői viselkedést, a hajók szerelését, ápolását, edzés-pihenés össz-
hangját. Az anekdotákon pedig rengeteget nevettünk. Jó azt tudni, hogy az
élsportoló is ember. Ők is onnan indultak, ahonnan a most kezdő ráckevei
kajak-kenusok.

Eredmények: Szeged Masters Kajak-Kenu Világbajnokság 2019
Világbajnok C-4 200 méteren Dr. Rausz-Szabó Attila olimpiai bajnok

tanítványával, Pulai Imrével és két sporttársával: Benyó Pállal, Sörös
Lászlóval.                                                                               

A példa erejével!

Horváth, Kolonics, Szabó és Hoffmann C-4 világbajnok C-4 200 méteren Dr. Rausz-Szabó Attila, Pulai Imre Benyó Pállal
és Sörös Lászlóval

3. helyezett korosztályában páros hajóban, valamint K-4 Női 200
méteren Kerekes Mariann és Dr. Borkovits Margit Novák  Csaba K-1 B döntő 2. hely

Beérni látszik az elmúlt évek munkája. Su ko rón
a Kajak-Kenu Magyar Bajnokságon a Szabó Kenu
Akadémia Egyesület remekelt. Két bajnokságot is
nyertek a versenyzők: Kirchner Kristóf, Méri
Botond és Beretki Róbert 3X200 m váltóban,
valamint Méri Marcell és Kirchner István PC-2
2000 m-en. 

Ezüstérmes lett Csendes Gergő, Cserna
Benedek, Halasi Viktor és Jeges Nikolett TC-4
2000 méteren. A 4X200 m-es váltó: Kirchner
István, Méri Marcell, Cserna Benedek, Halasi
Viktor 2. helyezést ért el.

C-1-ben Kirchner Kristóf 5.; Méri Botond 6.;
Beretki Róbert 9. lett.

Leányoknál Kémenes Enikő C-1 200 méteren
6.; Fehér Anna 500 méteren és 2000 méteren 8.  

Az eredményei alapján az MKKSZ korosztá-
lyos válogatottjába került Kémenes Enikő, Méri
Marcell és Kirchner István. A többiek 2019.
szeptember 28-án vívnak csatát a válogatottba
kerülésért. 

Fontos minden évben a visszajelzés a legjobbak-
kal való megmérettetés, hiszen így tudnak a ver-
senyzők a végső célhoz (felnőttek között a legjobb-
nak lenni) eljutni. 

Mint tudjuk, a tradíció szerint, aki itthon a
legjobb, az a Világon is a legjobb lehet!

Dr. Borkovits Margit

Méri Marcell és Kirchner István korosztályos válogatottak!
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vizes verseny sport tábor

Mi is az igazi segítség? Sokat hallani különbö-
ző támogatási programokról mostanában Rác ke -
vén. A mi történetünk a következő: 

Kémenes Enikő Pokolhegyről jár edzésre
immáron harmadik éve. Hétgyermekes család
tagjaként csakis az egyesület térítésmentes tehet-
séggondozása által tudott eljutni válogatott szint-
re. A visszajelzések szerint sok embernek gyanús
a dolog, hogy is van ez?

A sport a munkáról szól. Az eredmény 10-15 év
múlva érkezhet, és akkor is csak úgy, ha a résztve-
vők nap mint nap 100%-ot tesznek bele. Jelenleg
sportolóink heti 10 edzésen vesznek részt, hétvégén

pedig pontszerző vagy válogató versenyeken. Sem
edzőnek, sem pedig versenyzőnek nincs szabadsá-
ga, csak októberben pár nap. Ezt nem lehet pénzben
mérni. Csak elkötelezett szakemberekkel lehet a
végső célt elérni, olyanokkal, akik nem a fizetést
nézik, hanem a sportolók és a Város érdekeit. Jelen
esetben egye sületünkben azon dolgozunk, hogy
Rác kevéről ráckevei kajak-kenus sportoló nyerjen
világversenyt olimpiai sportágban, profi sportolók
között. Most Enci élete első világversenyén B dön-
tőbe jutott. Szépen versenyzett, ismerkedett korosz-
tályával és legjobb magyarként ért célba. Készü-
lünk tovább!                              Dr. Borkovits Margit

Olympic Hopes 2019 Slovakia
Kémenes Enikő – Szabó Attila Kenu Akadémia

A Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ idén nyáron
egyhetes napközis tábort szervezett hátrányos helyzetű gyermekek részére.
A 12 résztvevő gyermek rengeteg élménnyel gazdagodott, a hét végére iga-
zi csapattá váltunk.

Az öt nap folyamán többek között eljutottunk a Szigethalmi Vadasparkba, a
ráckevei Vadkacsa Szabadstrandra. A gyerekek testközelből láthattak kutya-
kiképző bemutatót, motorcsónakázhattak a Dunán, kipróbálhatták a sup desz-
kát, és megismerhették a ráckevei tűzoltók életét, munkáját, munkaeszközeit.
A tábort a töretlen jókedv, az egymásra való odafigyelés és az együttműködés
jellemezte. Reményeink szerint jövőre, még több gyermek részvételével,
kibővített programokkal újra megrendezhetjük nyári táborunkat! 

Külön köszönet illeti támogatóinkat: 
A ráckevei Tűzoltóság munkatársait, akik időt és energiát nem kímélve,

lelkesen mutatták be a gyermekeknek a tűzoltók életmentő munkáját.
Az Ács Károly Művelődési Központ dolgozóit, akik lehetővé tették,

hogy ingyen mozizhassanak a gyerekek.
Sári Istvánt, aki rendelkezésünkre bocsátott egy hajót, amivel meg-

kerültük a Senki-szigetet. Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk
megköszönni Levente Zsoltnak, aki színvonalas kutyabemutatóval szó-
rakoztatta a kicsiket.

Komjáthy Adrienn, Tigyi Balázs
óvodai és iskolai szociális segítők

NYÁRI TÁBOR
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sport labdarúgás sport

Az első fordulóban történt szelei tornádó végül is
szinte repítette a Kevét, hiszen az ott elszenvedett
6:2-es vereséget követően szinte szárnyal a Rác ke -
ve. Már a második fordulóban jelezte a csapat, hogy
nem a szelei teljesítmény lesz a jellemző a jövőben,
az Újhartyán elleni 3:0 már megvillantotta a csapat-
ban rejlő kvalitásokat. A 3. fordulóban Bugyira szó-
lított bennünket a sorsolás szeszélye, ahol bi zony az
utóbbi időkben nem sok babér termett nekünk, és a
mostani előjelek sem tűntek biztatónak.

Bugyi – Ráckeve 0:1 (0:1)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Tóth R., Kele-

men G., Földi R., Abraham, Agócs G., Kalmár S.,
Török Cs., Tóth D., Horák Gy. Csere: Mosoni A.,
Tóth J., Zelei T., Varga B., Földi K., Kalmár D.

Góllövő: Horák Gy. Edző: Szanyó Tibor.
Az első percekben hatalmas védelmi hibát köve-

tően óriási ziccerbe került a Bugyi, de Matus T.
hatalmas bravúrral hárítani tudott. A 6. percben
ismét Matus T. bizonyította képességeit. A 11.
percben Török Cs. lehetősége után szögletre hárí-
tott a hazai kapus. A 13. percben megszereztük a
vezetést. Horák Gy. remek megoldása már gólt ért
(0:1). Nem sokkal később ismét Matus T. hárított
remekül egy hazai szabadrúgást. Folytatódott a
hazai nyomás, és a 38. percben az addig remeklő
Matus T.-t büntetőterületen kívüli kezezés miatt
kiállította a játékvezető. A döntés enyhén szólva is
kérdőjeleket hagy maga után. A 42. percben Tóth
D. távoli kísérlete szállt mellé. A második félidő-
ben ahogyan az várható volt, az emberelőnyben
levő hazaiak pokoli nyomás alá helyezték a rácke-
vei kaput. Szerencsére azonban vagy a hazaiak vol-
tak pontatlanok, vagy a magabiztos Zelei T. volt a
helyén. A Ráckeve kontra játékra kényszerült, de
Kalmár S., Abraham, majd Tóth D. kísérletét sem
kísérte szerencse. Az eleve foghíjas Ráckeve hatal-
mas küzdelemben, igazi csapat erényeket csillog-
tatva tudott nyerni Bugyin, ami igazi bravúr kate-
góriának számít.

Az ismeretlenség homályából felbukkanó Pé teri
volt a soron következő ellenfél hazai pályán. 

Ráckeve – Péteri 6:1 (5:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Dudu,

Gyurcsányi P., Kelemen G., Horák Gy., Tóth D.,
Tóth R., Kalmár S., Török Cs., Abraham. Csere:
Kecskés Zs., Balogh R., Földi R., Mosoni A., Var-
ga B., Földi K. 

Góllövők: Török Cs., Abraham 2-2, Horák Gy.
Kalmár S. Edző: Szanyó Tibor.

A Ráckeve már a 3. percben megszerezte a
vezetést, kapitális kapus baki után Kalmár S. szer-
zett könnyű gólt (1:0). Az 5. percben Zelei T. hárí-
tott egy vendég kísérletet. A 8. percben Török Cs.
lövése szállt kissé fölé. A 15. percben egy lepatta-
nót követően Abraham is betalált (2:0). A 20. perc-
ben Abraham nagy helyzetben a kapufát döngette
meg. A 27. percben egy Péteri próbálkozás után
(kontrából) Török Cs. profi gólt lőtt (3:0). A 33.
percben Zelei védését láthattuk, nem sokkal
később Horák Gy. találatával már 4:0-át mutatott

az eredményjelző. A félidő vége előtt nem sokkal
Abraham duplázásával már 5:0-ra vezetett a Keve.
Gyurcsányi P. fölé lövésével indult a második játék-
rész, de nem sokkal később Török Cs. is duplázott
(6:0). A 60. percben megszerezte becsület gólját a
Péteri (6:1). A hátralévő percekben még az igen agi-
lis Török Cs., majd Kecskés Zs. lehetősége borzolta
a kedélyeket, az eredmény azonban már nem válto-
zott. A Ráckeve magabiztos játékkal érte el nagy
gólkülönbségű győzelmét, amely akár nagyobb ará-
nyú is lehetett volna. A másik mumusunkhoz,
Alsónémedire utaztunk a következő hét végén.

Alsónémedi – Ráckeve 1:1 (1:1)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Gyurcsányi P.,

Tóth R., Kelemen G., Horák Gy., Tóth D., Agócs
G., Kalmár S., Török Cs., Abraham. Csere: Zelei
T. (k), Balogh R., Tóth J., Mosoni A., Varga B.,
Kecskés Zs.

Góllövő: Tóth R. Edző: Szanyó Tibor.
A 6. percben Török Cs. szólója után Abraham

lőtt mellé. A 8. percben hazai szabadrúgás szállt a
semmibe. A 9. percben Török Cs., Horák Gy.
akció végén hárított a hazai portás. A 12. percben
ismét az ő akciójuk riogatta a hazaiakat. A 17. perc-
ben Tóth D. lövése kerülte el a némedi kaput. A 23.
percben Török Cs. lövése csattant a kapufán. A 28.
percben Kalmár S. szabadrúgása alig tévesztett
célt. A 30. percben Horák Gy. fejesét védte a hazai
kapus. A 31. percben Kalmár S. veszélyes szöglete
okozott riadalmakat. A 36. percben Tóth D.,
Abraham támadás végén utóbbi fölé trafált. A 42.
percben szinte a semmiből vezetést szereztek a
hazaiak, Urbán Gábor cselsorozata után (1:0). Két
percre rá kevei szöglet után Tóth R. a kapufára
fejelt, majd a kipattanót kíméletlenül bevágta (1:1).
A második félidőben a Ráckeve igyekezett a maga
javára eldönteni a mérkőzés sorsát. A hazai hálóőr
azonban derekasan állta a sarat, sőt Abraham, majd
a vége felé Tóth R. ziccerét is védte. A Keve tulaj-
donképpen otthagyott 2 pontot Alsónémedin,
hiszen a konkrét helyzetek alapján győzelmet érde-
melt volna. A Taksony II vendégjátékára vártunk a
következő héten, és valljuk be, győzelmet vártunk,
különösen az előjelekre való tekintettel.

Ráckeve – Taksony 7:1 (4:0)
Ráckeve: Matus T., Dudu, Gyurcsányi P., Kele-

men G., Tóth R., Agócs G., Horák Gy., Tóth D., Kal-
már S., Török Cs., Abraham. Csere: Kecskés Zs.,
Márkus Zs., Mosoni A., Tóth J., Morris, Földi R.

Góllövők: Kalmár S. 4, Tóth D., Török Cs.,
Mosoni A. Edző: Szanyó Tibor.

Két kevei lehetőség után (Török Cs., Horák Gy.)
kiegyenlítettebb mezőnyjáték következett, de már
érezhető volt a hazai dominancia. A 17. percben
Kalmár S. mellélövése is jelezte a kevei szándéko-
kat. A 63. percben Török Cs. lövése borzolta a
kedélyeket, majd a 24. percben már vezettünk,
Kalmár S. révén (1:0). A 25. percben egy taksonyi
fölé lövés jelezte, hogy a Taksony bizony próbál-
kozott. A 28. percben Kalmár S. pazar szabadrúgás
gólja kissé lehűtötte a taksonyi kedélyeket (2:0). A

30. percben Török Cs. labdáját Tóth D. hibázta el. A
32. percben az igen nagy kedvvel játszó Kalmár S.
fölé lőtt. A 34. percben azonban már Horák Gy. lab-
dáját belőtte (3:0). A 38. percben Matus T. mutatta
meg képességeit. A 42. percben Kalmár S. zsinór-
ban már a 4. találatát szerezte (4:0), klasszikus mes-
ternégyes született. A második félidő elején Török
Cs. szabadrúgásból növelte az előnyt (5:0). Az 57.
percben Török Cs. ziccert rontott. A 60. percben
Tóth D. erőteljes lövése után már 6:0-át mutatott az
eredményjelző. A 65. percben megszerezte becsü-
letgólját a vendégcsapat (6:1). A 75. percben Moso-
ni A. közeli találatával alakult ki a 7:1-es végered-
mény. A mérkőzés végeredménye – ami hatalmas
különbséget mutat – csak azok számára meglepő,
akik nem látták a találkozót. A Ráckeve még ezzel a
különbséggel is megérdemelten nyert a visszafo-
gottnak tűnő taksonyi csapat ellenében.

A Ráckeve II mérkőzéseiről:
Szigetbecse – Ráckeve II 2:4 (1:1)
Ráckeve:  Kovács Z., Moharos P., Áj D., Bakai

S., Emődi P., Balogh V., Mayer L., Bak D.,
Horváth I., Kalapács P., Erdős T. Csere: Martz B.,
Szöllősi T.

Góllövők: Moharos P. 2, Kalapács P., Mayer L.
Játékosedző: Bakai Sándor.

Jó iramú, viszonylag színvonalas mérkőzésen, a
második félidei jobb játékával a Ráckeve II rászol-
gált a győzelemre a pikáns szomszédvár találkozón.

Szigetcsép – Ráckeve 1:5 (1:3)
Góllövők: Mayer L. 2, Drozd D., Moharos P.,

Balogh V.
Ráckeve II – Törökbálint II  1:4 (0:4)
Góllövő: Drozd D.
Az eredmény láttán magabiztos törökbálinti

győzelemre asszociálhat az olvasó. A mérkőzést
látva azonban ez nem volt ennyire egyértelmű.

Az U19-esek mérkőzéseiről:
Ráckeve – Pereg 6:1 (3:0)
Ráckeve: Béres O., Tóth B., Kiss Zs., Benczúr B.,

Ács G., Kalmár D., Erdős D., Bak D., Király K., Bor-
bély B., Kircsák Z. Csere: Tóth B., Csoma A.

Góllövők: Erdős D. 3, Ács G., Kircsák Z., Bak
D. Edző: Muszka Szabolcs.

Meggyőző kevei siker született az ősi rivális
ellenében.

Bugyi – Ráckeve 1:4 (0:2)
Góllövők: Kircsák Z., Benczúr B., Csoma A.,

Erdős D.
A Ráckeve már 0:4-re is vezetett, tehát győzel-

me magabiztosnak mondható.
Ráckeve – Halásztelek 3:1 (1:1)
Góllövők: Medgyesi G., Erdős D., Borbély B.
A Keve a második félidei meggyőzőbb játéká-

val értékes győzelmet aratott.
Pest Megyei Kupa mérkőzésen:        
Ráckeve – Törökbálint I  2:3
A Ráckeve nem érdemelt vereséget a magasabb

osztályú ellenfelével szemben.
Hajrá Ráckeve!                                    Losits János

L a b d a r ú g á s
A második forduló óta szinte szárnyal a Ráckeve (Igazi bravúrgyőzelem Bugyin)
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Gyermekkorom  ételei
Ebben a hónapban nagyon régi erdélyi recep-

tekkel szeretném megörvendeztetni a rovat ked -
velőit. Ezeket az ételeket már ott is csak az idő-
sebb háziasszonyok főzik. Remélem, találnak
benne olyat, amit ki is próbálnak. Igyekeztem egy
hétvégi (esetleg vendégváró) ebédet összehozni,
előétellel, levessel, főétellel, sütivel.

A kalákás recept akár kerti partira is kipróbál-
ható.

Szeretettel ajánlom figyelmükbe. 

Töltött paprika – előétel
Szükségeltetik: 5 db tölteni való paprika, 2 sze-

let kenyér vagy 2-3 db kifli, 1 db nyers, 2 db főtt
tojás, 1 db reszelt hagyma, petrezselyemzöld, fű -
szer, olaj a sütéshez.

A kiflit tejben áztatom, kifacsarom, hozzá-
adom a kockára vágott főtt tojást, a nyers tojást,
reszelt hagymát, felaprított petrezselyem zöldjét.
Ízlés szerint fűszerezem (só, bors, paprika).

Panírozom liszt, tojás, morzsába, majd forró
olajban kisütöm.

Ha nem szeretnénk  hízni, a panírt elhagyom,
és csak forró olajban sütöm ki. Szalvétára sze-
dem, melegen, hidegen, egészben vagy karikára
vágva, salátával tálalva finom. Ha a tojásra érzé-
keny valaki, készítheti juhtúróval, így is kitűnő.

Hidegtálra is használhatom, más finomsággal
együtt.

Almaleves füstölt hússal
A füstölt húst jól kiáztatom. Másnap felteszem

főni. Miután majdnem puhára főtt,  hozzáadok jó
marék aszalt almát – ha nincs aszalt, a keményebb
friss alma is megfelel – ugyanannyi aszalt szilvát,
és ezt is megfőzöm. Tejfölös habarással kissé
sűrítem, ízlés szerint cukrozom. Tetejét csipetnyi
apróra vágott tárkonnyal megszórom.

Karalábés csibe
Egy fej hagymát zsiradékon megfuttatok, rádo-

bok 2 db szép, friss, kockára vágott karalábét.
Picit párolom, hozzáadom a csirkedarabokat és
puhára főzöm. Ízlés szerint sózom, borsozom,
lisztes tejföllel behabarom. Petrezselyemzölddel
megszórom.

Tokánylé – régi kalákás étel
Ezt az ételt legfinomabb birkahúsból készíteni,

de megfelel a borjú-, marha-, sertéshús is. 
A hagymát megdinsztelem, paprikát szórok rá,

majd a húst is hozzáadom. Puhára párolom, majd
zsírjára sütöm. Forró vízzel felengedem, hozzá-
adok karikára vágott, nyers pityókát, babérlevelet.
Miután minden megfőtt, rántással vagy ereszték-
kel behabarom, ha nem elég pikáns, picit savanyí-
tom.

Ordás-túrós lepény
1/2 kg lisztet 1/4 kg vajjal lapítón (deszkán)

eldörzsölök. Beleütök 2 db tojássárgáját, 3 dkg
élesztőt, melyet előzőleg kevés tejben beáztattam,
pici sót, és tejet, amennyit felvesz. Közönséges
élesztős tésztát készítek, amit jól kidolgozok és
hagyom kelni. 

Töltelék: 1 kg orda vagy túró, 3 tojássárgája, 1
egész tojás, 6 ek. tejföl, só, csipet cukor, 2 kanál
morzsa, a felvert tojás habja. Ha édesre szeretnéd,
több cukorral készítsd. Apróra vágott kaporral
ízesítem.

A tésztát késfok vastagságúra nyújtom, ráke-
nem a finom tölteléket, megkenem olvasztott vaj-
jal és szép pirosra sütöm.

Úgy az édes, mint a sós változat nagyon finom. 
Erdélyi ételeimet próbálják ki, nem fogják

megbánni. Szeretettel osztom meg!
Szász Veronika

Tésztás ételeimből…

Azt hiszem, a tésztás ételeket mindenki szere-
ti… lehet előétel, főétel, köret, bármi bármivel…
édesen, sósan rengeteg finomság készül.

Tésztafajták sokasága létezik: spagetti, maka-
róni, lasagne, penne, fusilli, farfalle, kagyló,
bucatini, ravioli… forma ezerféle, ezekhez a hoz-
závaló sem mindegy… tészta összetétele, szóval
sorolhatnám…

Óriás kagylótészta töltve, több színű töltelékkel
Hozzávalók: óriás kagylótészta, töltelékek: fe -

hér színű: 2 natúr sajtkrém, 1 lilahagyma kockáz-
va, só, bors, fokhagymapor, oregano; zöld színű:
vajon párolt spenót, 2 sajtkrém, só, bors, sze-
recsendió; lila színű: 2 sajtkrémhez céklapüré, só,
bors, fokhagymapor (a mennyiség a kagyló
darabszámától függ), ruccola, madársaláta, áfo-
nya, gránátalma, feta darab.

A tésztát sós, olajos vízben addig főzöm, hogy
egyben maradjon alldente… hideg vízben leöblí-
tem… ruhára helyezem egyenként. A kagylókat a
töltelékekkel megtöltöm. Egy nagy tálra ruccolát,
madársalátát szórok, és ide helyezem a színes
kagylókat: a fehér színűre 1 szem gránátalmát, a
zöldre fetadarabot, a lilára egy szem áfonyát
teszek. Nagyon-nagyon színes tálat kapok… elő-
ételnek kiváló.

Zöldséges, aszaltparadicsomos fusilli
Hozzávalók: 1 zacskó fusilli tészta durum, 3

közepes sárgarépa reszelve, 1 fehérrépa reszelve,
1 cikk zeller reszelve, 2 közepes cukkini reszelve,
2-3 gerezd fokhagyma, 2 kanál aszalt paradicsom
házi, só, bors, bazsalikom, oregano, metélő.

A tésztát sós, olajos vízben nem teljesen puhá-
ra megfőzöm, leszűröm.

A zöldségeket – aszalt paradicsom nélkül –
wokban, olajon nagy lángon pirítom, roppanós
maradjon, sózom, ízesítem, a leszűrt tésztával
összekeverem, végül az aszalt paradicsomot is hoz-
záadom. Tálaláskor tépkedem rá a bazsalikomot.

Ez most sajtok nélkül készült, kérésre. Termé-
szetesen parmezánnal még finomabb.

Lasagne – Stefanotól… kérésre
Az olasz konyha egyik legfinomabb tésztája…

a gyerekek kedvence nálunk.
Ezt a lasagnet Stefanoval, olasz barátunkkal

készítettem először... imádjuk.

Hozzávalók: (nagy családi adag!) 1 kg
darált hús: fele sertés, fele marha, 1 db hagyma
kockázva, 3 gerezd fokhagyma szelve, 2
doboz olasz sűrített paradicsom, só, bors, pici
cukor, oregano, bazsalikom, 2 csomag emen-
táli lapkasajt, 25 dkg reszelt sajt, 1 doboz
lasagne tészta, legalább másfél liter besamel-
mártás: vajjal, liszttel, sóval, borssal, szere-
csendióval.

Öntöttvas lábasban olajat hevítek, belete-
szem a darált húst, állandó kevergetés mellett
addig pirítom, amíg a hússzemcsék szétvál-
nak… ez kb. 30 perc, majd beleteszem a hagy-
mát, fokhagymát, sózom, borsozom, oreganót
is hozzáadom, tovább pirítom 10 percet.
Ezután a sűrített paradicsom, pici cukor jön…
ezzel lassú tűzön addig főzöm, míg
besűrösödik… ízesítem, ha kell. Íze nagyon
finom, nem a paradicsom íz dominál, hanem
akkor van egyben, ha kiérződik benne minden.
Amikor minden készen van, összerakom. A
tepsi lasagne tepsi… Stefanotól kaptam.

A tepsi alját vajjal kikenem, meglocsolom
besamellel, erre kerül egy sor lasagne lap
(nálam 6 db egy sor), majd a paradicsomos,
húsos szósz… besamel, rá a lapkasajt, reszelt
sajt, tészta… rétegezem, felső réteg – tészta,
besamel. 

Sütőbe teszem, megsütöm, amíg a tészta
megpuhul… végül a maradék reszelt sajt.

A tetejére bazsalikomot tépkedek.
A gombás, spenótos, zöldséges változat is

mennyei.

Egy édes tészta …

Vargabéles
Hozzávalók: 1 csomag réteslap (8 db), 25

dkg cérnametélt, 50 dkg túró, 5+1 tojás, 1 cso-
mag vaj, 20 dkg porcukor, 1 doboz tejföl, 2 db
vaníliás cukor, aszalt vörösáfonya.

A cérnametéltet kifőzöm, leszűröm, öblitem.
A vajat a porcukorral kikeverem, hozzá-

adom az 5 tojássárgáját, vaníliás cukrot, tej-
fölt, reszelt citromhéjat, áfonyát, túrót, majd a
kihűlt cérnametélttel jól összekeverem, végül
a felvert fehérjét óvatosan belekeverem.
Akkora tepsit amekkora a réteslap kikenek
olvasztott vajjal. 

A réteslapot kettéveszem, tehát 4-4 db-ot,
levelenként meglocsolom olajjal. A tepsi aljá-
ra helyezem a réteslapot, erre öntöm a túrós,
metéltes tölteléket, erre a következő adag
réteslap, tetejét megkenem tojással.

Előmelegített sütöben sütöm 180 fokon kb.
35 percet. Langyosan fogyasztható.

Lehet hozzá fogyasztani baracklekváros
öntetet, erdei gyümölcsös mártást, eperönte-
tet…

Rengeteg tésztás étel van még… spenótos,
túrós, mángoldos, káposztás, sajtos, simaola-
jos, fokhagymás, paradicsomos, pesztos, cék-
lás, kapros, húsos, grízes, mákos stb…

Jó étvágyat kívánok…

Fejérdy Győzőné/MARI

Sütô-fôzô sa rok
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Október 2. szerda 18:00 
Alkotóművészek és Művészetbarátok Rác-
kevei Egyesületének soros összejövetele
Október 3. csütörtök 15:00 
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Október 4. péntek 19:00 
Polgárőrség soros összejövetele
Október 5. szombat 17:00
„Orvosok a zenében” c. komolyzenei kon-
cert a Magyarországi Orvosmuzsikusok
Egyesülete előadásában
Október 6. vasárnap 16:00 
ELME-ÉSZ?
Lackómagic – Bűvészshow
Október 23. szerda 10.00 
Ünnepi megemlékezés az Ács Károly
Művelődési Központban. 
– Ünnepi beszéd
– Ady Endre Gimnázium ünnepi műsora
– Koszorúzás a Hősök terén   
Október 26. 19:00 
Táncdalfesztivál – zenés időutazás 2 rész-
ben
a Ráckevei Vénusz Színház előadása

Rendszeres foglalkozások

Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
DanceFitness gyerekeknek Andival minden
hétfőn 18:00 és kedden 17:00
Felnőtt társastánc minden hétfőn /kezdő/
18:30, szerdán /haladó/ 18:30
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden
hétfőn 19:30 
Így tedd rá! 1-3 éves korig minden hétfőn
09:30
Így tedd rá! óvodások minden kedden 17:00
Jóga hangtálas relaxációval minden kedden
19:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd–
péntek 16:00 
Nippon Zengo Timivel minden kedden
20:00 és csütörtökön 20:00
Gymsitck Timivel minden kedden és csü-
törtökön 18:30 és szombaton 9:30
Méhészeti szaktanácsadás minden hónap
első szerda 14:30
Jóga minden szerdán 15:30
Fotóklub minden hónap utolsó péntek 18:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája minden pén-
teken 19:30

OOKKTTÓÓBBEERR
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Koncertek Ráckevén 
és környékén:

Október 05. 17 óra Ács Károly Műve lő -
dési Központ („Orvosok a zenében”) 

November 09. 17 óra Ács Károly Művelő-
dési Központ („Orvosok a zenében”) 

December 03. 18 óra Városi Könyvtár
(Adventi esték) („Orvosok a zenében”)

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság 

2019. NOVEMBERI SZÁMÁNAK

lapzártája: 

2019. október 24., 12.00 óra. 
Kérem a lapzárta pontos betartását!

A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések

valódi ságáért felelôsséget nem vállalunk!

Az újságban közölt cikkek tartalma nem
minden esetben tükrözi a kiadó és a  

szerkesztőség véleményét, 
és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek: 
jreka@invitel.hu jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu rujsag@invitel.hu
Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,

hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

Apróhirdetés
KÚT FÚ RÁS O/ 110-es CSA TOR NA CSŐ -

VEL. Stég ké szí tés és -felújítás! 
Tel.: 06(30)9640-485

***
Chen Tai Chi edzések Solton.
Telekocsiba társakat keresek.

Tel.: (06)20 805 4201

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Mindenkinek, akik édes-

anyám temetésén részt vettek, elkísérték
utolsó útjára.

Köszönettel: Donatin Mihály családja 
és hozzátartozók

55 hektár szántó
egyben vagy több
részletben is eladó

Ráckevén.

Telefon: 
06 (70) 612-6864
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KAPOCSI KARIN
Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviselőjelölt
1974-ben születtem Németországban, Löbau-

ban. Tanulmányaimat Németországban kezdtem és
itt fejeztem be Magyarországon, ahol 32 éve tele-
pedtem le. Soroksárra jártam 3 évig általános isko-
lába, ahol megtanultam magyarul is. 2000 óta élek
Ráckevén három gyermekemmel és Párommal.

Ráckevén a Szivárvány Óvoda Ifjúság úti tagintézményben dolgozom.
Fontosnak tartom, hogy a ráckevei és környékbeli német kisebbségiekkel
ápoljuk hagyományainkat. Megválasztásom esetén segíteni szeretnék az
itt élő német ajkú lakóknak, illetve az idelátogató vendégeknek a magyar-
német barátság erősítésében.       

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!                      Kapocsi Karin

KAPOCSI KARIN
DEITSCHE MINDERHEITS KANDIDATIN FÜR DIE

KOMUNALVERWALTUNG
Ich wurde 1974 in Löbau geboren. Die Schule begann ich in

Deutschland und beendete sie hier in Ungarn wo ich mich vor 32 Jahren
niederließ. Ich ging 3 Jahre in die Grundschule in Soroksár, wo ich auch
ungarisch lernte. Ich lebe seit dem Jahr 2000. mit meinen 3 Kindern und
meinem Partner in Ráckeve. Ich arbeite in Ráckeve im Kindergarten. Ich
finde es wichtig das die Deutsche Minderheit von Ráckeve und
Umgebung die Traditionen pflegen sollten. Im Fall meiner Wahl möchte
ich den hier wohnenten Deutsch sprachigen Einwohnern, den Besuchern
und Gästen helfen. 

Vielen Dank im Vorraus für Ihr Vertrauen.
Karin Kapocsi

SZŐGYÉNI ATTILA
Német Nemzetiségi Önkormányzat

képviselőjelölt
1975. november 15-én születtem Budapesten, és születé-

sem óta Ráckevén élek. Gépjárműtechnika-szerelő szakmám-
mal helyezkedtem el eddigi munkahelyeimen, jelenleg is a
GOLDI MOBILITY Kft.-nél dolgozom.

Miután Párommal, Kapocsi Karinnal – aki korábban már a
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja volt – számtalan ren-
dezvényen, testvérvárosi találkozón, utazáson, fesztiválon
részt vettem, ahol úgy éreztem, hasznomat veszi a közösség,

akár mert közösen végeztük munkánkat szervezőként, akár sofőrként, úgy érzem, hogy
szívesen segíteném továbbra is a Ráckevén élő német kisebbségi polgárok boldogulását
és képviselném érdekeiket. Ezért vállalkoztam arra, hogy elinduljak a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat Képviselőjelöltjeként.

Bízom az Önök bizalmában, hogy továbbra is segíthessem még aktívabban a
Ráckevén élő német kisebbség boldogulását és képviselhessem érdekeiket. Köszönöm, ha
bizalmat szavaznak nekem és megtisztelnek szavazatikkal!    Tisztelettel: Szőgyéni Attila

ATTILA SZŐGYÉNI
DEUTSCHE MINDERHEITS KANDIDAT FÜR DIE

KOMMUNALVERWALTUNG
Ich wurde am 15. November 1975 in Budapest geboren und lebe seit meiner Geburt

in Ráckeve.Ich habe bisher als Kfz-Mechaniker gearbeitet und derzeit arbeite ich bei der
Firma GOLDI MOBILITY Kft.

Nachdem ich mit meiner Partnerin Karin Kapocsi, - die schon zuvor Mitglied der
Deutschen Minderheit war – ich nahm an unzähligen Veranstaltungen, Partner stätte -
treffen, Reisen und Festivals teil, wo ich das Gefühl hatte, dass die Gemeinschaft dies gut
Nutzt, weil wir unsere  Arbeit als Veranstalter oder als Fahrer gemacht haben. Ich fühle,
dass ich den in Ráckeve lebenden deutschen Minderheitsbürger weiterhin gern helfen
und ihre Interessen vertreten würde. Deshalb bemühe ich mich als Deutscher
Minderheits Kandidat zu bewerben.

Ich vertraue auf Ihr Vertrauen, dass ich weiterhin eine noch aktivere Rolle für den
Wohlstand und die Vertretung der deutschen Minderheit in Ráckeve spielen kann.
Vielen Dank, dass Sie mir vertrauen und dies mit Ihren  Stimmen honorieren.

Mit freundlichen Grüßen: Attila Szőgyéni 

Hirdetés Fizetett Politikai Hirdetés
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