
Új polgármestert, Vereckei Zoltánt és
képviselő-testületet választott Ráckeve!

V ITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA F ISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEK EM

XXXI. évfolyam 11. szám 2019. november Ára: 200 Ft

Az új képviselő-testület ünnepélyes eskütétele. (Részletek a 2. oldalon. – a szerk.)
Bobek Gábor, Papp László, dr. Nagy Klára, Csernáné Rózsa Mária, Schenk József, Varga Viktória (alpolgármester),

Vereckei Zoltán (polgármester), Szanyó Tibor, Mester Csaba, Kulcsár Péter, Polgári Béláné, Simon Balázs.

Vereckei Zoltán polgármester ünnepélyes
esküt tesz hivatalba lépésekor az alakuló
testületi ülésen. (A vele készített interjút a

8-9. oldalon olvashatják. – a szerk.)

Varga Viktóriát választották
Ráckeve új alpolgármesterének!

Az új képviselő-testület hat tagja
a Keve Egyesület civil szervezetből

nyerte el mandátumát.
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tájékoztatás helyhatósági választás 2019. október 13.

2019. október 13-án polgármestert, önkormányzati képviselőket és német,
roma, szerb nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottunk.
A Helyi Választási Bizottság eredményt megállapító határozatai ellen jogor-
voslati kérelem nem érkezett, azok jogerőre emelkedtek.
A bizottság – a választási iroda munkatársainak előkészítésével – ellátta a
számára törvényben meghatározott feladatokat. Nyilvántartásba vette a pol-
gármester- és egyéni választókerületi képviselőjelölteket, a jelölő szerveze-
tek kompenzációs listáit, a német, roma és szerb települési nemzetiségi
önkormányzati jelölteket. Kisorsolta a szavazólapokon szereplő jelöltek sor-
rendjét, ellenőrizte, majd elfogadta a szavazólap mintákat, ajánlóívek hiánya
miatt bírságot szabott ki.
A bizottsághoz két – kampánytevékenységgel kapcsolatos – kifogás érke-
zett, egyiket érdemi vizsgálat nélkül, a másikat érdemi vizsgálatot követően
utasította el.

I. Helyi önkormányzati választás

Megjelenési arány:
Ráckevén a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 8550 fő.
Összesen 3673-an nyilvánították ki akaratukat, ez 42,96%-os megjelenési
arányt jelentett, kicsit elmaradt az országos átlagtól, mely 48,58% volt.
Az 5 évvel ezelőtti helyhatósági választáshoz képest most 5%-kal nagyobb
volt az aktivitás a választók részéről. Legaktívabbak az 1. és a 7. választóke-
rület polgárai voltak (51%), legkevésbé a 6. választókerület polgárai (27%).
Eredmények:
Polgármesterválasztás:
3631 érvényes szavazat volt, melyből 1494 szavazatot (az összes érvényes
szavazat 41,15 %-át) Vereckei Zoltán, a Keve Közösen Együtt a Városért
Egyesület jelöltje kapta, így ő szerezte meg a polgármesteri mandátumot.
A szavazatok 32,99%-át (1198 szavazatot) Dr. Kereszturi Zita FIDESZ
jelölt, 19,33%-át (702 szavazatot) Szadai József független jelölt, 6,53%-át
(237 szavazatot) Simon Balázs DK jelölt kapta.
Egyéni választókerületi képviselőválasztás:
Ráckevén – mivel a lakosságszám 10.000 fő felett van – vegyes választási rend-
szert alkalmazunk. 8 mandátumot az egyéni választókerületekben szereznek a
jelöltek, 3 mandátumot a töredékszavazatok alapján kompenzációs listáról.
A nyolc választókerületben összesen 28 jelölt indult, ezzel szemben 5 évvel
ezelőtt a képviselőjelöltek száma 46 fő volt. 2014-ben 22-en indultak
független jelöltként, most csak 2 független jelölt mérettette meg magát.
Négy jelölő szervezet indított jelöltet:
A KEVE Egyesület és a FIDESZ-KDNP valamennyi választókerületben, a
DK 5 választókerületben, az MSZP–Szolidaritás–Magyar Liberális Párt –
egyik jelöltjük visszalépése után – ugyancsak 5 választókerületben. Mind a
4 jelölő szervezet jogosult volt kompenzációs listát állítani.
7 egyéni választókerületben a KEVE Egyesület jelöltjei nyertek, egy egyéni
választókerületben a FIDESZ-KDNP jelöltje.
Választókerületenként:

Töredékszavazatok, kompenzációs listáról szerzett mandátumok:
Legtöbb töredékszavazata (1039 töredékszavazat) a FIDESZ-KDNP-nek
volt, két mandátumra lett jogosult, a lista első és második helyén álló szemé-
lyek, Papp László és Dr. Nagy Klára lett képviselő.
A harmadik kompenzációs mandátumot a Demokratikus Koalíció listájának
élén álló Simon Balázs kapta (238 töredékszavazat).
Így jött létre a választópolgárok akaratából Ráckeve Város Önkormányzatá-
nak 12 tagú képviselő-testülete.

II. Nemzetiségi önkormányzati választás:

Nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltekre azok a választópolgárok
szavazhattak, akik szerepelnek az adott nemzetiség névjegyzékén. Ráckevén
a német, roma és szerb nemzetiségi önkormányzat 3-3 képviselőből áll.

Megjelenési arány:

Eredmények:

Köszönet illeti a szavazatszámláló bizottságok választott és delegált tagjait,
a helyi választási iroda vezetőjét és munkatársait a pontos munkáért.
Polgármester úrnak, az önkormányzati képviselőknek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselőknek sok sikert, eredményes munkát
kívánunk! Helyi Választási Bizottság

TÁJÉKOZTATÁS A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS
EREDMÉNYÉRŐL

Választó- Induló Mandátum Szavazati arány (%)
kerület jelölt

1. 4 Szanyó Tibor 45,13
2. 5 Polgári Béláné 38,28
3. 3 Kulcsár Péter 57,92
4. 2 Mester Csaba 69,26
5. 3 Csernáné Rózsa Mária 61,73
6. 3 Bobek Gábor József 44,00
7. 4 Schenk József 57,06
8. 4 Varga Viktória 52,67

Nemzetiség Névjegyzéken szereplők Megjelentek Megjelenési
száma (fő) száma (fő) arány (%)

német 84 51 60,71
roma 75 14 18,67
szerb 17 13 76,47

Nemzetiség Induló jelöltek Mandátumot szerzett Kapott szavazatok
száma (fő) képviselők száma (db)

Kapocsi Karin 30
német 5 Szőgyéni Attila 19

Kancsár Anett 14
Kovács Gyula (1967) 10

roma 4 Kovács Gyula (1999) 9
Kovács Zsuzsanna 9
Antal Mária 13

szerb 3 Alexov Szlobodán 12
Nagyné Ivanov Milka 11
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Ráckeve Város új Képviselő-testülete
2019. október 24-én megtartotta nyilvá-
nos alakuló ünnepélyes testületi ülését,
ahol elsőként meghallgatták a Helyi
Választási Bizottság tájékoztatóját
Mesterné Veszeli Mária alelnök tolmá-
csolásában, majd Vereckei Zoltán pol-
gármester és képviselők ünnepélyes
esküt tettek, nem csak a hivatalos for-
mátumút,hanem a ráckevei hagyomá-
nyokhoz híven 1990 óta szokásban lévő
Tanátsbéliek és a Feö bíró esküvését is.
Aztán egyenként átvették mandátumai-
kat és aláírásaikkal rögzítették azokat.

***
270/2019.(X.24.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (1)-(6) bekez-
désében foglaltak alapján 2019. október
13. napjától Vereckei Zoltán polgármes-
ter illetményét havi bruttó 698.000 Ft-
ban, költségtérítését havi bruttó 104.700
Ft-ban állapítja meg a 2019. évi önkor-
mányzati költségvetés választott tiszt-
ségviselői keret terhére.
2. A képviselő-testület felhívja a jegy-
zőt, hogy gondoskodjon a szükséges
munkaügyi okmányok előkészítéséről,
az illetmény és a költségtérítés folyósítá-
sáról.
Felelős: dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. október 24.

***
271/2019.(X.24.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztásához három tagú szavazat-
számláló bizottságot hoz létre a titkos
szavazás lebonyolítására.
2. A képviselő-testület a szavazatszám-
láló bizottság tagjának választja az aláb-
bi képviselőket: Schenk József elnök,
Papp László tag, Simon Balázs tag.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
272/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Varga Viktóriát 2019.
október 24. napjától alpolgármesterré
választja. Az alpolgármester a feladato-
kat társadalmi megbízatásban látja el.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester,
Varga Viktória alpolgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
273/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3)
bekezdésének értelmében, 2019. októ-
ber 24. napjától, Varga Viktória alpol-
gármester tiszteletdíját havi bruttó
215.000 Ft-ban, költségtérítését tiszte-

letdíja 15%-ában, azaz havi bruttó
32.200 Ft-ban állapítja meg a 2019. évi
önkormányzati költségvetés választott
tisztségviselői keret terhére.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
A határozat végrehajtásában közremű-
ködik: személyzeti ügyintéző
Határidő: 2019. október 24.

***
274/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nem zárja ki a szavazás-
ból a bizottsági tag jelölteket.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
275/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagjává és elnökévé választja Mester
Csaba önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
276/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagjává választja Polgári Béláné
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
277/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagjává választja dr. Nagy Klára
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
278/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagjává választja Bodzánné dr. Pata-
ki Mártát.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
279/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagjává választja Végh Máriát.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
280/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Városi Erőforrás Gazdálkodási
Bizottság tagjává és elnökévé választja
Csernáné Rózsa Mária önkormányzati
képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

Határidő: 2019. október 24.
***

281/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Városi Erőforrás Gazdálkodási
Bizottság tagjává választja Kulcsár Péter
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
282/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Városi Erőforrás Gazdálkodási
Bizottság tagjává választja Schenk Jó-
zsef önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
283/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bi-
zottság tagjává választja Papp László
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
284/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjától
a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizott-
ság tagjává választja Palásti Zoltánt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
285/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Városi Erőforrás Gazdálkodási
Bizottság tagjává választja Matics Istvánt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
286/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Városi Erőforrás Gazdálkodási
Bizottság tagjává választja Nagyné
Ivanov Milkát.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
287/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport
Bizottság tagjává és elnökévé választ-
ja Schenk József önkormányzati kép-
viselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
288/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport
Bizottság tagjává választja Szanyó Ti-
bor önkormányzati képviselőt.

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
289/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport
Bizottság tagjává választja Polgári Béláné
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
290/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport
Bizottság tagjává választja Mester Csaba
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
291/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport
Bizottság tagjává választja Babarczi
Évát.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
292/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport Bi-
zottság tagjává választja Matics Ist-
vánnét.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
293/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Turisztikai, Kulturális és Sport Bi-
zottság tagjává választja Kemény
Andrást.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
294/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává és elnökévé vá-
lasztja Kulcsár Péter önkormányzati
képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
295/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává választja Csernáné
Rózsa Mária önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
296/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-

Testületi ülés
önkormányzat önkormányzat önkormányzat
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önkormányzat pályázati felhívások ingatlan-értékesítés
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává választja Bobek
Gábor önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
297/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává választja Simon
Balázs önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
298/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává választja dr. Pusz-
tai Attilát.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
299/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává választja Varnyú
Jánost.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
300/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazda-
sági Bizottság tagjává választja dr.
Fridrich Katalint.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
301/2019.(X.24.) számú határozat

Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól Civil kapcsolatokért felelős tanács-
nokká választja Polgári Béláné önkor-
mányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
302/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. nap-
jától Közbiztonsági tanácsnokká vá-
lasztja Bobek Gábor önkormányzati
képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
303/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól Sport tanácsnokká választja Szanyó
Tibor önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
304/2019.(X.24.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. október 24. napjá-
tól Turisztikai tanácsnokká választja
Schenk József önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. október 24.

***
305/2019.(X.24.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Ráckeve – csónaktároló építése” című
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás érvényes.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete érvénytelennek nyil-
vánítja a MERITO TREND Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. (székhely:

2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.)
ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján, mivel az alkalmassági
követelményeknek való megfelelését az
Ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig
nem nyújtotta be, így egyéb okból nem
felel meg az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, vala-
mint a jogszabályokban meghatározott
feltételek.
3. A képviselő-testület megállapítja,
hogy a közbeszerzési eljárás eredmény-
telen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján, mivel az eljárásban kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester,
dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közremű-
ködik: Molnár Józsefné műszaki iroda-
vezető
Határidő: 2019. október 24.

***
306/2019.(X.24.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelő-
intézet főigazgatói (magasabb veze-
tői) feladatok ellátására az előterjesz-
tés melléklete szerinti tartalommal
pályázatot ír ki.
2. A pályázatot közzé kell tenni:
• Kormányzati Személyügyi Központ
internetes oldalán,
• Egészségügyi Közlönyben,
• Ráckevei Újságban,
• Városi honlapon,
• az intézmény telephelye szerinti
önkormányzat honlapján,
3. A képviselő-testület a pályázatok
szakmai véleményezésére felkéri az
Egészségügyi és Szociális Bizottságot,
valamint az intézmény közalkalmazotti
tanács képviselőjét, a Magyar Országos

Kamara Pest megyei szervezet képvise-
lőjét.
4. Egyben dr. Végh László sebész, trau-
matológus Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézet szakorvosát 2019. dec-
ember 1. napjától a 2.) pont szerinti kiírás
elbírálásáig, legfeljebb 2019. december
31. megbízza Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelőintézet főigazgatói, magasabb
vezetői feladatainak ideiglenes ellátásá-
ra, mivel a magasabb vezetői munkakör
haladéktalan betöltése a folyamatos ellá-
tás biztonságos megszervezéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges, és a folyamatos
működéshez szükséges személyi feltéte-
lek más munkaszervezési eszközökkel
nem biztosíthatók. Dr. Végh László az
ideiglenes főigazgatói feladatok ellátásá-
ért munkálttaói döntés szerinti havi
helyettesítési díjra jogosult, mely összeg
nem haladhatja meg a mindenkori fő-
igazgató havi vezetői bruttó díját.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester,
dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Turcsán
Ágnes szervezési csoportvezető
Határidő: azonnal

***
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a 18/2019.
(X.24.) önkormányzati rendeletet a Kép-
viselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról,
(A rendeletet teljes terjedelmében a vá-
ros honlapján olvashatják. – a szerk.)

***
A képviselő-testület a soron követke-
ző ülését 2019. november 28-án
tartja.

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

Jáki Réka

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőinté-
zet FŐIGAZGATÓ (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja: • szemé-

lyesen Ráckeve Város Polgármesteréhez munka-
időben, vagy • postai úton: Ráckeve Város Önkor-
mányzata Polgármesterének címezve (Vereckei
Zoltán polgármester 2300 Ráckeve, Szent István
tér 4.) papír alapon, 1 példányban. A borítékra kér-
jük ráírni „Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatói
pályázat”. További információ kérhető: dr.
Rupp-Müller Melinda mb jegyző 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4. Tel.: 06-24-523-333.

A pályázatot teljes terjedelmében Ráckeve
Város honlapján, a www.rackeve.hu oldalon
találhatják.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ráckevei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ráckevei Polgármesteri Hivatal
JEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A pályázatot teljes terjedelmében Ráckeve
Város honlapján, a www.rackeve.hu oldalon
találhatják.

Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati ren-
delete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé önkormányzati
ingatlan értékesítésére.

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
igénymentes, teljesen közművesített.

Az ingatlan ára: bruttó 72.720.000 Ft.
A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Molnár Józsefné Műszaki Irodavezető: muszak@rackeve.hu, tel.: 06-

24-523-345
A pályázati kiírást teljes terjedelmében a Ráckeve Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján
(www. rackeve.hu), közösségi oldalán, a Ráckevei Újság októberi számá-
ban tekinthetik meg. Ráckeve Város Önkormányzata

Kossuth L. u. 78. – önkormányzati ingatlan értékesítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



önkormányzat sajtóközlemények pályázatok

2019. november 5

TÁJÉKOZTATÓ
Ráckeve Város Önkormányzata megtartotta a záró rendezvényét

a PM_ONKORMUT_2018/161 számú, „Ráckeve, Dömsödi út és
Erdész u. – Vásártér utca felújítása” c. projektre vonatkozóan
2019. október 9-én.

A projektben tervezett feladatok megvalósultak, így a felújított utak –
Dömsödi út, Erdész utca, Vásártér utca – hossza 1679,5 m, a fejlesztett jár-
dák hossza a Dömsödi úton 497 m, a fejlesztés révén megvalósult vízelve-
zetés hossza összesen 2 188,5 m. A Dömsödi út és Erdész utcai csomópont
átépítésre került merőleges útcsatlakozásként „T” csomóponttá, a
Dömsödi úti óvoda előtt forgalomlassító berendezés létesült. A műszaki
átadás-átvétel 2019. szeptember 20-án megtörtént, a kivitelezés határidő-
ben megvalósult.

A projekt támogatója: Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója

2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A projekt tervezett összes költsége: 105,26 millió Ft.
A támogatás mértéke: 95%.
Az elnyert támogatás: 99,99 millió Ft.
A pénzügyi elszámolás még tart, az összes költség 104,7 millió Ft,

ehhez igazodik a támogatás, (95%) 99,5 millió Ft.

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT!

Ráckeve Város Önkormányzata eredményesen pályázott a
PM_PIAC_2018 számú, „Helyi piacok fejlesztése Pest megye
területén” címmel megjelent pályázati kiírásra.

A projekt címe: A ráckevei Csónakos piac fejlesztése.
A projekt helyszíne: 2300 Ráckeve, telekhatáron belül:

Szegedi Kiss István sétány, Pauer püspök sétány, Skarica
Máté sétány, telekhatáron kívül: Kossuth L. u., Hősök tere, a
fejlesztéssel érintett terület nagysága: 3610,8 m2.

Projektazonosító: PM_PIAC_2018/22.
Támogató: Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncep-

ciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi
támogatás.

A projekt összes költsége: 111 109, 7 millió Ft.
Támogatás mértéke: 90%.
Az elnyert támogatás: 99,99 millió Ft.
A támogatott tevékenység kezdési időpontja: 2019. november 4.,

tervezett befejezési időpontja: 2020. április hó.

Ráckeve Város Önkormányzata

Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal
együttműködve 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső-
oktatásban való részvételének támogatására.

A pályázatkiírás megtekinthető a www.rackeve.hu honlapon, illetve
Ráckeve Város Önkormányzat Hirdetőtábláján.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://bursa.emet.hu/ paly/palybelep.aspx. Ezt követően a pályázatot
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva. aláírva a kötelező mellékletekkel
együtt kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen Ráckeve Polgármesteri Hivatal (Ráckeve, Szent István tér 4.)

2. emelet 214-es irodájában, vagy
• postai úton az alábbiak szerint: Ráckeve Polgármesteri Hivatal, 2300

Ráckeve, Szent István tér 4., a borítékon fel kell tüntetni „Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” és a pályázat típusát „A”
vagy „B”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és

szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, és/vagy ven-

déghallgatói képzésben vesz részt.
További információ az 523-359 telefonszámon Kovácsné dr. Zsákai Teréz

igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Pályázati felhívás
Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
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elektromos hulladékgyűjtés felhívás

A ROLFIM Szövetkezet és Ráckeve Város Önkormányzata
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék)
gyűjtést szervez, amely során ingyen leadhatja összegyűlt e-
hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2019. 11. 23. (szombat)
08:00–12:00-ig.

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Ady E. utcai PII parkoló, a könyvtár mögötti rész.
Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért

szeretnék elérni, hogy Ráckevén szélesedjen az újrahasznosítható hulladé-
kok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igé-
nyel – azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hul-
ladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, ame-
lyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék
másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, ille-
gális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.

Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illet-
ve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok
ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye

nélkül „minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral műkö-
dött”, kivétel a képcsöves berendezések (TV).

Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállí-
tását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű, nagytömegű

e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehető a „Házhoz
megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a szer-
vezők vállalják az összekészített eszközök elszállítását
Ráckeve területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék
gyűlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretű

műszaki tárgy (pl.: hűtő, mosógép).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki őrizetle-

nül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhető a berendezések foszto-
gatása, illetve a környezet szennyezése!

Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi,
oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb…) bejelentését is, s igény
szerint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk
ki az átvételről.

Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk 2019.
11. 22-ig, munkanapokon 08:00-12:00-ig. A bejelentésben telefonos elérhe-
tőséget is kérünk megadni, a begyűjtő járat megtervezését követően szüksé-
gessé válhat az elszállítás időpontjának pontosítása céljából!

A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít, hogy egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén
használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket
térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1-269-0234-es telefonszá-
mon lehet!

Együttműködő munkájukat köszönjük!

ELEKTROMOS HULLADKBEGYŰJTÉSI AKCIÓ

A ráckevei
sertéstartók
figyelmébe!

A Pest Megyei Kormányhivatal
tájékoztatása szerint 2019. november
végéig valamennyi sertéstartót állator-
vosnak kell felkeresnie a sertésállomá-
nyok korcsoportonkénti összeírása,
valamint járványügyi felülvizsgálata
és az állattartók járványügyi tájékozta-
tása céljából.

A fenti okok miatt a településen
folyamatban van a házi sertésállomá-
nyok összeírása, ebben kérjük az Érin-
tettek teljeskörű együttműködését:
JELENTKEZZENEK A SERTÉS-
TARTÁS HELYÉVEL ÉS AZ
EGYEDSZÁM MEGADÁSÁVAL
A POLGÁRMESTERI HIVA-
TALBAN!

A járvány továbbterjedésének meg-
akadályozása csak a sertéstartók
együttműködésével és a házi sertés-
állomány szoros felügyeletével le-
hetséges!

Dr. Siket Péter

Ráckeve házhoz menő csomagolási és
zöldhulladék 2019. ŐSZI szállítási rendje

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
Ráckevén: november 12., december 10.

üdülőterületen: november 25., december 23.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a
zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közlekedést nem akadályozó módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosíta-
nak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyző-
könyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére.
A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális több-
lethulladékos zsák árával megegyező: 227 Ft + ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű meg-
vásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉS
Ráckevén: november 5., 19., december 3., 17., 31.

üdülőterületen: november 11., 25., december 9., 23.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére

szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen
áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtő-
pont(ok)on történik! (Becsei út; MOL kút; Dömsödi u. szabad strand)

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés: Ráckeve Ács Károly Műv. Központ (Kossuth L. u. 51.) péntek – szom-
bat: 8.00 – 12.00
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Szinte nyári melegben emlékezett Ráckeve városa 1956 hőseire október
23-án. Nem csak az időjárás volt más, mint általában megszoktuk, mert álta-
lában hideg szélben, sőt előfordult havas esőben koszorúzzuk meg a Hősök
terén álló Kopjafát és a 2016-ban felavatott Párkányi Raab Péter szobrász-
művész '56-os emlékművét, hanem ahogy beléptünk az Ács Károly Műve-
lődési Központ épületébe már egy meglepetés fogadta az emlékezőket. Sza-
bó Gertrúd, az intézmény új vezetője egy igényes és a kort és annak jelképes
tárgyi együttesével, kép-és hangeffektekkel idézte fel rögtön az októberi
események drámai hangulatát.

Vereckei Zoltán, Ráckeve város új polgár-
mestere köszöntőjében kitért arra, hogy bár nem
összehasonlítható a két esemény, de ahogyan
’56-ban történelmet írtak a szabadságukért küz-
dő magyarok, úgy most az önkormányzati
választásokon is városi szinten történelmi ese-
ménynek számít, hogy a ráckevei polgárok elő-
ször egy civil szervezetnek szavaztak bizalmat a
választásokon. Hangsúlyozta, hogy most már az
„építkezés” időszaka és a közös együttműködé-
sé következik, és annak a bizalomnak, amit
megszavaztak a KEVE Egyesületnek és a pol-
gármester személyének a ráckeveiek, igyekeznek megfelelni.

Ezután Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancs-
nok, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancs-
nokának fontos gondolatokat ébresztő ünnepi
beszéde következett, amelyben hangsúlyozta:

„Azok a rendkívüli napok egy rövid időre felsza-
kították az ötvenes évek, a diktatúra szürke szöve-
tét, amikor a magyar társadalom különböző cso-
portjai, katonák és civilek, diákok, munkások és
értelmiségiek joggal érezhették, hogy egy pillanat-
ra maguk is beleszólhatnak sorsuk alakításába.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, bár leverték, mégis előre
mutatott. Megmutatta, hogy a nemzetek szabadságküzdelmét eltiporni lehet,
de szabadságvágyát elfeledtetni nem. Olyan ez, mint a már koromfekete fel-
szín alatt parázsló szövétnek. 1956 történései elmúltak, de emlékezete soha-
sem, s aztán mindebből egyszer csak szárba szökkent 1989. (...)

A Ráckevén a nemzetőrséget megszervező és a rendet fenntartó Forgács
János életútja is példa arra, hogy tetteik, döntéseik csupán évtizedek múlva,
a rendszerváltáskor tűntek fel új fényben, amikor 1956 különleges őszének
eseményeire már ünnepként lehet és kell emlékezni.”

Talán soha még annyi meghatott ember nem
volt ebben a teremben, mint amikor Kovácsné
Schmidt Mária, nekünk Marika néni őszintén és
hitelesen mesélte el a ráckevei ’56-os eseménye-
ket és saját családjának szétesését. Amikor ahhoz
a családtörténeti részhez ért, amikor neki válasz-
tania kellett, hogy férje és gyermekei után megy
Torontóba, vagy idős szüleit itthon marad ápolni,
és hogy szakadt szét a szíve, de mégis hazáját,
otthonát és szüleit választotta, bizony nem szé-
gyelltük a könnyeinket ezért a 87 éves tüne-
ményesen szerethető, bölcs és szeretetreméltó Marika Néniért!

Gál-Ködöböcz Zsuzsanna, az Ady Endre Gimnázium tanárnője megint
egy kiváló és nagyon hatásos ünnepi műsort tanított be, amiért elismerés jár
számára és a szereplő diákok számára is!

Az emlékezés a koszorúzással ért véget, de azt hiszem lelkünkben tovább
folytatódott…

Köszönjük ezt az élményt az Ács Károly Művelődési Központ igazgató-
jának, Szabó Gertrúdnak és minden résztvevőnek! Jáki Réka

Közösen emlékeztünk ’56 hőseire
emlékezés 1956 október 23.
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„Ne azt keressük egymásban, ami elválaszt, hanem ami összeköt minket!”

Egy csésze kávé
Vereckei Zoltánnal,
Ráckeve Város új polgármesterével

Jáki Réka: – Ahogyan polgármesterré
válásod első pillanataiban megfogalmaz-
tad, majd az 1956-os emlékezésen is: „Tör-
ténelmet írt Ráckeve, amikor egy civil szer-
vezetnek adott bizalmat, hogy vezesse a
várost.”

Vereckei Zoltán: – Pontosabban úgy
fogalmaztam, hogy ha nem is világ- és
magyar, de várostörténelmet bizonyosan írt
Ráckeve a helyhatósági választásokon,
mert még soha nem fordult elő a település
történetében, hogy egy civil egyesület tag-
jai ilyen nagy számban jutottak be a képvi-
selő-testületbe. Ugyanakkor azt is hozzá-
tettem, hogy éppen ezért óriási a felelőssé-
günk. Egyrészt meg kell felelnünk annak a

bizalomnak, amit támogatóink belénk vetettek, másrészt ki kell érdemel-
nünk azok bizalmát, akik másokban hittek, hisznek, és azoknak is, akik sen-
kiben sem. És ők vannak többen.

– Milyen okoknak tudod be ezt a hatalmas változást kívánó igényét a rác-
kevei lakosoknak?

– Több tényezőnek. Egyrészt a választók egy része úgy érezte, hogy hiá-
ba voltak már három ciklus óta kormánypárti testületek, nem hozták a
remélt eredményeket. Másrészt a helyhatósági választásokon teljesen érthe-
tően nagy az igény a direkt politizálás elkerülésére: egyre többen gondolják
úgy, hogy azt meg kellene hagyni a nagypolitikának. A KEVE Egyesület
pedig kifejezetten ügyelt arra, hogy független maradjon az ilyen vitáktól.
Ráadásul egy ilyen kisvárosban egymás szeme előtt éljük életünket, így a
hitelesség kérdése is élesebben merül fel, mint egy nagyobb helységben.

– Meglepődtetek vagy számítottatok erre a nagy győzelemre?
– Ami engem illet, kétféle variációban gondolkodtam: vagy szoros küz-

delmet vagy nagyarányú győzelmet vártam. A kampány során rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk az emberektől, ugyanakkor mindig ott lebegett
a szemem előtt, hogy a Fidesz-KDNP jelentős mozgósításra képes, és az
alacsony részvétel ezért neki kedvez, márpedig 2014-ben kifejezetten ala-
csony volt a választási hajlandóság Ráckevén. Ezért a választási kampány-
ban végig arra törekedtünk, hogy minél több emberhez jusson el az üzene-
tünk, hogy számít a szavuk, és hallassák az urnáknál. Amikor pedig napköz-
ben kiderült, hogy az öt évvel ezelőttihez képest többen kerekedtek fel, hogy
kifejezzék véleményüket, már erősen bíztam a jó eredményben.

– Mikor fogalmazódott meg benned és miért, hogy indulni kívánsz a város
vezetőjének?

– Bármennyire is sok törés keletkezett köztem és polgármester úr, vala-
mint kormánypárti képviselőtársaim egy része között az előző ciklusban
már elég korán, lényegében 2015 decemberétől, a végleges döntés későn
érett meg bennem, még annak ellenére is, hogy egyre többen kerestek meg
ezzel. Talán úgy nyár elején döntöttem véglegesen, és azért így, mert úgy
éreztem, megfelelő támogatással, sokkal többet is tehetnék a városért.

– Miért „csak” polgármesterként jelöltetted magad, hiszen mellette
indulhattál volna képviselőnek is?

– Mert már – akármilyen furcsán is hangzik elsőre – alpolgármesterként
volt időm kitapasztalni öt év alatt, hogy milyen értelmetlen, idő- és energia-
pazarló küzdelem kisebbségben lenni. A köz szolgálata nemes feladat, de
eredménytelen küzdelmeket folytatni értelmetlennek tartom. Úgy gondol-
tam, ha így nem sikerül, akkor már inkább élem a megszokott életemet, és

kimaradok a helyi politikából. Félreértés ne essék: nem azzal van bajom, ha
fontos célokért folytatott demokratikus vitákban alulmaradok, hanem azzal,
ha azt érzem, hogy a lényeges közösségi célokat időnként különböző rejtett
érdekek írják felül. Ezért is tartottam fontosnak, hogy ne egyéni jelöltként
induljak, hanem hasonló értékelvű emberek vegyenek körül.

– Hogyan kezdtél hozzá a csapatod összeállításához? Miért épp ezekben
az emberekben láttad meg Ráckeve jövendő képviselőit?

– Igazából nem én kezdtem csapatot építeni, hanem fordítva történt.
Engem kerestek meg egyre többen, így a későbbi csapatból is valaki, hogy
jelöltessem magam. És hogy miért éppen ők? Mert a KEVE képviselőinek
egy része már régóta aktívan jelen van a civil szférában, s mint ilyen szerep-
lők nem elvettek a várostól, hanem gazdagították azt: munkájukat, szabad-
idejüket és nem egyszer még pénzüket is áldozták azért, hogy értéket
teremtsenek. Ez volt talán a legfontosabb szempont a választásnál, de termé-
szetesen több más dolgot is figyelembe kellett vennünk.

– Programotok már ismert és elég komplexnek tűnik, hiszen a 7 pontjá-
ban szinte minden területet lefed: infrastruktúra, idegenforgalom, gazda-
ság, környezetvédelem, társadalom-oktatás, kultúra-sport-szórakozás-test-
vérvárosi kapcsolatok. Mégis melyek azok a fontosabb sarokkövek, amelyek
prioritást élveznek?

– Első helyen az infrastruktúra, azon belül is az utak fejlesztése áll. Ezen
a területen, sajnos, 20-30 éves elmaradással küzd a város. A legjobb, persze,
az lenne, ha minden utat leaszfaltozhatnánk, de ennek nincs realitása, annak
ellenére sem, hogy nagyjából a duplájára szeretnénk emelni az erre a célra
fordított önkormányzati keretet: ezért aztán priorizálni kell, amit a forgalom
és állandó lakosságszám alapján tudunk megtenni, ezek objektív, mérhető
adatok. Ezután rögtön a turizmus következik. Ráckeve régi vágya, hogy az
idegenforgalom fellendüljön, de valójában a látnivalók száma csekély, sőt
egyre szűkülő. A kastély bezárása, a Summerfest és a Magyar Nemzeti
Galéria képanyagának elvesztése nem tartozik a település történetének dicső
lapjai közé. A korábbi testületek többnyire arra vártak, hogy valamilyen
pályázati forrásból fejlesszenek valamit, de ez nem sikerült. Nekünk számos
olyan ötletünk van, ami saját forrásból is megvalósítható, illetve térségi
összefogással megalapozható. Előbbiek esetében nyilván nem kell nagy
dolgokra gondolni, de arra alkalmasak, hogy jóval hosszabb ideig lekössék a
turisták figyelmét, mint az most lehetséges.

– Hogyan kezdtek ehhez a hatalmas munkához?
– Hát hogy hozzáfogunk. De félretéve a tréfát: remek emberekkel

dolgozhatom, mindenki tele van tenni akarással. És külön megemlíte-
ném a vidámságot: a kampány öt hetében rengeteget nevettünk a közös
munkák során. Ilyen körülmények között a legnehezebb akadályt is
könnyebben lehet átugrani.

– Nem csak a testület kezdte meg munkáját az alakuló ülésen, hanem
megválasztottátok a bizottságokat és azoknak külső tagjait is, akik között
számos olyan kiváló szakember esküdött ismét fel, akik már korábban is
bizonyították, hogy városunkért sokat tudnak tenni. Milyen bizottságok jöt-
tek létre és milyen feladatokat szántok nekik?

– A korábbi ciklusból hármat változatlanul hagytunk: maradt az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgaz-
dasági Bizottság. Előbbinek Mester Csaba, utóbbinak Kulcsár Péter lett az
elnöke. Csernáné Rózsa Mária vezetésével áll fel a Városi Erőforrás Gaz-
dálkodási Bizottság. A korábbi Sport-, Ifjúsági és Kulturális Bizottság azon-
ban – tekintettel a KEVE Egyesület programjában kiemelt helyen szereplő
idegenforgalmi csomagra – a Turisztikai, Kulturális és Sportbizottság nevet
kapta. Ezenkívül a bizottság elnöke, Schenk József egyben turisztikai
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tanácsnoki szerepkört is kap, s a Tourinform Iroda szakmai felügyeletét az ő
közvetlen irányítása alá szervezzük be, illetve a testvérvárosi kapcsolatokért
is felel. A civil kapcsolatokért felelős tanácsnok Polgári Béláné, sporttanács-
nok Szanyó Tibor lett, a közbiztonsági tanácsnok pedig Bobek Gábor
marad. Alpolgármesternek Varga Viktóriát választottuk.

– Többször hangsúlyoztad különböző kommunikációs csatornákon a
választás után, hogy „vége a rombolásnak és az építkezés időszaka kezdő-
dik”, és nem kívánjátok a múltban és a választás alatt meglévő sérelmeket,
intrikákat folytatni. Mi a véleményed, nehéz időszak volt Ráckeve életében is
ez a pár hónap?

– Igazából egy bibliai idézetet citáltam a Prédikátorok könyvéből egy
alkalommal: „megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építke-
zésnek”. A rombolást természetesen képletesen értettem, a kampány alatt a
lelkekben végbement sérülésre céloztam. Sajnos ez az időszak néhány
emberből a rosszabbik oldalát hozta ki, elfelejtette, hogy a választások után
is van élet.

– Mit gondolsz, miért választottak a ráckevei szavazópolgárok „új”
embereket és civileket képviselőiknek, akik még nem politizáltak és nem tar-
toznak egy politikai párthoz sem?

– Bízom benne, hogy azért, mert hitelesnek tartanak minket. Mint emlí-
tettem, tagjaink egy része már hosszú évek óta civilként is jelen volt
Ráckeve életében, és számos dolgot tett a városért önkéntesen, munkát, sza-
badidőt, sőt pénzt nem kímélve.

– Nem tartasz attól, amit szoktak is emlegetni, hogy egy jobboldali kor-
mányzású országban egy „független” vezetésű város hátrányba kerülhet a
pályázatok, beruházások, fejlesztések terén? Van együttműködési szándék
részetekről, és FIDESZ-es országgyűlési képviselőnkkel, Pánczél Károllyal
felvettétek esetleg már a kapcsolatot?

– Rendkívül visszatetsző és rossz emlékeket idéző dolog lenne, ha egyes
területek fejlesztését párthűség alapján támogatná a kormány. Ennek egyéb-
ként éppen ellenkezőjét bizonyította a miniszterelnök azon kijelentése, hogy
minden ellenzéki várossal együtt kívánnak működni a következőkben. Mi
ráadásul függetlenek vagyunk, más pártok támogatását sem élveztük. Kép-
viselő úrral pedig már többször is beszéltem telefonon, és mire a lap megje-
lenik, a tervek szerint egy személyes egyeztetésen is túl leszünk.

– Hangsúlyoztátok többször is a kampány során, hogy az a meggyőződé-
setek, hogy egy kis település életét mentesíteni kell a politikai csatározások-
tól. Hogyan lehet ezt a szép ideológiát betartani ma Magyarországon?

– Ahogyan tettem az elmúlt ciklusban, amikor egyszer a baloldal, egyszer
pedig a jobboldal tett kísérletet arra, hogy nagypolitikai kérdésben csikarjon
ki állásfoglalást a képviselőktől: mindkét esetben elmondtam, hogy ennek
nem itt van a helye. Persze tudom, ennél azért sokkal bonyolultabb a dolog,
és természetesen nem azt jelenti, hogy nem vesszük tudomásul a nagypoliti-
ka realitásait.

– A lakossággal történő folyamatos párbeszéd, kapcsolattartás is egyik
törekvésetek. Milyen kommunikációs eszközöket kívántok alkalmazni ennek
megvalósításához?

– Azokat, amelyek erre alkalmasak: tájékoztatásra a nyomtatott és
elektronikus sajtót, párbeszédre a Facebookot, chatszobákat, Messen-
gert, lakossági fórumokat. Képviselőink is elérhetők lesznek e-mailen
és/vagy telefonon, mint ahogyan én is.

– Melyek azok a dolgok, amelyeket biztosan meg szeretnétek változ-
tatni?

– Mindenekelőtt a közhangulatot: szeretnénk, ha az emberek kicsit
vidámabbak lennének, nagyobb közösségi életet élnének, és aktívan és
bátran hallatnák a hangjukat a helyi döntésekben. Ez egyébként el is
indult: a választások óta egyre többen mosolyognak ránk, keresnek
meg minket észrevételeikkel, ajánlanak fel önkéntes munkát, amit
ezúton is nagyon köszönök.

– Első polgármesteri Facebook-os interjúdban említetted a szakem-
berhiányt városunk több intézményében. Hogyan próbálod ezt „orvo-
solni”? Egyébként is tervezel személyi változtatásokat? Ilyenkor min-
denkit természetesen izgat ez a kérdés, amikor egy új „főnök” lép színre!

– A hiányzó posztok betöltésére alkalmas jelölteket magam is keres-
tem. Az újság megjelenési idejére várhatóan már egy új munkatárs áll
állományban a jegyzői kabinetben a jelenlegi megbízott jegyző mellett,
illetve decemberben a pénzügyi irodán is teljes lesz a létszám. Sajnos a
szakrendelő helyzete nem ilyen egyszerű, ott az országos helyzet miatt
nehezebb lesz kielégítő megoldást találni.

– Bár 5 éve már részt vettél a közéletben, mint képviselő és alpolgár-
mester, mégis sokkal nagyobb felelősség a város első emberének lenni.
Biztosan megváltozik az eddigi megszokott életed. Korábbi munkáidat
nyilván nem tudod majd folytatni, nyilván számoltál ezzel, mégis
hogyan éled ezt az új helyzetet meg? És mit szól a családod?

– A lányaim már nagyok, kiröpültek, őket nem érinti a változás. De
ha őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, hogy a feleségem – aki
egyébként rengeteget dolgozott a kampány során, amit ezúton is szeret-
nék neki megköszönni – egyik szeme sír, a másik nevet. Ezt követően
még kevesebb időnk lesz a közös pihenésre, mint eddig. Neki is nagyon
sok munkája van, nekem is az volt már korábban is: a társadalmi meg-
bízatású alpolgármesterség mellett több munkakört töltöttem be öt éven
keresztül. Most, főállású polgármesterként ezekre nem lesz időm, így
egy részét ennek is Mária veszi át a családi cégünkben.

– És amit szeretnél elmondani, de én nem tettem fel kérdésként!
– Amit az elmúlt időszakban többször is hangoztattam: hogy a

KEVE Egyesület nem sebeket akar ejteni, hanem gyógyítani. Nem
elválasztani, hanem összeforrasztani. Ezért arra kér mindenkit, hogy ne
azt keressük egymásban, ami elválaszt, hanem ami összeköt minket.

Ez pedig Ráckeve és az itt élő emberek jövője.
– Köszönöm az őszinte válaszokat és sok sikert, eredményeket kívánok az

új munkádhoz Neked és képviselőtársaidnak is!
– Köszönjük szépen!

Jáki Réka

Kincskereső karácsony újra
Tisztelt ráckevei lakosok! A Közösen Együtt a Városért Egyesület a

tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva újra meghirdeti Kincskereső
karácsony című jótékonysági estjét. Mint emlékezhetnek rá, az akció
lényege, hogy hátrányos szociális helyzetű, óvodás korú gyermekek jut-
hassanak ahhoz az ajándékhoz, amire valóban vágynak.

Az óvó nénik segítségével feltérképezett tárgyak megvásárlásához
ezúton keresünk ajándékozó szülőket. A tavalyi év tapasztalatai alapján
3-7000 forint közötti összegekről van szó, amit ki-ki anyagi lehe-
tőségeihez mérten tud teljesíteni.

Az ajándékok személyes átadására végül egy rendezvény keretében
biztosítunk lehetőséget decemberben, amelyről értesítjük önöket, de
igény esetén lehetőség van az anonimitás megőrzésére is.

Jelentkezni a keveegyesület@gmail.com e-mail-címen vagy a
Schema számítástechnikai üzletben lehet.

Köszönjük! KEVE Egyesület
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Skarica Máté Városi Könyvtár kórusverseny

Ráckevén járt
Bosnyák Viktória –
író-olvasó találkozó
Bosnyák Viktória

író, műfordító. Leg-
ismertebb regénye,
ami már az ajánlott
és a kötelező listán
is szerepel ország-
szerte a Tündérbo-
szorkány c. könyv,
amelynek ebben a
pillanatban jelenik
meg a folytatása. Az iskolák már jól ismerik a
Nyelvkincstár sorozatot, amelyet remekül lehet
hasznosítani magyar órákon. A gyerekek pedig
könnyedén, játszva tanulnak az Amikor kivirág-
zott a fánk fánk, A sirály a király? sorozatból.
Az utóbbi időben már kisebbeknek is ír az író-
nő. Nagyon sokat tett és tesz azért, hogy minden
korosztály megszeresse az olvasást!

A találkozón közel 150 fő vett részt, köszönjük,
hogy eljöttek, és szívből reméljük, hogy egy nagy-
szerű élménnyel gazdagodtak Bosnyák Viktória
történetei által! Barbulszka Gabriella

2019. október első hetében rendezték az Országos Könyvtári Napokat, ame-
lyen könyvtárunk is részt vett több rendezvénnyel. Az idei szlogen a Könyvtárak
az emberért, a téma pedig a környezet, a fenntarthatóság volt. Első előadásunk
Hulladékmentes élet címmel indult, amelyet Fegyó Kinga tartott, sok hasznos
ötlettel, kezdő hulladékcsökkentőknek és haladóknak is. Reméljük, meghoztuk
a kedvét azoknak, akik eljöttek, és többen felfigyelnek a Föld védelmére.

A következő program az iskolásoknak szólt. Kányádi Sándor születésének
90. évfordulója alkalmából mesemondó versenyt szerveztünk, a költő sok ver-
sével, meséjével hozzájárult a természet szeretetéhez. Több mint 40 versenyző
indult 4 korcsoportban, 1-8. osztályos korig.

A következőképpen alakultak a végeredmények:
1-2. osztályos korcsoport:
I. Wéber Janka 1. o. (Kiskunlacházi Gárdonyi úti Általános Iskola)
II. Sörös Bíborka 2. o. (Vörösmarty úti Általános Iskola Kiskunlacháza)
III. Havasfalvi Adél 1. o. (Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola)
Különdíj: Varga Eszter 2. o. (Ráckevei Árpád Fejedelem Ált. Iskola)
A legfiatalabb versenyzőket zsűrizte: Csömöri Lászlóné és Végh István-

né, köszönjük munkájukat!
3-4. osztályos korcsoport:
I. Vég Dorottya 4. o. (Szigetbecse–Makád Általános Iskola)
II. Pernecker Richárd 4. o. (Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola)
III. Tóth Réka 4. o. (Szigetbecse–Makád Általános Iskola)
Különdíj: Mikola Margit Eszter 3. o. (Szent Imre Katolikus Általános Isko-

la), Végh Roland 4. o. (Szigetbecse–Makád Általános Iskola)
A korcsoport zsűrije volt: Fazekas Rozália, Gál-Ködöböcz Zsuzsanna,

Hegyes Zalán, akiknek ezúton is köszönjük türelmét és munkáját, hiszen
ebben a korosztályban indultak a legtöbben!

5. osztályos korcsoport:
I. Németh Tímea Anita (Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola)
I. Bánki-Ágh Laura (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)
II. Fazekas Petra (Kiskunlacházi Általános Iskola felső tagozat
II. Kelemen Máté (Szent Imre Katolikus Általános Iskola)

III. Takács József (Szent Imre Katolikus Általános
Iskola)

Különdíj: Kollár Levente (Szigetszentmártoni Általános Iskola)
6-8. osztályos korcsoport:
I. Varga Szonja 6. o. (Kiskunlacházi Általános Iskola felső tagozat)
II. Berta Diána 8. o. (Szigetszentmártoni Általános Iskola)
II. Varga Tibor 8. o. (Szigetszentmártoni Általános Iskola)
III. Faur Dominik Dániel 6. o. (Szigetszentmártoni Általános Iskola)
III. Tornyos Marcell 6. o. (Kiskunlacházi Általános Iskola felső tagozat)
A felső tagozat zsűrije: Gavalovics Gáborné, Szamosvári Istvánné és

Szoták Andrea színművész, köszönjük, hogy munkájukkal is emelték a ren-
dezvény színvonalát! Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítőknek is! A
zsűri összegzése alapján alapos, precíz felkészülést láttak a verseny alatt, nehe-
zen hozták meg a döntést ennyi tehetséges iskolás között!

Ezt követően újra a felnőttekhez szólt a könyvtár, hiszen péntek este Varga
Livius tartott előadást az ember és állat kapcsolatáról. Varga Liviusnak egy új
oldalát ismerhettük meg a zenei élete mellett. Sok érdekességet, fontos és meg-
döbbentő dolgot árult el beszámolója alatt.

Az Országos Könyvtári Napok utolsó rendezvénye a szombati Öko Családi
Nap volt, részt vett a RePlacc Egyesület, akik újrahasznosított játszótérrel és
alkotó foglalkozással készültek.

Csillámtetoválást készített a gyerekeknek Kovács-Szanyó Zsuzsanna.
Kora reggeltől kézműves vásár volt az előtérben, kerámiák, varrott alkotá-

sok, gyurmaékszerek, mézek és Gőcze termékek színesítették a palettát.
Gyerekeknek korosztályonként tartottak foglalkozást, 9:30-tól Ringató

dalokat énekelt Gábor Erzsébet a babáknak, utána az ovisok következtek,
akiknek Égető Eszter tanított jógagyakorlatokat, zárásképpen a Ránki
György Alapfokú Művészeti Iskola tanárai koncerteztek mindenkinek. Egy
zenés mesét adtak elő, utána pedig hangszersimogató keretein belül a gyerekek
megismerkedhettek a különböző hangszerekkel.

Köszönjük mindazoknak, akik velünk tartottak!
Barbulszka Gabriella

Országos Könyvtári Napok 2019

Október 11-ét mutatott a kérlelhetetlenül múló
idő naptára, amikor többedmagammal elindultunk
Budapestről Nagykanizsára, hogy onnan a Városi
Vegyeskar társaságában, a kórus „erősítőiként”
autóbusszal folytassuk utunkat a festői szépségű,
magas sziklákkal övezett itáliai Garda-tóhoz.

Közel 10 órás út után Szlovénián keresztül
érkeztünk meg Olaszország legnagyobb állóvizé-
hez, majd elfoglaltuk szobáinkat a hegyoldalban
lévő Albergo Deva Szállodában. Miközben bőrön-
dömben elhelyezett személyes holmijaimat kirak-
tam, láttam, amint a nap sugarai táncukat járják a tó
víztükrén. A festői látvány ellenére eszembe jutott
többek között a Kis-Duna, az azt átszelő Árpád híd,
valamint a Hajómalom…

Mikor végeztem a kirakodással, már gyülekezett
az énekkar a szálloda halljában, mert készültünk az
első „megmérettetésre”, amikor is a Riva del Gar-
dán a résztvevő kórusok társaságában zászlókat len-
getve felvonultunk a város ódon utcáin. Azonban a
felvonulás még nem a szombati nap végét jelentet-
te, ugyanis az Auditóriumban volt a megnyitó kon-
cert, ahol egy-két kórus ízelítőt adott tudásából.

A vasárnap – amíg otthon a szavazatszámláló
bizottságok szorgoskodtak – hajókázással, városné-

zéssel és egy Limone-i kirándulással telt, majd hétfőn
az Arco Casinoban már „élesben” ment a küzdelem,
a zsűri jelenlétében énekeltünk, ugyanis kezdetét vet-
te a vegyeskarok versenye. Még aznap este Kinga
Litowska lengyel karnagy tartott kurzust a nagykani-
zsai kórusnak. Mikor visszaértünk a szállásra, öröm-
mel fogadtuk a hírt, miszerint a vegyeskari kategória
győzteseként bejutottunk a nagydíjért folyó küzde-
lem legjobbjai közé – a döntőbe.

Hétfőn reggel a Musica Sacra (egyházzenei) kate-
góriában „álltunk rajthoz”.

Kedden este került sor a nagydíjas versenyre,
nyugodt szívvel léptünk színpadra. Bár a nagydíjat
egy cseh női kar nyerte meg, saját céljainkat így is
túlszárnyaltuk, hiszen két aranyminősítéssel és egy
kategória-győzelemmel búcsúztunk a Garda-tótól
és környékétől.

Útban hazafelé rövid városnézésen vettünk részt
Trevisoban, amely lagunáival kicsit Velencére
emlékeztetett, bár nem szelték vizét gondolák, és
nem hallottuk az O sole miot sem.

Treviso után egyre inkább hagytuk magunk
mögött az itáliai városokat, hogy Szlovénián
keresztül egyre közelebb kerüljek Ráckevéhez…

Kósa Dénes

Ráckeveiek a nagyvilágban

Nemzetközi Kórusverseny a Garda-tónál
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Árpád Múzeum kiállítások helytörténet

Jelenlegi ismereteink szerint a csepeli királyi uradalom területén és a kör-
nyező szigeteken négy monostor létezett a középkorban. Mindegyik kiala-
kulásában fontos szerepet játszott a víz közelsége. A folyó nemcsak védel-
met nyújtott a szerzeteseknek, hanem életkörülményeiket, jövedelmük ala-
kulását is meghatározta (halászat, átkelőhely, kereskedelmi forgalom).

1. A Szent Ábrahám-egyház
III. Ince pápa (1198–1216) 1211. január 26-án Rómában kelt levelében

felhatalmazta Péter győri püspököt, a név szerint meg nem nevezett tihanyi
apátot és a vasvári prépostot, hogy vizsgálják ki Róbert veszprémi megyés-
püspöknek a „Szent Ábrahám-szerzetesek” („fratres de sancto Abraham”)
ellen benyújtott panaszát. Noha az irat nem említi, de a „fráterek” jelenléte
kétségtelenné teszi, hogy a kérdéses „egyház” monostor lehetett.

A szerzetesközösség egykori birtokáról a budai káptalan 1303. évi okle-
veléből értesülünk először. A német származású Eglolf királyi számszeríj-
mester és fia, János tíz márkáért eladták „Ábrahámberke másképp Cseke-

telke” nevű ingatlanuk fele részét
Ercsei Vilmos fiának, Jánosnak. A
határleírás alapján a szóban forgó
földterület a Ráckeve–Szigetszent-
márton–Szigetújfalu „háromszög-
ben” helyezkedett el, annak is az
északi felén.

A rendelkezésünkre álló írott
források és tárgyi emlékek alapján
úgy tűnik, hogy a román stílusban
épült Szent Ábrahám-monostor a
hozzá tartozó temetőkápolnával
együtt, amelynek feltárása a 19.
században vette kezdetét, Rácke-
vétől két–három kilométerrel
északra állt. Ezen a vidéken a

Luigi Ferdinando von Marsiglinek
tulajdonított metszeten (17. század

vége) és Leopold Franz von Rosenfeld térképén (1728) két jól kivehető
templomrajz, Andreas Kneidinger mérnök 1767–1779 között készült atla-
szában „Alte Kirchen” („régi templomok”), az első katonai felmérésen
(1783) „Alte Kirch mauer” („régi templomrom”) felirat mutatja a régészek
által felszínre hozott építményeket.

A monostor lakóinak rendi hovatartozása és az intézmény alapítása körül
egyelőre sok a bizonytalanság. A szerzetesek – ha és amennyiben III. Ince
pápa oklevelét rájuk vonatkoztatjuk – a 13. század elején tizedfizetés miatt
kerültek összetűzésbe a területileg illetékes főpásztorral, a veszprémi
megyéspüspökkel. Hogy az ügyből lett-e per, és ha igen, az hogyan végző-
dött, arról semmilyen információval nem rendelkezünk.

A sokáig elhagyatott állapotban lévő épületet 1788-ban felrobbantották, s
köveit Ráckevén beépítették a régi református templom tornyába. A pusztí-
tás során a romok teljesen megsemmisültek, mert azok sem az 1839. évi
Csepel-szigeti térképen, sem az 1856–1860 között készült második katonai
felmérésen nincsenek feltüntetve.

2. Az ercsi monostor
Ercsi mellett, a Duna szigeten lévő bencés monostort az a Tamás nádor

alapította és látta el a Váli völgyben fekvő birtokokkal, jövedelmekkel, akit
a somogyvári formuláskönyv bejegyzése szerint 1186-ban temettek el a
templom sekrestyéjében. (A Váli-völgy tizedei 1269-ben kerültek vissza a
veszprémi megyéspüspökhöz.) A növényi ornamentikával díszített román
stílusú oszlopfők és egyéb faragványok, amelyek ma a Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeumban találhatók, arról árulkodnak, hogy az alapítás
1170 után történhetett.

A monostor és a hozzá tartozó sziget II. András király (1205–1235) jóvol-
tából 1207–1208 körül a ciszterci rend Clairvaux-i házának tulajdonába
került. Jóllehet a „szürke” szerzeteseket 1211-ben elűzték otthonukból, az

intézmény mégsem néptelenedett el. Egykori lakói, a bencések, akiknek az
uralkodó 1233-ban 1000 darab kősót juttatott, visszatértek, s apátjuk vezeté-
sével a benedeki regula szellemét igyekeztek a gyakorlatban megvalósítani.
A konvent vezetőjéről 1236-ban hallunk utoljára, amikor – pápai felhatal-
mazásra – a pécsváradi és a tihanyi apáttal együtt vizsgálatot folytatott a
bizerei apát meggyilkolása ügyében.

IX. Gergely pápa (1227–1241) 1238-ban a „titkos helyen” álló, addigra
már pápai tulajdonba került monostort a karthauziaknak engedte át, mivel a
bencések mind lelkiekben, mind földi javaikban annyira megfogyatkoztak,
hogy képtelenek voltak ellátni feladataikat. Nem tudni, hogy a néma barátok
megtelepedtek-e a szigeten, de ha igen, akkor sem maradtak ott sokáig, mert
a tatár pusztítás 1241–1242-ben elsodorta őket. Ezt követően IV. Ince pápa
(1243–1254) 1253-ban Báncsa nembeli István bíboros, esztergomi érsek
kérésére a Zágráb megyei Topuszkóból ciszterci szerzeteseket hívott az
apátságba. Ebben az oklevélben szerepel először az intézmény védőszentjé-
nek, Szent Miklósnak a neve.

A ciszterciek az eredetileg kéttornyú, háromhajós templomot átalakítot-
ták és a 13. század második felében kereszthajóval bővítették ki. A szerze-
tesközösség viszonylagos jólétét mutatja, hogy jövedelmük 1332-ben 10
márkát tett ki. IX. Bonifác pápa (1389–1404) 1400-ban a monostor templo-
mát felkereső híveknek búcsút engedélyezett. Az apátság vezetője számos
jogügyletben szerepelt a 15. század folyamán. Az 1452-ben kiadott oklevél
rányomott kerek pecsétje a korszak fontos tárgyi emléke, mivel azon a cisz-
terci szokásoknak megfelelően Szűz Mária koronás képe látható.

Szent Bernát fiai 1482 előtt elhagyták a Duna partján álló, ezért a folyó
által számos alkalommal elöntött mocsaras, ártéri erdőkkel övezett épületet.
Helyükre Hunyadi Mátyás király (1458–1490) engedélyével Ágoston-rendi
szerzetesek érkeztek. A rend provinciálisa 1521-ben felkereste a perjel irá-
nyítása alatt álló konventet, és mindent rendben talált. Bár 1523-ban királyi
adományként megkapták Ercsi falut, az ágostonosok a mohácsi csatát követő
másfél évtizedben – 1526–1541 között – mégis elmenekültek lakóhelyükről.

Leopold Franz von Rosenfelt 1728. évi térképén „Alte Kirch St.
Margarete” („régi Szent Margit-egyház”) feliratú templomábra jelzi a régi
ercsi monostor helyét. A tévedés valószínűleg onnan ered, hogy a középkor-
ban az újfalui szigethez közel eső Tököl és Bagamér falvakat a Nyulak-szi-
getén – a mai Margit-szigeten – élő domonkos apácák szerezték meg, akik-
nek neve az idők folyamán átragadt a szomszédos egyházi intézményre.
Ebből adódóan a Szent Margit titulusnak nincs valóságos, történeti alapja.

Bél Mátyás az 1730-as években szépen kifestett épületként írta le a kolos-
tor egykori templomát: „Azon a részen, amely a nagyobb meder felé fordul,
van egy templom. Egykor szilárd és szép építmény, de most már nagy rész-
ben rom. Az egész négyszögletes kövekből van összeszerkesztve, tágas és
keresztformára készült. A szerkezete egy boltívet még megőriz, s ez a szentek
képével van díszítve. A maradványok azt mutatják, hogy a többi falat is
hasonló változatos festmények ékesítették. Ezekből nyomban meg lehet álla-
pítani, hogy igen jeles ember műve volt.”

Folytatjuk a következő számban.
Dr. Miskei Antal

Szerzetesek a Csepel-szigeten és környékén a középkorban I. rész

Középkori kódex fedelének
sarokverete
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sport labdarúgás felhívás

Az előző szakasz a Ráckeve – Taksony II (7:1) mérkőzéssel zárult, majd
a következő héten Üllőre utaztunk, és ezzel a mérkőzéssel egy jó erős soro-
zat kezdődött el a Keve számára. Kivételt képezne a fentiek alól a
Tápiószecső elleni hazai mérkőzés – sajnos nem lett az –, bár a Dabas II-t
még biztosan nagy gólkülönbséggel legyőztük. Nézzük azonban kronológi-
ai sorrendben a következő szakasz mérkőzéseit.

Ráckeve – Üllő 2:1 (1:0)
Ráckeve: Matus T., Dudu, Gyurcsányi P., Tóth R., Agócs G., Horák Gy.,

Tóth D., Kalmár S., Török Cs., Abraham, Morris.
Csere: Zelei T. (k), Kelemen G., Márkus Zs., Tóth J., Földi R., Balogh R.,

Varga B. Góllövő: Kalmár S. Edző: Szanyó Tibor.
Kiegyenlítetten indult a mérkőzés, sőt, időnként ráckevei dominanciát

lehetett felfedezni. A 9. percben Morris lepattanó lövése tulajdonképpen
már felvezette a később történteket. A 16. percben Török Cs. veszélyezte-
tett, majd a 19. percben a kapufát trafálta el. A 25., majd a 26. percben
Morris percei következtek, sajnos gól nélkül. Ahogyan ez lenni szokott, a
kevei lehetőségek után az Üllő szerzett vezetést, bár a gólt méretes lesállás
előzte meg (1:0). Érdekes játékvezetői döntések színesítették a mérkőzést
ebben a szakaszban. A 41. percben Török Cs. emelése borzolta a kedélye-
ket. Az 56. percben Tóth D. lövését hárította a hazai hálóőr. Bár a Ráckeve
dominált inkább, mégis gyermeteg helyezkedési hibák után az Üllő növelte
előnyét (2:0). A 64. percben Kalmár S. a „kígyó térről” szerzett gólt (2:1). A
hátralévő perceket az jellemezte, hogy a sok-sok kevei próbálkozás mind-
mind elakadt. Szinte hihetetlen sorozat volt, sőt a végén még az Üllő kapusa
mutatott be bravúrt, de ha Tóth R. higgadtabb, és Morris, valamint Abraham
nem egymást zavarják az 5-ösön belül, nagyon könnyen egyenlíthettünk
volna. Összességében elmondható, hogy a hazai csapat roppant szerencsés
győzelmet aratott a jól küzdő Ráckeve ellenében, bár a látottak alapján az
eredmény akár fordított is lehetett volna, nem beszélve a hazaiak lesből esett
vezető találatáról.

A már említett Dabas II elleni hazai mérkőzésre készültünk a következő
héten.

Ráckeve – Dabas II 6:0 (4:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P., Dudu, Kelemen G., Horák

Gy., Agócs G., Tóth D., Kalmár S., Török Cs., Morris.
Csere: Matus T. (k), Mosoni A., Tóth J., Földi R., Balogh R., Abraham,

Tóth R. Góllövők: Morris 4, Horák Gy. 2. Edző: Szanyó Tibor.
A 3. percben Török Cs. adta meg az alaphangot, lövése azonban fölé

szállt. A 6. percben egy szabadrúgás kombináció után Kalmár S. a kapufát
döngette meg. A 19. percben Horák Gy. próbálkozását jegyezhettük fel. A
24. percben Márkus Cs. remek szólója után Morris szerzett gólt (1:0). Kis
idő elteltével már 2:0-át mutatott az eredményjelző Morris duplája után. A
41. percben Török Cs. lövése még elakadt, de Morris ismét betalált (3:0). A
44. percben Horák Gy. góljával már 4:0-ra vezettünk. A második félidőben
folytatódott a kevei attak, bár a gólszerzéssel már csínján bántunk. Azért a
66. percben Horák Gy. újabb találatával már a kiütés szélére került a vendég
csapat (5:0). Stílszerűen Morris negyedik találata adta meg a kegyelemdö-
fést (6:0). A Ráckeve könnyed játékkal és kisebb koncentrációval is maga-
biztos, nagy gólkülönbségű győzelmet aratott a korábban szebb napokat
látott Dabas II ellenében. Örkénybe készültünk a következő héten, ami az
Óbudai Álmos Könyvek szerint sem egy életbiztosítás.

Örkény – Ráckeve 3:1 (0:1)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Tóth R., Gyurcsányi P., Kelemen G.,

Horák Gy., Tóth D., Kalmár S., Agócs G., Morris.
Csere: Matus T. (k), Balogh R., Tóth J., Földi R., Abraham. Góllövő:

Gyurcsányi P. 11-esből. Edző: Szanyó Tibor.
A Ráckeve nagyon jól kezdte a mérkőzést, hiszen Gyurcsányi P. büntető-

jéből már a második percben megszerezte a vezetést (0:1). A 11. percben
Zelei hárítását láthattuk, majd Kalmár S. mellélövése borzolta a kedélyeket.

A 20. percben ismét Zelei T. hárított. Meddő hazai pontrúgások után egy
újabb Zelei T. produkciónak tapsolhattunk, még egy Török Cs., Horák Gy.
akcióval zárult az első játékrész. Az öltözőben maradtunk a második félidő
elején, hiszen már a 48. percben egyenlített az Örkény (1:1). Alaposan visz-
sza is estünk, és csak a hazaiaknak volt köszönhető, hogy nem szerezték
meg a vezetést, miután egy büntetőt is a kapufára lőttek. A lélektani pillana-
tot sem sikerült megragadnunk, miután Kalmár S. lövését is hárította a hazai
hálóőr. A 80. percben Tóth R. lövését védte az örkényi portás, és ahogyan ez
lenni szokott, a 91. percben a hazaiak megszerezték a harmadik góljukat
(3:1). A jól kezdő Ráckeve nem tudta megőrizni előnyét a jobban akaró és
jobban küzdő hazaiak ellenében.

Az éllovas és veretlen Felsőpakonyra utaztunk az elkövetkező hétvégén,
és a foghíjas csapatunk nem sok jóra számíthatott.

Felsőpakony – Ráckeve 6:0 (2:0)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Kelemen G., Agócs G., Földi R., Tóth

D., Horák G., Abraham, Kalmár S., Török Cs., Morris.
Csere: Zelei T. (k), Tóth J., Mosoni A., Kalmár D., Balogh R., Varga B.
Edző: Szanyó Tibor.
A várakozásoknak megfelelően a jól kezdő hazaiak a 7. percben kapufát

értek el. Egyetlen szépséghibája volt csak az esetnek, hogy ez méretes lesál-
lás után esett. A 12. percben veszélyes hazai bedobást láthattunk, szerencsé-
re megúsztuk. A 13. percben parádés összjáték után Török Cs. lövését hárí-
totta a hazai hálóőr. A 25. percben szereztek vezetést a hazaiak, egy oldal
szabadrúgás a rövid sarokban kötött ki (1:0). A 45. percben (mikor máskor)
a hazaiak már 2:0-ra vezettek, hiszen ziccerüket még Matus T. védte, de a
kipattanót már az üres kapuba lőtték. A második félidő elején egy darabig
nem változott az eredmény, egészen az 57. percig. Ekkor Agócs G. hazafe-
jelt labdája után már 3:0-t mutatott az eredményjelző. Az 59. percben Kal-
már S. lövését védte a pakonyi portás. Érezni lehetett, hogy szétestünk. A
számos hazai szögletből kettő is góllá érett, és így az eredmény már 5:0 volt.
A 86. percben Kalmár S. szabadrúgása halt el a hazai kapus ölében. A 90.
percben Matus T. még ziccert védett, de a mérkőzés stílszerűen, méretes
védelmi hibát követően végződött 6:0-ra. A foghíjas Ráckeve sokáig jól tar-
totta magát, de később tragédiába illő gólokkal segítette az egyébként is jó
képességű hazaiakat.

Lapzártával egy időben játszották: Ráckeve – Tápiószecső 1:2
Az eredmény a meglepetés kategóriájába tartozik, legalábbis a kevei

szurkolók számára. A következő héten ki kell mászni a hullámvölgyből,
miután igen fontos sorozat vár ránk, elsőként Tárnokra utazunk.

Változatlanul hajrá Ráckeve! Losits János

L a b d a r ú g á s
Hullámvölgyben?

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

A Ráckeve II mérkőzéseiről:
Ráckeve II – Bugyi II 4:1 (2:1)
Kakucs – Ráckeve II 3:3
Ráckeve II – Szigetszentmárton 4:2
Szigetszentmiklós – Ráckeve II 3:2

Az U 19-es csapat mérkőzéseiről:
Tököl – Ráckeve 2:4
Ráckeve – Felsőpakony 4:0
Alsónémedi – Ráckeve 1:0
Ráckeve – Dunavarsány 0:4
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sport kajak-kenu sport

Beérett a munka, amit versenyzőinkkel együtt végzünk. Nagy büszkeség számunkra, hogy Schmidt Gábor MKKKSZ elnök úgy nyilatkozott, hogy a
Szabó Attila Kenu Akadémia a legjobb utánpótlás-képző egyesületek között van kenu sportágban. Korosztályos válogatott kerettag lett a Magyar Bajnok-
ságon elért eredménye alapján:

Hat versenyző került idén a kajak–kenu válogatottba a
ráckevei Szabó Attila Kenu Akadémiáról

Kémenes Enikő Fehér Anna Kirchner Kristóf Méri Borond

Kirchner István

Méri Marcell Ilyen minőségű munkát csak tudatos tervezéssel lehet elérni.
Reméljük, sportolóink és mesteredzőjük, Dr. Rausz-Szabó Attila még sok

örömet és dicsőséget szereznek városunknak.
Dr. Borkovits Margit
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Erdélyi étkek

Kapros töltött paprika

A tölteni való paprikákat kicsumázzuk. A
darált sertéshúst félig párolt rizzsel, finomra
vágott pirított hagymával, sóval, borssal,
tojással összedolgozzuk. A tölteléket a papri-
kába töltjük, és pörkölt alapban megpároljuk.
Ha elkészült, a levét tejfölös habarással sűrít-
jük és kaporral ízesítjük.

Vajas petrezselymes burgonyával tálaljuk.

Marhatokány erdélyiesen

A csíkokra vágott kolozsvári szalonnát
üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a finomra
vágott hagymát, megpirítjuk. Hozzálöttyin-
tünk kevés sűrített paradicsomot, pár cikk
fokhagymát, jól átpirítjuk. Beletesszük a kes-
keny csíkokra vágott marhahúst, sóval, bors-
sal ízesítjük és száraz fehérborral felöntjük.
Rövid lében, fedő alatt puhára pároljuk.

Párolt rizzsel, tarhonyával, petrezselymes
burgonyával tálaljuk.

Kaprostokány

Marha-, sertés- és borjúhúst azonos meny-
nyiségben csíkokra vágunk. Füstölt szalon-
nát üvegesre pirítunk, hozzáadunk finomra
vágott vöröshagymát és megfonnyasztjuk.
Megszórjuk piros paprikával, kevés vízzel
felengedjük, majd visszapirítjuk zsírjára.
Hozzáadjuk a marhahúst, félpuhára pároljuk.
Akkor hozzáadjuk a sertéshúst, amikor az is
félig megpuhult, a borjúhúst is hozzáadjuk.
Kockára vágott paradicsomot és zöldpapri-
kát, finomra vágott kaprot adunk még hozzá
és készre főzzük. Tejfölös habarással sűrít-
jük. Puliszkával tálaljuk.

Tárkonyos bárány

A bárányhúst kicsontozzuk, kockákra vág-
juk, a csontokból levest főzünk. A húst ebben
a lében tesszük fel főni. Ha felforrt, egy
egész hagymát adunk hozzá, sóval ízesítjük,
készre pároljuk.

Amikor a hús majdnem megpuhult, a
hagymát kidobjuk, és finomra vágott tár-
konyt adunk hozzá. Világos, vajas rántással
sűrítjük. Tejföllel dúsítjuk, tárkonyecettel
ízesítjük, majd jól kiforraljuk. Tálalás előtt
tojássárgájával elkevert tejszínnel dúsítjuk,
de ekkor már nem szabad forralni, mert a
tojás kicsapódik.

Rizzsel, puliszkával tálalandó.

Ezen étkek akár bográcsban is elkészíthe-
tőek, jó együtt főzőcskézni a szabadban.

Jó egészséget kívánok az étkek megfőzé-
séhez és „elköltéséhez”.

Szász Veronika

Novemberi főzőcske
November hónapra kacsa, liba, vad, hal, sok-

sok finom ételek... és névnapok, bulik.
Mindenkinek megvan a saját menüje, amit

készít. Néha lehet változtatni, bővíteni a sort…

Tárkonyos, citromos vadraguleves

Hozzávalók: 80 dkg szarvas- vagy őzhús, 2
hagyma, 2 fokhagymagerezd, 2 sárgarépa, 2
fehérrépa, 1 cikk zeller, 30 dkg gomba, só, bors,
házi vegeta, tárkony, citromlé, 1 tejföl – lisztes
habarás, 1 tojás – lisztes, petrezselymes galuska.

A húst tisztítom, kockázom, meleg vízben
kicsit áztatom, majd hideg vízzel átöblítem.

Olajon a kockázott hagymát, fokhagymát
pirítom, majd ráteszem a húst, kevergetem, víz-
zel bőven felöntöm, ízesítem vegetával, borssal,
tárkonnyal.

Amikor puhulni kezd a hús, a kockázott zöld-
ségek, gomba kerül bele – természetesen adok
még hozzá vizet. Amikor minden puha, kanállal
beleszaggatom a petrezselymes galuskát, végül
behabarom, egyet forr és készen van... ha meg-
felelő az íze, citrommal savanyítom. Természe-
tesen pulykacombbal elkészítve is nagyon
finom!

Spenótos harcsa édesburgonyával

Hozzávalók: 70 dkg afrikai harcsafilé, 30 dkg
spenót, 3 gerezd fokhagyma, só, bors, szere-
csendió, 20 dkg reszelt sajt, vaj – 2 db édesbur-
gonya, főzőtejszín, hal fűszerkeverék.

A halat szeletekre vágom, fűszerezem, lisztbe
forgatom, forró olajban kisütöm, papírtörlőre
szedem. Elkészítem a spenótot. Fokhagymás
vajon pirítom, főzőtejszínnel krémesre sűrítem,
kevés reszelt sajtot is teszek bele. Ízesítem só-
val, borssal, pici szerecsendióval.

A halat tepsibe helyezem, rákenem a spenó-
tos mártást, reszelt sajttal megszórom, majd
sütőbe a sajt pirulásáig visszateszem.

Az édesburgonyát megtisztítom, karikára vá-
gom, sütőpapírral bélelt tepsibe teszem, meg-
spriccelem fűszeres olajjal, sütőben megsü-
töm… hamar készen van.

A halat tányér közepére teszem, körberakom
az édesburgonya karikával egy kis olajos, citro-
mos jégsaláta mellé – igazi különlegesség… és
még látványnak is csodás.

Fokhagymás kacsacomb töltve…
narancsos édeskömény salátával

Hozzávalók: 6 db kacsacomb, 2 zsemle, 2
tojás, 2 csirkemáj, 1 hagyma, petrezselyem, 8
gerezd fokhagyma, só, bors, fokhagymapor, 2
db édeskömény, 1 db narancs, só, bors, olaj.

Töltelék: hagymát olajon megpirítom, majd a
kockázott májjal sütöm… hagyom kihűlni.

Hozzáadom az vízben áztatott, kicsavart
zsemlét, tojást, sót, borsot, fokhagymaport és
az aprított petrezselymet – jól összedolgo-
zom. A combok bőrét meglazítom, a felső-
combból kiveszem a csontot, fűszerezem,
tölteléket a bőre alá és a csont helyére te-
szem… megjegyzem, hogy kevéssé zsíros
kacsából készítem.

Egy tepsit kacsazsírral kikenek, belehelye-
zem a töltött kacsacombokat, mellé teszem a
fokhagymagerezdeket, fél pohárnyi vizet öntök
alá, lassú tűzön, locsolgatva pirosra sütöm, a
végén kiveszem a zsíros szaftból és papírtörlőre
teszem… Ha esetleg sok lenne a töltelék, külön
jénaiban megsütöm.

A köményt felkarikázom, sózom, borsozom,
olajjal meglocsolom, a tisztított narancsgerezde-
ket félbevágom, hozzáadom – óvatosan megke-
verem…

A töltött kacsacombokat a narancsos kö-
ménysalátával fogyasztjuk.

A kacsacombokat bármivel tölthetjük még,
pl: mozzarellával + paradicsommal – hozzá
vegyes zöldsaláta tökéletes… vagy a zöldfűsze-
reket kedvelőknek rozmaring, zsálya, petrezse-
lyem összevágva kerül a bőr alá és úgy kerül
sütésre. Ehhez nagyon jól megy az édesburgo-
nyapüré… vagy ízesített juhtúróval töltve – eh-
hez pedig egy vajon párolt, fokhagymás bé-
bispenót… vagy márványsajttal töltve – ehhez
sült édeskáposzta finom.

Filézett libamellvagdalt…

Ez kissé macerás… de szeretem. Libát már
többször filéztem – és megtöltöttem, úgy sütöt-
tem meg.

Most kicsit egyszerűbb változat… a mellet a
csontról leszedem, majd a bőrét is lefejtem.

A húst, 1 szeletke házi füstölt szalonnát leda-
rálom, hozzáadok 3 db tejben áztatott, kicsavart
zsemlét, 3 tojást, pirított hagymát, sót, borsot,
pici pirospaprikát, 3 gerezd zúzott fokhagy-
mát… jól összedolgozom.

A tölteléket a visszamaradt csontra helyezem
– libamell formát képezek. Tepsibe teszem,
megkenem felvert tojással, egy kis olvasztott
zsírral leöntöm… kevés víz kerül alá.

Sütőben állandó locsolgatás mellett pirosra
sütöm. Az utolsó 15 percben teszek mellé körte-
gerezdeket... ha melegen fogyasztjuk, akkor
krumplipürével… hidegen pedig lencsekrém-
mel tökéletes.

Másik változat, amikor a tölteléket a bőré-
be teszem, körbevarrom, fűszerezem és úgy
sütöm ropogósra, locsolgatva és rozmaring-
gal megszórva. Hidegen tálalom, friss rucco-
lás salátával.

Már jöhetnek is a vendégek!

Vigyázzanak egészségükre… tudják… sok
zöldség, gyümölcs, séta, friss levegő!

Jó étvágyat kívánok…

Fejérdy Győzőné/MARI

Sütô-fôzô sarok
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mozaik mozaik ÁKMK

November 6. szerda 18:00
Alkotóművészek és Művészetbará-
tok Ráckevei Egyesületének soros
összejövetele

November 7. csütörtök 15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele

November 8. péntek 19:00
Polgárőrség soros összejövetele

November 9. szombat 17:00
„Orvosok a zenében” c. komolyze-
nei koncert a Magyarországi Or-
vosmuzsikusok Egyesülete előadá-
sában az ÁKMK-ban

November 27. szerda 18:00
Mézes Ráckeve kiállításmegnyitó a
Skarica Máté Városi Könyvtárban

November 29. péntek 18:00
Adventi Fények a Szent István
téren

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 min-
den hétfőn 19:30
Így tedd rá! 1-3 éves korig minden
hétfőn 09:30
Így tedd rá! óvodások minden ked-
den 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 csütörtökön 18:30 és szombaton
9:30
Méhészeti szaktanácsadás minden
hónap első szerda 14:30
Jóga minden szerdán 15:30
Fotóklub minden hónap utolsó pén-
tek 18:00
Kéve Néptáncegyüttes próbája min-
den pénteken 19:30

NNoovveemmbbeerr
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A Ráckevei Újság 

2019. DECEMBERI SZÁMÁNAK

lapzártája: 

2019. november 21., 12.00 óra. 
Kérem a lapzárta pontos betartását!

A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltét-
len 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)9640-48555 hektár szántó

egyben vagy több
részletben is eladó

Ráckevén.

Telefon: 
06 (70) 612-6864

A Kör Televízió 
új tudósításai

– Ráckeve Nap és kiállításmegnyitó
– Alakuló ünnepi testületi ülés

Tudósításainkat keresse
a youtube-on a Kör Televí-
zió csatornáján, és nézze a
régebbi felvételeket is!

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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