XXXI. évfolyam 12. szám

2019. december Ára: 200 Ft

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

Áldott, békés karácsonyt és boldog, egészségben,
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Vereckei Zoltán
polgármester

Varga Viktória
alpolgármester

Ráckeve Város Képviselő-testülete

Dr. Rupp-Müller Melinda
mb .jegyző, felelős kiadó
Jáki Réka felelős szerkesztő

MEGHÍVÓ

Meghívó

Ráckeve Város Képviselőtestülete

Ráckeve Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és családját 2019. december 21-én szombaton 18
órára a RÁCKEVEI ADY ENDRE GIMNÁZIUMBAN rendezendő

INGYENES KARÁCSONYI
ÉTELOSZTÁST
tart.
Időpont:
2019. december 20. (péntek)
11 órától
Helyszín:
könyvtár mögötti parkoló
Menü:
marhagulyás, diós és mákos
kalács, mandarin

Karácsonyi koncertre.
Fellépők:
– Keresztelő Szent János Kórus
– Hetednapi Adventista Egyház ráckevei gyülekezetének
kórusa
– Koós Réka, Ladinek Judit, Sári Éva
A karácsonyi koncert alkalmával kerülnek átadásra
Ráckeve Város kitüntető díjai.
Vereckei Zoltán
Ráckeve város polgármestere
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2019. december

ünnep

advent

Adventi fények Ráckevén
2019. november 29.

Fotók: Jáki Réka

Ráckeve fényei
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önkormányzat

önkormányzat

Testületi ülés
Ráckeve Város új Képviselő-testülete
2019. november 11-én megtartotta
rendkívüli nyilvános és zárt testületi
ülését.
***
308/2019.(XI.11.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Dömsöd település önkormányzatával
az előterjesztés 2. számú mellékletét
képező bölcsődei ellátás biztosítására
irányuló feladatellátási szerződést
megköti, egyben felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés
aláírására.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester,
dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
Határidő: 2019. december 31.
***
309/2019.(XI.11.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Gólyafészek Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítását, mely
módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. A módosító okirat a kincstári bejegyzés napján lép hatályba.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert módosító okirat aláírására, és az 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat elkészítésére és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő átvezettetésére.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. december 31.
***
310/2019.(XI.11.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város belterületén lévő önkormányzati fenntartású
utak gréderezési és kátyúzási munkáira kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
2. A képviselő-testület a kátyúzási
munkákra, valamint az alább felsorolt
nem szilárd burkolatú utcák tekintetében kéri ismételten – utcánként meghatározott műszaki tartalommal – kiírni az őszi útkarbantartásra vonatkozó
pályázatot:
– Tutaj utca, Berkenye utca, Thököly
utca, Tél utca, Balabán bejárók, Vénhalász utca, Ponty köz, Jókai utca
vége.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. november 28.
***

311/2019.(XI.11.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapítja, hogy
„A ráckevei Csónakos Piac fejlesztése” c. projekt megvalósításához a
projektmenedzsment feladatok ellátására kiírt pályázat érvényes és eredményes.
2. A képviselő-testület a beérkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbb vállalási árat kínáló Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft.-t (1146 Budapest
Hermina út 17.) bízza meg „A ráckevei Csónakos Piac fejlesztése” c. projekt projektmenedzsmenti feladatok
ellátásával bruttó 2.740.660 Ft megbízási díjjal, melynek forrása a
PM_PIAC_2018/22 kódszámú pályázat költségvetése.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. december 10.
***
312/2019.(XI.11.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapítja, hogy
„Az Árpád tér és HÉV állomás közötti
kerékpárút létesítése” c. projekt
megvalósításához a projektmenedzsment feladatok ellátására kiírt pályázat
érvényes és eredményes.
2. A képviselő-testület a beérkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbb vállalási árat kínáló Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft.-t (1146 Budapest
Hermina út 17.) bízza meg „Az Árpád
tér és HÉV állomás közötti kerékpárút
létesítése” c. projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátásával bruttó
3.554.476 Ft megbízási díjjal, melynek forrása a PM_KEREKPARUT_2018/34 kódszámú pályázat költségvetése.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. december 10.
***
313/2019.(XI.11.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályáza-

tot ír ki – az előterjesztés 1. és 2. szám
melléklete szerinti tartalommal – a
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú
projekt keretében történő szilárd burkolatú út tervezési feladatainak ellátására, melyre az alábbi cégeket kívánja
meghívni:
1./ INNO-VIT PLAN BT. 2336
Dunavarsány, Csermely utca 46.
2./ Kasárdi és fia Bt., 2316 Tököl,
Duna u. 5/7.
3./ Fantázia Bt. 2316 Tököl, Duna utca
14 A/C
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Horváth Sándor projektmenedzser
Határidő: 2019. november 15.
***
314/2019.(XI.11.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete adminisztrációs
okok miatt a 248/2019. (VI.22.) számú
határozat 1. pontjában a 15/5 hrsz számot 15/1 hrsz számra módosítja.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának
képviselő-testülete
módosítja
a
14/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Ráckeve Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét az 5, 15/1 és 553/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanok övezeti
besorolását illetően. Az ingatlanok
övezeti besorolása sajátos közlekedési
terület övezete legyen, ahol piac,
közösségi rendezvény rendeltetés is
megengedett.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a „Ráckevei csónakos piac” területét – melyek az ingatlannyilvántartás szerint a Ráckeve 5,
15/1 és 553/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanok – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Az ingatlanokon a PM_PIAC_2018 kódszámú
pályázat keretében elnyert fejlesztés
valósul meg.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester,
dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vargáné Ágoston Julianna főépítész
Határidő: 2019. november 11.
***
307/2019.(XI.11.) számú ZÁRT határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2300 Ráckeve,
Templomkert 1/c fsz. 2. sz. alatti bérlakás bérleti szerződéséről döntött.
***
Ráckeve Város új Képviselő-testülete
2019. november 28-án megtartotta
rendes nyilvános és zárt testületi ülését.
***

önkormányzat
315/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az előző
képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. november 28.
***
316/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. november 28.
***
317/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2020-2023. évi stratégiai
belső ellenőrzési ütemtervét a kockázatelemzéssel alátámasztott formában
az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint.
Felelős: dr. Rupp-Müller Melinda mb
jegyző
Határozat végrehajtásában közreműködik: Fodor Pálné belső ellenőr.
Határidő: 2020-2023.
***
318/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat a 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervét a kockázatelemzéssel alátámasztott formában, az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határozat végrehajtásában közreműködik: Fodor Pálné belső ellenőr.
Határidő: 2020-2023.
***
319/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020.
évi önkormányzati költségvetésnek
megalkotása során az alábbi irányelveket veszi figyelembe:
• egyensúlyi költségvetés összeállítása, a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljes körű számbevételével
• a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok fedezetének biztosítása
• a szociális támogatásokra fordítható
kiadások szintjének és struktúrájának
megtartása
• fejlesztési pályázatok benyújtásának
lehetőségei, ehhez kapcsolódó önrész
számbevétele
• ingatlanok értékesítése:
– Nyár u. 2. új értékbecslés készítése
függvényében
– Kossuth L. u. 78. pályázati elbírálás
függvényében
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– Ipari park önkormányzati tulajdonú
területe
– Szent Vendel utcai ingatlanok
– Somlyó szigeti ingatlan
– Aqua Land mellett lévő önkormányzati terület
• nem tervezi új adónem bevezetését,
illetve a jelenlegi adómértékek változtatását
• bérleti díjak emelésének kidolgozását tervezi, a piaci díjakon emelni nem
kíván
• 2020. évi közalkalmazotti cafeteriajuttatáson nem kíván változtatni
• önkormányzati intézmények (ideértve Polgármesteri Hivatal) keretének
meghatározása tekintetében a garantált bérminimum, minimálbér összegére figyelemmel kell lenni
• működési célú és felhalmozási célú
tartalék keretek a 2019. évi összegek
alapján kerüljenek betervezésre
• a felújítási és beruházási keret a valós
tényszámok alapján kerüljön tervezésre
• Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézetének kiemelt támogatása
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. november 28.
***
320/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elutasítja alábbi
módosítási javaslat elfogadását:
„a 2017. január 1-től a rendeletből a
tárgyi mentességek köréből kikerült, a
lakás esetében életvitelszerűen tartózkodó közeli hozzátartozók után a hasznos alapterületből személyenként 15
négyzetméter kedvezmény kerüljön
vissza a rendeletbe a tárgyi mentességek körébe.”
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. november 28.
***
321/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adózási tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. november 28.
***
322/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felülvizsgálta helyi adórendeleteit és akként határoz,
hogy 2020. évre vonatkozóan:
a) a bevezetett adók mértékén nem
változtat;
b) új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít,
c) adómentességet nem szüntet meg,
adókedvezményt nem szűkít,
d) új települési adót pedig nem vezet be.

önkormányzat
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
323/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az adóügyi iroda
helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról szóló 2019.
október havi beszámolóját az előterjesztés szerinti elfogadja.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
324/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés szerinti 2019. szeptember-október
havi tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
325/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. november
28. napjától a Jogi, Közbiztonsági és
Mezőgazdasági Bizottság alelnökévé
választja Csernáné Rózsa Mária
önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
326/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. november
28. napjától a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság alelnökévé választja Kulcsár Péter önkormányzati
képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
327/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. november
28. napjától a Turisztikai, Kulturális és
Sport Bizottság alelnökévé választja
Mester Csaba önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
328/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. november
28. napjától az Egészségügyi és Szoci-

ális Bizottság alelnökévé választja
Polgári Béláné önkormányzati képviselőt.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
329/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
RÁVÜSZ Kft. beszámolóját azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2020. januári
képviselő-testületi ülésen, az átvilágítás eredményének ismeretében újratárgyalják.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Juhász László ügyvezető
Határidő: 2019. november 28.
***
330/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-nek az önkormányzat
tulajdonában álló kegyeleti hűtő
üzemeltetéséről szóló 2019. évi beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület a kegyeleti hűtő használatáért fizetendő térítési díjat felülvizsgálta, s
azon változtatni nem kíván.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
331/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előző
tanévre vonatkozó általános iskolai
felvételi körzethatáron a 2020 / 2021es tanítási évre vonatkozóan változtatni nem kíván.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester
Határidő: 2019. november 28.
***
332/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a jelen előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződés határozatlan idejűre történő módosításához nem járul hozzá
és ezzel egyidejűleg, a Kérelmező
tulajdonában álló Ráckeve 0244/4 és
0361/22 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok övezeti besorolásának módosítására irányuló eljárást felfüggeszti.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
333/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

önkormányzat
Fővárosi Vízművek Zrt. és Ráckeve
Város Önkormányzata között kötendő
közérdekű kötelezettségvállalásról
szóló – ún. 1% -os – 2020-2029. év
közötti időszakra vonatkozó megállapodást az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal köti meg. Egyben
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: a megállapodás megküldésére 2019. december 6.
***
334/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete A Közép-Duna
vízi turizmusának komplex fejlesztése
című, VEKOP-4.1.1-15-2016-00004
azonosítószámú pályázati projekt
keretében 25 millió forintos pályázati
forrást az előterjesztés melléklete szerint az alábbiak szerinti tervezett keretösszegben három eszközbeszerzésre
kívánja felhasználni:
• hajók és kapcsolódó eszközök: bruttó
9 millió Ft.
• hajótároló állvány: bruttó 8,5 millió
Ft.
• fitneszpark: bruttó 7,5 millió Ft.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a sporttanácsnokot és a
turisztikai tanácsnokot, hogy a fitneszparkban elhelyezendő eszközök listáját állítsa össze.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hajótároló állvány
és a fitneszpark esetében a beszerzési
szabályzat alapján ajánlattételi felhívás kibocsátásáról gondoskodjon.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Schenk József turisztikai
tanácsnok, Szanyó Tibor sporttanácsnok, Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 1. pont 2019. november 28.
2. pont 2019. december 10.
3. pont 2019. februári testületi ülés
***
335/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testület úgy dönt, hogy A
Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című, VEKOP-4.1.115-2016-00004 azonosítószámú pályázati projekt keretében történő hajók
és kapcsolódó eszközök beszerzését a
Kbt. 113.§. (1) bekezdés szerinti nyílt
eljárás alapján folytatja le.
2. Ráckeve Város Önkormányzatának
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önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat
2019. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egészíti ki:
„9. Közbeszerzési eljárás tervezett
időpontja: 2019. 12.
A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Hajók és kapcsolódó eszközök beszerzése Ráckeve Vízitúra megállóhelyre”.
Közbeszerzés tárgya: „árubeszerzés”.
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész,
uniós értékhatár alatti közbeszerzési
eljárás a Kbt.113.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás.”
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. november 28.
***
336/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete A Közép-Duna
vízi turizmusának komplex fejlesztése
című, VEKOP-4.1.1-15-2016-00004
azonosítószámú pályázati projekt
keretében történő a hajók és kapcsolódó eszközök beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatására
megbízza az Esztári Ügyvédi Irodát
(1118 Budapest Kelenhegyi út 41.)
bruttó 635.000 Ft megbízási díjjal,
melynek forrása a projekt költségvetése.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. november 28
***
337/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a „Hajók és kapcsolódó eszközök beszerzése Ráckeve Vízitúra megállóhelyre” című ajánlattételi
felhívást – az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal – a Kbt 113.§ (1)
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás megindításának keretében elfogadja.
2. A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
113.§ (1) bekezdése szerinti előírásnak
megfelelően az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésre az ajánlattételi felhívást:
– Surf Core Kft. (Velence)
– Kajak.hu Kft. (Budapest)
– Mountex Kft. (Szentendre)
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. december 10.

önkormányzat
***
338/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Ráckeve Város
belterületén lévő szilárd burkolattal
nem rendelkező önkormányzati fenntartású utak útkarbantartási, és szilárd
burkolatú utak kátyúzási munkáira
kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. november 28.
***
339/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert,
hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat Ráckeve Város belterületén lévő
szilárd burkolattal nem rendelkező
önkormányzati fenntartású utak útkarbantartási, és szilárd burkolatú utak
kátyúzási munkáinak elvégzésével
kapcsolatban Erdős Zoltán és Kevei
János vállalkozókkal.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó vállalkozással a vállalkozási szerződés aláírására. A képviselő-testület a feladat elvégzéséhez
maximum 10 millió forintot biztosít,
melynek forrása a 2019. évi költségvetés általános tartaléka.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. december 17.
***
340/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a „Kossuth Lajos utca járda és parkoló felújítása” című, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás érvényes.
2. Az eljárás során két ajánlat került
benyújtásra: Kaiser Aszfalt Kft. (székhely: 3300 Eger, Pacsirta u. 33.) részéről, illetve a Algép-Bau Kft. (székhely:
2300 Ráckeve, Péter bíró utca 18.)
részéről.
3. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete érvénytelennek
nyilvánítja a Kaiser Aszfalt Kft. (székhely: 3300 Eger Pacsirta u. 33.) ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, mivel a felvilágosítás kérésre
nem válaszolt, így ajánlata egyéb
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és

a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
4. A képviselő-testület megállapítja,
hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési
eljárás eredménytelen, mivel a második ajánlatot benyújtott Algép-Bau Kft.
ajánlatára a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja alapján fedezet nem elegendő.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. november 28.
***
341/2019.(XI.28.) számú határozat
3. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„Kossuth Lajos utca járda és parkoló
felújítása (3)” címmel új a Kbt. 113. §
(1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
4. Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat
2019. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzési eljárással egészíti ki:
„10. Közbeszerzési eljárás tervezett
időpontja: 2019. 12.
A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Kossuth Lajos utca járda és parkoló
felújítása (3)”
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész,
uniós értékhatár alatti közbeszerzési
eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás”
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki
irodavezető
Határidő: 2019. november 28.
***
342/2019.(XI.28.) számú határozat
2. Ráckeve Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utca
Árpád híd és gimnázium közötti járdaszakaszainak felújítása vonatkozó
„Kossuth Lajos utca járda és parkoló
felújítása (3)” című ajánlattételi felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében elfogadja.
2. A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
113. § (2) bekezdése szerinti előírásnak megfelelően az alábbi gazdasági
szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésre az ajánlattételi felhívást:
– Aszfalt és Bontás Kft.
– Algép-Bau Kft.
– BED-2011 Kft.
– VITÉP 95 Kft.

önkormányzat
3. A képviselő-testület a város 2019.
évi költségvetésében járda felújításra
rendelkezésre álló fedezetet megemeli
20.354.094 Ft-tal, melynek forrása
2019. évi költségvetés csapadékvíz
elvezetés kiadásaira elkülönített öszszeg fel nem használt maradványa.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Klein Éva pénzügyi irodavezető
Határidő: 2019. december 10.
***
343/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1. a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
számú Ráckevei integrált Szociális
Városrehabilitációs pályázat keretében – az előterjesztés melléklete szerinti ajánlattételi felhívással – a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 113. § alapján nyílt,
feltételes közbeszerzési eljárást indít
„Közösségi ház – VEKOP-6.2.2.15(2)” tárgyban.
2. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább három
gazdasági szereplőnek meg kell küldeni az eljárást megindító felhívást – az
alábbi gazdasági szereplőnek küldi azt
meg:
– Algép-Bau Kft. 2300 Ráckeve, Péter
bíró u. 18.
– Konzolép Kft. 2318 Szigetszentmárton, Nyárfa u. 13.
– Lőrinczi Kft. Építő és Fővállalkozó
Kft. 1193 Budapest, Derkovits Gy. u.
82.
– NASI BAU Kft. 2344 Dömsöd, Felsősziget út 13/A.
– BED-2011 Kft. 2314 Halásztelek,
Árpád utca 4. A. ép.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Horváth Sándor projektmenedzser
Határidő: azonnal
***
344/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-152016-00004 számú pályázat szilárd
burkolatú út tervezői feladatainak
ellátására kiírt pályázatot érvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testülete az ajánlattételi
felhívásban kért tervezési feladatok
elvégzését és dokumentáció elkészítését a legkedvezőbb ajánlatot tevő az
INNO-VIT PLAN BT. (2336 Dunavarsány, Csermely utca 46) szám alatti
vállalkozástól rendeli meg bruttó
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önkormányzat
1.250.000 Ft összegben a VEKOP6.2.2-15-2016-00004 számú pályázat
terhére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Horváth Sándor projektmenedzser
Határidő: 2019. december 2.
***
345/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert,
a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetőjét, a Pilis
Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészet vezetőjét és Engi Lajos vállalkozót, hogy a
közterületi fák kivágásának indokoltságát közös bejáráson mérjék fel.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, Varga Viktória alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető
Határidő: 2019. decemberi képviselő-testületi ülés
***
346/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzati Tűzoltóság 2019. november 22-én az Ács Károly Művelődési Központ Színháztermében megtartott éves közgyűléséhez ingyenes
helyiséghasználatot megadja.
2. A képviselő-testület engedélyezi a
Közösen Együtt a Városért Egyesület
részére az Ács Károly Művelődési
Központ Színháztermének ingyenes
használatát egy alkalomra 2019. december 13. (péntek) 15.30 órától 20.00
óráig a „Kincskereső Karácsony” jótékonysági rendezvény megtartása érdekében a hangosítás díjmentes biztosítása mellett.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
347/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Ráckevei Városi
Amatőr Futball Club (2300 Ráckeve,
Dömsödi út 34.) kérelmére a tulajdonosi hozzájárulását megadja az egyesület által benyújtott TAO támogatás
elnyerése érdekében az önkormányzat
tulajdonában lévő Ráckeve, Dömsödi
út 34. szám alatti sportpályán tervezett
öltözőfelújítás, vizesblokk és eredményjelző kialakítása céljából.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző

önkormányzat
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné irodavezető
Határidő: 2019. december 5.
***
348/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg:
13-09-066171 Székhely: 2370 Dabas,
Széchenyi utca 3.) /Továbbiakban:
DAKÖV Kft./ Felügyelő Bizottságába
tagként – Szadai József leköszönő polgármester lemondását elfogadja, és
helyére – Varga Viktória alpolgármestert delegálja. Felkéri a jegyzőt, hogy a
delegálásról szóló határozatnak a
DAKÖV Kft. telephelyeként funkcionáló Ráckevei Üzemmérnökséghez
tartozó önkormányzatok hozzájárulásával a DAKÖV Kft. soron következő
Taggyűlésére történő megküldéséről
gondoskodjon.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
349/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint a Ráckeve
2303/2 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben a 2300 Ráckeve, Gábor
Áron u. 2303/2 szám alatt található
ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz,
hogy a Magyar Harmonikások Kulturális Egyesülete az ingatlan udvarán
színpadot állíthasson fel.
2. Felkéri Ráckeve Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és
Sportbizottságát, hogy a korábbi
Sport, Idegenforgalmi és Kulturális
Bizottság 41/2019. (IV.30.) számú
határozata 2. pontja szerint a Magyar
Harmonikások Kulturális Egyesülete
a 2019. évben benyújtott pályázati
kérelmét a soron következő 2019 decemberi ülésén tűzze napirendre.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, Schenk József bizottsági elnök
Határidő: 2019. december 19.
***
350/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szóbeli
előterjesztés szerint elfogadja a
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti
és Családsegítő Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
351/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előter-

önkormányzat

jesztett szerződés szerint hozzájárul a
Ráckevéről készítendő film forgatásához.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
352/2019.(XI.28.) számú határozat
1. Ráckeve Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
alábbi feltételekkel elviekben támogatja az U-10234 lajstromszámú úszómű Piac sétányra történő áthelyezését:
– a képviselő-testület felkéri az úszómű tulajdonosát az úszómű áthelyezésével kapcsolatos műszaki és jogi
feltételrendszer kidolgozására és bemutatására.
– a képviselő-testület felkéri az úszómű tulajdonosát arra, hogy az előterjesztésben vállalt közműkiépítéssel
kapcsolatosan kérjen árajánlatot és
arról adjon tájékoztatást.
2. Amennyiben az áthelyezés a jogi és
műszaki feltételrendszernek megfelel,
úgy a Képviselő-testület ismételten
napirendre tűzi az úszómű áthelyezésének kérdését.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda mb.
jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Molnár Józsefné műszaki irodavezető, Asztalos Csilla igazgatási
csoportvezető
Határidő: folyamatos
***
Zárt ülésen hozott határozatokról
az alábbiakban adunk tájékoztatást:

353/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
képviselő-testülete ingatlan vásárlásról döntött.

***
354/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a lejárt határidejű, zárt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Vereckei Zoltán polgármester, dr. Rupp-Müller Melinda
mb. jegyző
Határidő: 2019. november 28.
***
355/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Ráckeve,
Pauer p. stny. 1. szám alatti kőépület bérbeadásáról döntött.
***
356/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a leköszönő
polgármester díjazásáról döntött.
***
357/2019.(XI.28.) – 386.(X.28.)
számú határozatokban a képviselő-testület a helyi kitüntetések adományozásáról döntött.
***
387-389/2019.(XI.28.) számú határozat
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére lefolytatott
pályázati eljárásról döntött.
***
Az képviselő-testület a soron következő ülését 2020. január 30-án tartja.
***
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a
www.rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal

2019. december 7-én szombaton és 2019. december 14-én szombaton
8 és 12 óra között tart nyitva.
A nyitvatartás alatt ügyeleti szinten biztosítjuk az ügyfélfogadást.
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V. 28.)
számú önkormányzati rendelete alapján a Ráckevei Polgármesteri Hivatal

2019. december 23-tól 2020. január 2. napjáig igazgatási szünet
miatt ZÁRVA tart.
Halotti anyakönyvezés ügyében
az ügyfélfogadás ügyeleti rendszerben az alábbi napon történik:
2019. december 23-án (hétfőn) 8.00 órától 12.00 óráig.
Kérem szíves megértésüket!
dr. Rupp-Müller Melinda megbízott jegyző

2019. december
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Fejlesztésekről röviden
Tisztelt lakosok! Munkával teli, sűrű hónap áll az önkormányzat mögött. Az
október végi alakuló ülés ünnepi hangulata elmúlt, s feladatok, problémák halmaza tornyosul előttünk, megoldásra várva.
Az átvétel legkellemetlenebb meglepetése az volt, amikor kiderült: az új
bírósági épület kivitelezésével – amely komoly elmaradásban volt a tervezett
ütemhez képest – december végéig 169 millió forintnak megfelelő készültségi
szintet kell elérnünk, különben visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. Minderre Pánczél Károly országgyűlési képviselő hívta fel a
figyelmemet, amikor a választásokat követően, október végén személyes megbeszélést folytattunk Ráckeve további fejlesztéseit illetően, s akinek ezúton is
szeretném megköszönni, hogy tájékoztatott. Az egyeztetést követően természetesen azonnal felvettem a kapcsolatot a kivitelező cég vezetőjével, aki azt
ígérte: olyan szinten gyorsítják fel a munkát, hogy megoldják ezt a problémát.
Az új testület is munkába kezdett: november elején döntött egy, az idei költségvetésben nem tervezett, plusz tízmillió forintos útfelújítási keretről, amelynek terhére a tél beállta előtt a legrosszabb állapotú földutak javítását és kátyúzást tervezi elvégeztetni. E sorok írásakor még az a sajátos helyzet áll fent,
hogy a november végi rendes testületi ülésen érvénytelennek kellett nyilvánítani a kiírást, mivel a négy beérkezett ajánlat közül kettő két és félszeresen
haladta meg a rendelkezésre álló összeget, egy alatta volt, de számszakilag
hibásan adták be, a negyedik pedig, amelyik alig lépte át az értékhatárt, késve
érkezett. A képviselők viszont, a helyzet gyors megoldása érdekében felhatalmazást adtak, hogy a két legalacsonyabb árajánlatot adó cég képviselőjével
tárgyalást kezdjek. Jövőre fokozott mértékben tervezzük újabb utak rendbetételét, de bővebbet csak az új költségvetés elfogadását követően tudunk mondani, amelynek előkészítése megkezdődött.
Új közbeszerzést írunk ki a Kossuth Lajos utcai járda és az Iskola utcai régi
iskolaépület felújítására is, mivel a korábbiakat szintén érvényteleníteni kellett.
Fontos változás, hogy a korábbi meghívásos pályáztatáshoz képest most
mindkettő teljesen nyílt eljárás lesz, amelyen bárki indulhat. Persze, látni kell,
ennek is megvan a maga veszélye, hiszen így – mivel a legalacsonyabb ár szinte mindent eldönt – valójában olyan cégek is elnyerhetik a tendert, amelyek
kockázatot jelenthetnek a kivitelezésnél.A Kossuth utca megújulása nemcsak
az ott élők érdekét szolgálja, hanem turisztikai szempontból is kiemelt
jelentőségű, hiszen a HÉV-vel érkező turisták valamennyien ezen az útvonalon közelítik meg a városközpontot, és nem mindegy, milyen benyomás éri
őket, mire eljutnak oda.
Ugyancsak kettős célt, a ráckeveiek és az ide érkező turisták kiszolgálását
szolgálja majd a 2020 első fél évében megvalósuló vízijármű-kölcsönző a
Vadkacsa Szabastrandon, miként a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatásából szintén megvalósuló kültéri fitneszpark is.

A Ráckevei Járási Praxisközösség célja az egészségi állapot megőrzése, javítása az egészségtudatos életmód kialakításával. Ennek érdekében a
helyes fizikai aktivitás, étrend kialakításával, lelki egészség fejlesztésével
kapcsolatos ismeretek bővítését, gyakorlati segítését vállaltuk fel.
A Ráckevei Járási Praxisközösség 2019. február 1. és 2020. szeptember
30. között végzi tevékenységét Ráckevén, Szigetbecsén, Lóréven és
Makádon.
A Ráckevei Járási Praxisközösség minden programja a VEKOP-7.2.317 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
alapellátás fejlesztése projekt keretében valósul meg.
A Ráckevei Járási Praxisközösség a teljesség igénye nélkül az eltelt
hónapokban az alábbi szolgáltatásokat valósította meg és rendezvényeken
részt vett:
• Felkészülés a csecsemő fogadására címmel elméleti és gyakorlati felkészítést tartottunk kismamáknak és kispapáknak a Védőnői Szolgálat
keretében;

Praxisközösség

A jövő év fontos beruházása lesz az Ady Endre Gimnázium és HÉV-állomás közti kerékpárút építése is, amelynek a tendere december elején zárul.
Mire az újság elhagyja a nyomdát, elkészül a HÉV-állomás melletti új
illemhely és kerékpártároló, amely a helyi lakosok mellett ugyancsak a HÉVvel érkező turisták igényeit is hivatott kiszolgálni.
Egészen különleges módon szépül az Ács Károly Művelődési Ház melletti
régi könyvtár épülete is, amely a szakemberek keze nyomán fokozatosan nyeri
vissza több száz évvel ezelőtti arculatát, hogy újabb látványossága legyen a
városnak. Az épületben, mint az már köztudott, alapítványi kezelésben álló
horgászati kiállítóhely lesz, s a városnak további tervei is vannak az épület alatt
húzódó középkori pincével.
Tisztelt lakosok! A polgármester feladatai közé tartozik az is, hogy
minden testületi ülésen számoljon be az előző ülés óta elvégzett munkáiról. Mint azt november végén képviselőtársaimnak elmondtam: az október óta eltelt időben, csak a naptáramba bejegyzett, tehát előre lefixált
események száma 140-150 között volt, ami azt jelenti: az újság hasábjain
lehetetlen minderről írnom. A már egy hónapja megkezdett videós
sajtótájékoztatókat azonban folytatjuk, ahol legalább nagyobb részben
tájékozódhatnak a történtekről.
A munka mellett azért emlékeztünk és ünnepeltünk is: október végén 1956
hőseire egy emlékezetes rendezvény különleges díszletei között, valamint
néhány napja az adventi fénygyújtáson találkozhattunk, amelyet különösen
sokan tekintettek meg, és nagyon sokan segítettek: intézmények, vendéglátóipari egységek, civilek álltak mögé, hogy önkéntes munkájukkal, adományaikkal tegyék még emlékezetesebbé az ünnepi hangulatot.
Köszönjük nekik a segítséget, és köszönjük önöknek a barátságot és a bizalmat, amellyel hozzánk viszonyulnak.
Boldog és békés ünnepeket kívánok önöknek!
Vereckei Zoltán
polgármester

Lakossági tájékoztató!
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a piac korszerűsítésére
elnyert pályázat részeként a sétány mentén földkábel fektetésére kerül sor.
Az érintett területen időskorú, jelentős méretű nyárfák találhatók, gyökerük
átvágása elkerülhetetlen a munkálatok során.
A Pilisi Parkerdő Zrt. szakvéleménye szerint a fajtára jellemző tányérgyökérzet nem hatol mélyre, a talajszint közelében terjeszkedik, így átvágásuk
után romlik a fák egészségi állapota és stabilitása. Fakidőlés esetén vagyoni
kár és baleset is bekövetkezhet, így a beruházás megkezdése előtt javasolt az
érintett fák kivágása. A kivágott fák helyett a beruházást követően újakat
ültetünk.
Tisztelettel: Vereckei Zoltán polgármester
• Az emlő vizsgálata címmel elméleti és gyakorlati foglalkozást tartottunk a
ráckevei Védőnői Tanácsadóban;
• Gyógytorna és dietetika foglalkozások az Ács Károly Művelődési Központban;
• Ételkóstolóval, szűrővizsgálatokkal vettünk részt szeptember 8-án a ráckevei Őszi Ászok Fesztiválon;
• Praxisközösségünk ellátási területén több falunapon is részt vettünk szűrővizsgálatokkal (Makádi Falunap augusztus 10., Szigetbecsei Falunap augusztus 31.).
Október 26-án megtartottuk első Egészségnapunkat az Ács Károly Művelődési Központban. A résztvevők előadásokat hallgathattak meg az energiaitalok
veszélyeiről, a genetika és a környezet veszélyeiről, valamint a mozgás és az
egészség összefüggéseiről. Az előadások mellett állapotfelméréseket, szűrővizsgálatokat, életmód tanácsadást
nyújtottunk.
A megkezdett programsorozatokat a jövőben is folytatjuk, figyeljék honlapunkat és facebook oldalunkat!
Vegyen részt Praxisközösségünk programjain, tegyünk együtt
az Ön egészségéért!
RJPK

8

2019. december

önkormányzat

pályázatok

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

építéshatósági
ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
A pályázat benyújtásának határideje:

2019. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár
Józsefné nyújt, a 06-24-523-345ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300
Ráckeve, Szent István tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: II./11-24/2019, valamint a munkakör megnevezését:
építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 31.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a
www.rackeve.hu oldalon találhatják.

sajtóközlemény

Pályázati felhívás –
gyermekkönyvtáros
A Skarica Máté Városi Könyvtár a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet
Skarica Máté Városi Könyvtár

GYERMEKKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth
L. utca 9.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban 2020.
március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Hegyi Gergely
nyújt, a 06-24-519-090-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Skarica
Máté Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2300 Ráckeve,
Kossuth L. utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
II/11-26/2019, valamint a munkakör
megnevezését: gyermekkönyvtáros.
• Elektronikus úton Hegyi Gergely
részére a skarica@rackeve.hu e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a
www.rackeve.hu oldalon találhatják.

Sajtóközlemény
Ütemesen halad az új vízgazdálkodási létesítmény építése Tasson
2019/10/21
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által alkotott RSD Konzorcium sikeres
pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek
javítása” tárgyú pályázati felhívására. A Széchenyi 2020 program
keretében megvalósuló „A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt II. szakaszában az 1956-os jeges árvízkor tönkrement vízleeresztő zsilip és erőmű helyére új többfunkciós vízleeresztő műtárgy épül 7,400 milliárd
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból.
Az új vízépítési létesítmény megvalósításának fő célja a Ráckevei
(Soroksári)-Duna vízminőségének javítása, a Duna-ág vízforgalmának
és vízszintjének a klímaváltozás hatásaihoz jobban alkalmazkodó
szabályozásával. A többfunkciós műtárgy üzembe helyezésével az egyre gyakrabban előforduló rendkívül alacsony dunai vízállások mellett is
biztosítható lesz a Duna-ág részbeni vízpótlása.
Továbbra is ütemezetten haladnak az új műtárgy kivitelezési munkálatai a meglévő hajózsiliptől kb. 250 m-re, északnyugatra lévő munkaterületen. A kivitelezést végző SC Tass 2017 Konzorcium az előírt
határidők tartása érdekében egyszerre több építési fázis megvalósítását
végzi.
A szerkezetépítés terén nagy előrelépés volt az alaplemez – a
műtárgy vasbeton alapszerkezete –, valamint az úgynevezett szívócsa-

tornák kibetonozása, melyek
a beépítésre kerülő gépészeti
berendezésekhez csatlakozó alvízi
(Duna felőli) betonelemeket jelenti. A
tervek szerint az idei évben elkészülnek a
főbb felszín alatti betonszerkezetek, valamint az alvízcsatorna (a
műtárgy Duna felőli kivezetésének) víz alatti burkolatai. Emellett az
időjárási viszonyoktól függően akár már az idei évben megkezdődhetnek a fogyasztói és termelői funkciók ellátásához szükséges villamosvezeték fejlesztések is.
A beruházás soron következő sajtónyilvános lakossági rendezvényének tervezett időpontja 2019. november 18., amellyel kapcsolatban
bővebb információk rövidesen elérhetőek lesznek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (www.kdvvizig.hu), valamint a projekt
(http://rsd.ovf.hu) hivatalos honlapján.
A projekt várható befejezése: 2020. november.
A projektről bővebb információt az http://rsd.ovf.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Jilling Alexa kommunikációs felelős,
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
tel.: +36 1 477 3500
e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
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Tisztelt olvasók, kedves
ráckevei polgárok!
Nagy szeretettel készültem egy olyan műsort megalkotni, amellyel méltón tudunk felkészülni a karácsonyi ünnepekre, és megismertetjük a téli
ünnepkör jellegzetes népi szokásait Adventtől Vízkeresztig címmel.
A műsorban több együttes vesz részt, s az advent idejében zajló szokásokat mutatnak be. András-napi disznótoros névbállal kezdve Lucázás, Szentcsalád-járás, Betlehemezés, Jézusköszöntés, majd az ünnepek utáni
Regőlés, Háromkirályok járása és Újévköszöntő kerül bemutatásra.
A műsor létrehozásához a KUL-TUR Sziget Kulturális Egyesület kapott
támogatást Ráckeve város önkormányzatától.
Az egyesület szervezésében és rendezésében jött létre ez a nagyszabású
ünnepi műsor, amelyre tisztelettel hívunk minden kedves érdeklődőt és várjuk az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokába 2019. december 14-én 19.00-kor.
A rendezvény ingyenes!
Közreműködők a műsorban: Kiskun Néptáncegyüttes Kiskunlacházáról
és a ráckevei Rőzse, Bokréta és Kéve Néptáncegyüttes, Keresztelő Szent
János Kórus, Kósa Dénes.
Az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének kiállítása színesíti majd az előadást.
Kísérő zenekar a Kóborzengő együttes.
Kívánok mindenkinek jó szórakozást és szeretetteljes együtt ünneplést ez
alkalommal!
Tisztelettel:
Kakuk Pál
a műsor rendező-koreográfusa, Ráckeve Város Díszpolgára,
az Állami Népi Együttes „Örökös” tagja

ünnepi műsor
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faültetés

összefogás

környezetvédelem

JÓT TENNI JÓ!
„Nem elkápráztatni, hanem
szolgálni kell a világot”

Minden elültetett fa egy jótétemény a közösség javára
Nagy gondolatok idézése segít az embernek, ha szeretne valami fontosra rávilágítani,
vagy akár háláját kifejezni egy jó ügyben történő összefogásért. Ez a jó ügy a városunkban
november 9-én megvalósuló faültetés, amikor is 150 db már szép kifejlett fa került
tereink, utcáink, ligeteink földjébe.
A sokrétű előkészítő munka mellett jelentős anyagi áldozatot is igényelt a feladat,
melyet sikerült méltó módon véghezvinni. Ez
fontos, hiszen egy gondolat csak akkor nyeri
el értelmét, ha az megvalósításra is kerül. A
jelentős összefogásra épülő megvalósítás
Megújulhat az Erzsébet tér
nem csak egyszerűen a környezetet és levegőt
javító fák elültetését jelentette, hanem egy közösség létrejöttét, amely sok
elemből ötvöződött és teljesedett ki a munka során.
Mire gondolok? Elsősorban az volt örömteli, hogy városunk mindhárom
iskolája, az Ady Endre Gimnázium, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanárai, diákjai és sok-sok szülő odaadó
munkája jelent meg.

Pontosnak kell lenni

Kiegészült a MOL mögötti kis liget

„Nem dobhatjuk sutba a szándékot, hogy tegyünk valamit,
csak azért, mert nem tehetünk meg mindent.”
Vállalkozások sora vette ki a részét a munkából, ki szakmai tudásával,
ki szállító – vagy gödörásó eszközével segítve. Örömteli, hogy hálám
jeléül akár 160 ember – a 6 éves tapasztalatot gyűjtő kis diáktól kezdve a
nagy tapasztalatú szakemberig bezárólag – nevét is felsorolhatnám. Ezúttal csak arra van lehetőség, hogy kiemeljek néhány nevet közülük,
az iskolák képviseletét és az irányítást felvállaló pedagógusokat:
dr. Balogh Lászlónét, a gimnázium igazgató-helyettesét,
Szále Zsoltnét, a Ráckevei Árpád Fejedelem Ált. Iskola igazgatóját,
Kovács Liát, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanítónőjét.
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársait, élükön Tóth Péter igazgató úrral.
Csömöri János, Viski Ferenc, Vég Dávid, Bodor Attila vállalkozókat, Bukri Sándort és a RÁVÜSZ Kft. dolgozóit.
KÖSZÖNET NEKIK SOKRÉTŰ MUNKÁJUKÉRT!
A nagyformátumú államférfi és politikus Churchill azt mondta:
„Nincs értelme rohamot fújni, csak hogy rádöbbenjünk, senki sem
követ minket.”
Ez a veszély minden összefogást igénylő eseménynél fennáll. Ezért
volt nagy izgalom ez esetben is, hogyan alakul a részvétel. Az eredmény
biztatást nyújt az eredetileg is elképzelt folytatásra, a program kibővítésére. Tavasszal folytatjuk!
Ráckeve Érték Egyesület nevében:
Dr. Szánthó Györgyné

Jónak látszik a gödör...

Ez aztán jól be van tömörítve

Méretes eszközzel
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faültetés

összefogás

környezetvédelem

Kalapban a szakember

Alakul a sor

Jókedvűen

Utolsó simítások

Látszik, hogy itt kétszer ültettek a türelmes „Adysok”

A mű itt befejezve
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Egy csésze kávé
Varga Viktóriával,
Ráckeve új alpolgármester asszonyával
Jáki Réka: – Nem hangzik a ráckeveiek számára ismeretlenül a neved,
hiszen számos civil kezdeményezés fűződik hozzád, a TeSzedd mozgalomtól
kezdve a Tökölő Fesztiválig. Az olvasók is találkoztak már írásaiddal a Ráckevei Újságban. Mesélnél magadról mégis, mióta élsz Ráckevén, mért költöztél ide éppen?
Varga Viktória: – Ráckevét 1986-ban ismertem meg. Nyaralóként, budapesti lakosként csupán a hétvégéket és a nyarakat töltöttük ezen a
csodás helyen. Később, az egyetemi évek során
már inkább ide jártam haza, mint Budapestre,
majd később úgy döntöttünk, végleg erre a csodás
helyre költözünk, még többet hódolva a kert, a
természet és a víz szeretetének.
– Mivel foglalkozol, hogy tudsz a munkád mellett
ennyi közösségi munkát végezni?
– A végzettségemet tekintve okleveles biomérnök
vagyok, környezetvédelmi szakértő több területen,
munkavédelmi vezető tanácsadó és tanúsító szervezetnél több szabvány tekintetében vezető auditor.
Van egy saját cégünk, melyben üzlettársam Nagy
Péter, akit azért is emelek ki, mert nélküle nem tartanék ott, ahol most tartok. Ezt a céget ketten vezetjük,
számos nagy-, közép- és kisvállalatnak végzünk
tanácsadói szolgáltatást, és az üzletünkben pedig egyéni védőeszközöket és
munkaruházatot forgalmazunk. Ezenkívül jómagam rengeteg cégnél fordulok meg mint vezető auditor, és igyekszem a napi működésüket az ISO
rendszerek javításával, fejlesztésével még jobbá tenni, valamint 5 ágazatban
tartok kollégámmal szakmai előadásokat a munkavédelemről, tanulmányokat készítünk, és nem utolsósorban, amire nagyon büszke vagyok, a TV2
csatornán Az Építkezők műsorának munkavédelmi szakértője vagyok.
Hogyan tudok a munka mellett közösségi munkát végezni? Egy titka
van ennek: a munkám a hobbim és nagyon szeretem, így bármilyen furcsa, de nem munkának élem meg, hanem kikapcsolódásnak, mely során
folyamatosan fejlődöm én magam is. A közösségi munkáról ugyanezt
tudom elmondani.
– Mikor fogalmazódott meg benned és miért, hogy továbblépsz a civil
kereteken belül, és megpróbálsz a város képviselőjeként is dolgozni?
– Nem titok, a múltban már indultam parlamenti képviselőjelöltként, és
ez a vénám korábban is pulzált. A munkám során is sokszor kellett jogszabálytervezeteket készíteni és egyeztetéseket folytatni hatósági és olyan szervezetekkel, azok képviselőivel, akik az állami szférában dolgoznak. Volt
időszak, amikor a Parlamenti Sportszakosztály tagjaként sok időt töltöttem
ezekkel az emberekkel, később a magyarországi hulladékgazdálkodásról
tartottam előadást szintén ennek a szférának, majd a Fogyasztóvédelmi
Hatóságnál is dolgoztam több mint 3 évig köztisztviselőként. Vagyis ebben
a közegben komfortosan mozogtam és mozgok a mai napig. A városunkért
való tenni akarás már több éve kezdődött, először csak a szűk környezetemben, később aztán már a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola
SZMK elnökeként, majd megismerve számos helyi lakost, közös kezdeményezéseket indítottunk. Ilyen a TeSzedd mozgalom, melyen már idén több
mint 250 fő vett részt, vagy a Kincskereső Karácsony lebonyolításában való
részvétel, vagy a János Vitéz Díszkúton az adventi koszorú díszítése, a gyermekorvosi rendelő várójának mesejelenetekkel való kifestése, okos tábla
felszerelése a kis betegek számára, és még sorolhatnám. Valahogy annyi
esemény volt már mögöttünk, hogy megfogalmazódott bennünk a gondolat,
miért ne tegyünk közösen, hivatalos keretek között a városért végre?! Miért
ne indulhatnánk a választásokon?! Létrehoztuk a KEVE Egyesületet, mely

olyan fantasztikus emberekből áll egytől-egyig, hogy azt gondolom, jobbat
nem is lehetne kívánni egy értékteremtő és barátságos közösségként. Nyilván elfogult vagyok, de tényleg így érzem.
– Gondoltatok ilyen nagy győzelemre? Szerinted miért szavaztak a „civileknek” ekkora bizalmat a ráckeveiek?
– Bevallom, nem. Abban, hogy nyerünk, nagy
esélyt láttam, de ilyen elsöprő és biztos győzelemre
nem számítottam. A civilek régóta teszik a dolgukat, és sosem kérnek érte semmit. Szeretetből és
belső hitvallásunk alapján cselekszünk. Célunk,
hogy jobbá, szebbé tegyük a mindennapokat,
hogy az emberek közösségigénye merjen kibontakozni és merjenek közösen tenni bármilyen
cél érdekében, és ne a bizalmatlanság legyen az
első gondolatuk, hanem az egymás felé fordulás
és egymás támogatása. Az emberek már ki voltak
éhezve erre az érzésre, bármilyen furcsán is hangzik, szeretnék jól érezni magukat ott, ahol laknak.
Mi mindezt hitelesen képviseljük, hisz mi magunk
is így viszonyulunk egymáshoz a mai napig. Rengeteget nevetünk, egyre erősebben kötődünk egymáshoz, ugyanakkor merünk véleményt nyilvánítani még akkor is, ha ez nem biztos, hogy egyezik.
A munkát komolyan vesszük és támogatjuk egymást. Ugyanez igaz a társadalomra: sokfélék vagyunk, sokféle meglátásunk lehet, és mindet meg kell
hallgatni, figyelmet kell szentelni, hisz egyenértékű felek vagyunk, és ezt az
alapvető emberi viselkedést úgy hívják, hogy tisztelet, egymás tisztelete.
Talán ez volt a legfontosabb és ez is marad, ha rajtunk múlik, hogy az emberek bíztak és bíznak bennünk. És ezt a belénk fektetett bizalmat komolyan
vesszük, megdolgozunk érte.
– A kampányban tevékenyen részt vettél, hiszen a KEVE Egyesület
facebook oldalán szinte folyamatosan kommunikáltál. Miért épp Te voltál,
aki ezt a szerepet magadra vállaltad?
– Azt mondják, a kommunikáció az egyik erősségem. Nem nagyképűségből, de amikor a Hatósághoz kerültem pályám kezdetén, angolul csak én
kommunikáltam, bedobtak a mélyvízbe, irány Brüsszel, és ott bizony a magyarországi fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tudományos és kutató munkák eredményeiről kellett beszámolnom. Nagyon izgultam és nagyon féltem, hogy el ne rontsak bármit, hiszen sok mindenki munkáját képviseltem.
Aztán, egy multinacionális üdítőitalgyártó cég környezetvédelmi vezetőjeként pedig már több országban kellett helyt állnom, interjúkat kellett adnom,
és egyre gyakrabban újságcikkeket írni. Megtanultam, belém ivódott ez a
szerepkör, mert hittem abban, hogy a kommunikáció a legfontosabb eszköz a kapcsolatteremtésre és a későbbi fejlődésre. Bizony beigazolódott.
– Fontos számodra a kommunikáció, ez nyilvánvaló, hogyan tervezitek, amit
programotokban is említettetek, a szorosabb párbeszédet a lakossággal?
– Hatékonyabb kommunikációt képzelünk el. Már most a város weblapján látható minden képviselőnk elérhetősége, és ennek hangot adtunk
facebookon is. Úgy tűnik, a lakosság él ezzel a lehetőséggel. Hosszú út áll
előttünk. Egységessé és strukturálttá szeretnénk tenni mind a belső, mind
a külső kommunikációt, beleértve egy közös arculatot és egy ügyfélbarát,
egyszerűbb kezelhetőséget mind a weboldal, mind a beérkező üzenetek
tekintetében. Mindig időben és előre átgondolt kommunikációval szeretnénk a lakosság és az érdeklődők elé állni az idegenforgalom és turizmus előtérbe helyezésével. És ami a legfontosabb, hogy aki megkeres minket bármilyen módon, kapjon visszacsatolást észrevételével kapcsolatosan.
– Tervezitek, hogy a város különböző fejlesztési stratégiáinak kidolgozá-
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sába bevonjátok az intézményekben dolgozó, illetve a városban élő szakértőket, illetve a civil szervezeteket?
– Igen, mindenki tapasztalatára, meglátására és munkájára szükségünk
van. Ez is – mint sok minden más – csapatmunka, és szeretnénk, ha a hozzáértő és hasznos észrevételek beépülhetnének a fejlesztési stratégiáinkba. Azt
tanultam az eddigi életem során, hogy a legnagyobb tapasztalatokat azoktól
kapjuk, akik valamit már vagy végigcsináltak, vagy megélik azokat a mindennapok során, a saját bőrükön érzik, ezáltal hitelesek. Erre a hitelességre
és tapasztalatokra kell hogy épüljön a közös stratégia minden területen.
– Mit tartsz a legfontosabbnak a sok feladat közül, ami vár erre az új
városvezetésre?
– Megfogtál, nehéz rangsort állítani. Sok olyan dolog van, amely szinte
ugyanazzal a súllyal képviselteti magát. Mindegy igazából, hogy milyen
feladatról beszélünk, szerintem azok konkrét meghatározása, a felelősségi körök kijelölése, a határidők megadása és a lelkesedés, amelyek a
legfontosabb szempontok most. Kicsit sarkosnak tűnhetek, de amíg nincs
következetes csapatmunka, ami a KEVE Egyesületet is jellemzi, addig a
következő lépcsőfok meglépése nehézkes lehet. Az RSD vízminősége, a
szép természeti és városi környezet, az utak, épületek és közterületek állapota, a nagyobb létszámot is kiszolgáló rendezvény
épületének kialakítása, fiatalok szórakozási lehetősége, közlekedésbiztonság, illegális hulladéklerakás, és még sorolhatnám. Ezek azok, melyek
megoldását követően az idegenforgalom, a pezsgő városi élet fellendülhet, és Ráckeve oda kerülhet, arra a legmagasabb szintre, melyet a város és
ez a csodás természeti környezet alapvetően megérdemel.
– Melyek azok a területek, amelyekben a
nagyobb szerepet vállalod majd?
– A környezetvédelemben (pl.: hulladékgazdálkodás, felszíni és felszín alatti vízminőség,
vízvédelem, levegőtisztaság-védelem, energiagazdálkodás) és természetvédelemben egyértelműen. A kommunikációban és városi események, rendezvények kapcsán vannak és lesznek
feladataim. A külső kapcsolatépítések akár hazai,
akár nemzetközi szinten szintén beépülnek már
most a napi feladataim közé, mint ahogyan a polgármester úr munkájának
folyamatos támogatása, munkák előkészítése, általa adott egyéb felelősségi
körök ellátása is.
– Nyilván megtisztelő és még nagyobb felelősség az alpolgármesteri cím,
örülsz ennek a kihívásnak?
– Igen, megtisztelő. Köszönöm a belém fektetett bizalmat és hitet. Az eskütétel során elmondottakat komolyan és őszintén úgy is gondolom. Városunk
érdekében és az itt élő lakosság, nyaralók érdekében mindent meg fogok
tenni és a tőlem telhető legnagyobb energiát fektetem ebbe a munkába, a
felelősség súlya tényleg nagy, de ezt már akkor mérlegelni kellett, mikor
képviselőjelöltként elindultam. Ráadásul új feladatot is vállaltam, amely
friss, november 22-től Ráckeve Önkormányzat Tűzoltóságának elnöke
vagyok, felelősségtudattal és teljes elkötelezettséggel, hivatástudattal vállaltam el ezt a feladatot, mert van tennivaló bőven ezen a területen is.
– Kisgyermekes anyuka vagy, dolgozó nő… családfő… Hogyan tudod
összeegyeztetni ezt a rengeteg munkát? Nagy teherbírású vagy, azt már
tapasztaltuk, de van segítséged, nagymama, család?
– Elsősorban kisgyermekes anyuka vagyok, akinek a munkájából hazaérve vagy a hivataltól kilépve minden porcikája kívánja gyermekei ölelését,
mosolyukat, és várja tőlük a napi beszámolót, a közös beszélgetéseket. Két
kisfiam van, a nagyobbik 10 éves múlt, Domonkos, a RÁFÁI 5. osztályos
tanulója és a RVAFC U11-es foci játékosa. Bence 4 éves múlt, igazi nagydumás ovis, és ő az a családban, aki mindig megnevettet minket. Nagyon
büszke vagyok mindkét gyermekemre, mert sokat segítenek nekem, és amikor az életünk nem úgy alakult, akkor is éreztették velem, hogy mellettem
vannak, és nem a hiszti szerepelt a porondon, hanem anya megértése és
támogatása. Az anyaság felelősség, amit a természet ránk ruház, ebből adó-
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dóan ezt a maga természetességével kell kezelnünk. Sosem értettem azokat
az anyukákat, akik attól vallják magukat tisztességes anyáknak, mert gyermeket szültek és mert férjnél vannak. A tisztesség és gyermekeink erre
való nevelése nem ettől függ, hanem attól, hogy mi szülők hogyan viszonyulunk hozzájuk, hogyan viselkedünk másokkal, és ezt a példát, a
másokért tenni akarást megmutatjuk számukra, hiszen amikor én nem
leszek már mellettük mindig, boldogulniuk kell az életben. A szülők
által szerzett tapasztalatok nagyban segíthetik őket később akár a döntéshozásban, akár a boldogulásban, én ebben hiszek.
Az Édesapám és Édesanyám élete, amely küzdelmekkel teli volt, számomra nagyon jó példát mutatott gyermekkorom és felnőtté válásom során,
ugyanezt szeretném továbbadni gyermekeim számára. Édesanyám sokat
segít, nélküle sok minden nem menne most, vagy nehezen tudnám megoldani, és nagyon köszönöm a támogatását. Édesapám pedig ott fentről figyel,
remélem, és azt is, hogy nagyon büszke ránk, igyekszem gyakran az ő fejével gondolkodni, mert ő volt az, aki – bár beismerni nehéz volt akkor –, de
jól látott és érzékelt mindent, ami körülöttünk zajlott. Nem szeretnék megfeledkezni azokról sem, akik barátként vagy ismerősként folyamatosan támogatnak és segítenek minket, köszönet illeti őket is.
– Ha van szabadidőd, mit csinálsz szívesen,
hogyan lazítsz? Van kedvenc hobbid, elfoglaltságod?
– Kedvenc hobbim maga a munkám. De
nagyon szeretek sétálni, beszélgetni, otthon grillezni, kis hazánkban utazgatni, úton lenni és
ismerkedni. Kedvenc időtöltés a kertészkedés és
a horgászat, természetjárás, azonban ezekre
marad a legkevesebb idő. A lazítás maga, este a
gyermekeim, este már összebújás van, és az a
legjobb.
– Ha elképzeled, 5 év múlva hogyan látod
Ráckevét?
– Sétálok a városban, ahol számos program van
már, pezseg az élet a vízparton és a vízen is. Csodás
parkok, fák, virágok impozáns utcákkal és terekkel. Mindenki mosolyog és elégedett. Családokat
látok mindenfelé, akik itt helyben is megtalálják a
szórakozási lehetőségeket. Beszélgető emberek
mindenhol, sok nevetés és kacaj. Egyszerűen élet a városban reggel, délben,
este, mindenkor. Minden vállalkozó és minden civil egyesület, minden vendéglátó egység összefog, kommunikál egymással és önálló életre kel, mint ahogyan a saját gyermekünk, a facebook oldalunk (Ráckeve jelene és jövője), ahol
végre van társalgás, van segítségnyújtás és van információcsere, és megismerjük egymást, nem szóbeszédből, hanem a magunk valóságában.
– És amit nem kérdeztem, de szívesen beszélnél róla!
– Sok minden van ilyen. Köszönöm, hogy nem feladtam, hanem küzdöttem, és köszönöm, hogy a KEVE Egyesület tagjaival – és most már képviselőtársaimmal – ringbe szálltunk és a mai napig egy csapat vagyunk, és
üzenem a kétkedőknek, hogy ez így is marad, mert nem az alkalom
szült minket és teremtett eggyé, hanem az akaratunk, a közös szándékunk és egymás elfogadása, azaz maga a szeretet. Kívánom, hogy városunk hasonló fejlődési folyamaton menjen keresztül és fogadjuk el egymást,
támogassunk mindenkit, akinek erre szüksége van. Higgyék el, megtérül és
a szeretet visszakopog, csak merjük már végre beengedni azon az ajtón.
És még valami: legyünk büszkék azokra, akik a saját erejükből elértek
valamit, városunk hírnevét öregbítik és tiszteletet érdemelnek. Nem könnyű
dolog létrehozni bármit, amiben kevesebben hisznek, mint remélnénk. Sose
a kifogásokat keressük, hanem a megoldásra törekedjünk. Kívánom,
hogy ez a szellem járja át a mindennapjainkat, és bátran keressenek minket,
biztosan megtesszük azt, ami tőlünk telik. Maradok őszinte elismeréssel és
tisztelettel mindenki felé. Köszönöm a beszélgetést!
– Én köszönöm őszinte és hittel teli, bizakodó és biztató gondolataidat!
Szívből kívánom, hogy sikerüljön minden tervetek és az álmok valósággá
váljanak ezért a városért és a benne élőkért! Jó munkát, sok erőt és motiváló
szeretetet kívánok Nektek!
Jáki Réka
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Ráckevei

Árpád Fejedelem

Általános Iskola

Hírek a Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskolából
2019. október 4-én a Vekop 7.3.3-17-201700005, A digitális fejlődés segítése fejlődésre
nyitott iskolákban című pályázat keretében
egész napos workshopot tartottunk. Kollégáinkon
kívül a rendezvényen részt vettek a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ munkatársai is,
valamint a projekt szakmai vezetője.
A regisztráció után Gyergyádes Ágnes projektkoordinátor és Emődi Péter módszertani
asszisztens bemutatták a projekt eddigi, 2 éves történéseit. A közel 1 órás előadás után következtek a
szekcióülések, ahol a pályázatban részt vevő kollégáink órarészleteket mutattak az érdeklődőknek,
amelyeken a tanult ismereteket s vásárolt eszközöket alkalmazták. Ennek a programelemnek már
szülők és gyerekek is részesei voltak.

Szekcióülések matematika, magyar, természetismeret és gyógypedagógia témakörben voltak. A jó hangulatú megbeszélések után a program zárásaként megvendégeltük a jelenlévőket.
Nagy köszönet a projektben résztvevő kollégáinknak, kik a napi munkájuk mellett nem
kevés plusz feladatot vállaltak be iskolánk
érdekében:
• Emődi Péter, Gyergyádes Ágnes – a pályázat
lebonyolításáért felelős kollégák.
• Pedagógusok: Gyetkó Katalin, Hegedűsné
Gyetkó Zsuzsanna, Kovács Katalin, Matula Tünde, Molnárné Répás Erika, Muzsné Moharos
Mária, Nagy Gábor, Soókyné Gubár Csilla, Szudáné Bata Éva, Tóth Károly, Varnyúné Csörgi
Erzsébet.
Gyergyádes Ágnes

Köszönet
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola Speciális Tagozatának
tanulói és dolgozói hálásan köszönik Kövesdi Tamásnak, hogy lecserélte az elavult számítógépeinket, valamint a régi monitorok helyett új,
sík monitorokat ajándékozott. Az adományával lehetővé tette, hogy
tanulóink modern eszközökön ismerkedjenek az informatika rejtelmeivel, még élvezetesebbé téve a mindennapjainkat.
A Speciális Tagozat dolgozói

Köszönet
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói és dolgozói
nevében köszönjük szépen a ráckevei és környékbeli méhészek támogatását. A kapott mézet az egészséghéten és a karácsonyi mézeskalácskészítésen fogjuk felhasználni.
Támogatóink név szerint: Jandácsik Attila, Tyukodi István, Taligás
Ferenc, Stencel Zoltán, Kecskés Lajos, Gőcze Zsolt, Dévai Péter,
Nagy János.

Márton est a Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskolában
2019. november 22-én volt iskolánkban a Márton est.
A műsoros esten felléptek iskolánk nemzetiségi osztályainak tanulói.
Az alsó tagozatosok hagyományos német táncokkal, a felső tagozatosok játékos történettel és modern tánccal szerepeltek.
A műsort színesítette a Ránki György Művészeti Iskola harmonikás
növendékeinek programja.
A program ideje alatt a szülői munkaközösség által szervezett büfé és
bazár is működött. A kínálatban házi sütemény, libazsíros kenyér, tea,
háziszörp szerepelt.
Köszönjük az önzetlen támogatást a település vállalkozóinak és a boltoknak.
Támogatóink voltak: Kabasi Pékség, Serényi Kenyér Bt., Baranya
Zöldség-Gyümölcs, Erdős Hús- és Hentesáru, Julcsi Varrodája, Szinkron
Bt., TESCO Magyarország – Ráckeve.
Köszönjük a szülők áldozatos munkáját, amivel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!
RÁFÁI dolgozói és a gyerekek
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Ady Endre Gimnázium

hirdetés

Összefogással szépült meg az osztályterem
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola 2. a osztályterme szülői
összefogással és a Caparol Hungária Kft. támogatásával megújult.
Szeptember hónapban megérkezett a kft. marketing célból szánt támogatása (festék) és pár ráérő szülő, valamint a két tanító néni (Párkányi Éva osztályfőnök és Répás Erika) nekilátott a tanterem felújításának.
Nagy segítség volt, hogy a kegyes időjárás mellett az utolsó tanítási nap
befejeztével a tantermet előkészítették, így külön szeretnénk köszönetet
mondani a közreműködőknek, valamint az iskola vezetőségének, hogy
engedélyezte a munkálatokat.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a CAPAROL Hungária Kft.-nek,
aki térítésmentesen biztosította az iskola részére a festéket.
A kivitelezésről készült fotódokumentáció is Ilyen volt – Ilyen lett
címmel.
A cég már több iskolát újított fel ilyen módon, és itt Ráckevén találkozott
segítőkész szándékuk a szülők leleményességével, összefogásával, hogy
minél kellemesebb környezetet biztosítsanak a gyerekeknek a tanuláshoz. A
tiszta falazatot gazdagította továbbá a szülői közreműködéssel beszerzett
sötétítőfüggönyök lecserélése is.
Horváth Attila

Egy ötlet, két program: Demokrácia nap
és ’80-as évek kiállítás a gimnáziumban
2019. október 23-án ünnepeltük a rendszerváltás 30. évfordulóját. Az
’56-os eseményekre emlékezés mellett sokszor elfelejtjük hangsúlyozni,
hogy 1989. október 23-án megszületett a harmadik Magyar Köztársaság
és vele együtt a kísérlet, hogy Magyarország demokratikus állam legyen.
Napjainkban lehet, hogy furcsának tűnik a demokráciáról beszélni. Természetesnek tartjuk, és csak azokban merülhet fel értékként, akik már éltek a rendszerváltás előtt is. A jelenlegi gimnazisták közül a legidősebbek is az ezredforduló táján születtek, így sokat gondolkodtunk azon, hogy mit mondhatnánk a
gyerekeknek erről a témáról, mit jelent egyáltalán számukra a demokrácia.
A tanakodásnak egy nagyszabású ötlet lett az eredménye: rendezzünk
Demokrácia napot!
Felvettük a kapcsolatot különböző civil szervezetekkel, akiket arra
kértünk, hogy amennyiben felkelti programunk az érdeklődésüket, jöjjenek el a gimnáziumba foglalkozást megtartani.
Magunk is meglepődtünk, hogy mennyire
szívesen, örömmel vállalták, hogy önkénteseik
leutazzanak hozzánk, és ingyen – mert fontos
nekik – elhozzák programjaikat iskolánkba.
Kikről is van szó?
A legfiatalabbakhoz az UNICEF Magyarország képviselői látogattak el, és a
gyermekjogokról, azok csorbulásáról tartottak átfogó bemutatót.
A nyolcadikosoknak az Emberi Jogok Tanítása Mozgalom kollégája –
aki egyben a Történelem Tanárok Egyletének elnöke – hozott foglalkozást
az emberi jogokkal kapcsolatban.
A három kilencedikes osztály egyikének egy volt gimnáziumi tanuló a
kis közösségek működéséről tartott foglalkozást a kirekesztés és diszkrimináció témáját boncolgatva. A másik osztállyal társasjátékoztunk az „Egymásra lépni tilos!” játékkal, ami különböző demokráciához kapcsolódó
fogalmak megismertetését célozta meg. A harmadik osztálynak pedig az
Esélyegyenlőségi Iroda tartott érzékenyítő foglalkozást az Iskolai Közösségi Szolgálatra való felkészítés érdekében.

Tizedikben az Amnesty International önkéntesei
a gyűlöletbeszédről és annak következményeiről
tartottak projektmunkát, illetve a Ráckevei Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a gyermekbántalmazásról és annak következményeiről beszélgettek a tanulókkal.
A tizenegyedikeseknek a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány fiatal
munkatársa egy vitafoglalkozást tartott, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány az aktív állampolgárságról, a Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi civil szervezet munkatársa pedig a fogyatékkal
élők jogairól beszélt.
A végzősökhöz a TASZ egy egészségügyi jogérvényesítésről és egy az
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó egyéni felelősségvállalásról szóló foglalkozást hozott.
A program zárásakor minden ide látogató
szervezet munkatársa úgy nyilatkozott, hogy
szívesen jönne hozzánk máskor is. Reméljük,
lesz is erre lehetőség, mert még lettek volna
bőven témák és ötletek.
Büszkék vagyunk rá, hogy egy országos
emberi jogi oktatási konferencián kiemelték a
szervezők, hogy a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban sor kerül egy Demokrácia napi
programra!
A rendszerváltás évfordulója kapcsán más
olyan tervben is gondolkodtunk, ami a diákokat jobban megmozgatja. Így született meg a terv, hogy – a környéken
nem egyedülálló módon – rendezzünk kiállítást a ’80-as évek emblematikus tárgyaiból. Hatalmas mennyiségű kiállítási anyag gyűlt össze hála a
diákok szüleinek, nagyszüleinek, akik nem sajnálták az időt, hogy előkeresgessék a szekrények mélyén lapuló könyveket, bizonyítványokat,
kitüntetéseket, kisdobos és úttörő relikviákat, ruhákat, zsebnaptárakat,
elektronikai készülékeket és játékokat, hogy csak párat emeljünk ki.
Míg a tanulók számára több tárgy is magyarázatra szorulhat, bennünk tanárokban az ifjúságunk nosztalgikus érzéseit keltették fel.
Jankovics Dóra, Szabó Andrea
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ünnepi alkalmak

János vitézek a Szent Imrében!
2019. november 9-én került megrendezésre a János
Vitéz Alapítvány első alapítványi bálja. Nehéz megfogalmazni azt az örömet és hálát, ami a János Vitéz
Alapítvány megszületését és az eddigi munkáját követően
felmerül bennem. Jó megtapasztalni azt, hogy ebben az idegenlelkű világban
találhatunk olyan embereket, akik nem saját dicsőségüket építik, hanem az
értékek és az igényesség szintjén lobognak. Ennek persze sok munka, értetlenség, olykor támadások sora az ára. Mégis vannak olyan célok, értékek, melyek
nem devalválódnak, és olyan emberek, akik „nem adják fel”. Velük jobb lesz
a világ! A Szent Imre Katolikus Általános Iskola jól definiált és számon kérhető értékek mentén működik. Ez nagy elvárásokat ró az iskola minden alkalmazottjára. Jó érzés az, hogy ebben a küzdelemben olykor megpihenhetünk egy
segíteni kész, segíteni akaró közösség vállán. János Vitéz személye él a ráckeveiek emlékezetében. A János Vitéz Alapítvány a ráckeveieké a valóságban
és a jelenben. Isten áldja meg a munkájukat! Deo Gratia!
Alább olvashatják a kuratórium beszámolóját a bálról.
Németh László Gábor igazgató
2019. november 9-én került megrendezésre a János Vitéz Alapítvány első
bálja. A rendezvényen részt vett Kótai Róbert püspöki biztosunk,
Vereckei Zoltán polgármester úr a ráckevei városi önkormányzati testület
tagjaival, Szadai József leköszönt polgármester úr, valamint az iskola pedagógus kara és számos szülő. Az iskola tornaterme teljesen átalakult, és báli
öltözetet vett fel az 5. a osztálynak köszönhetően.
Az eseményt az iskola pincéjében berendezett, színvonalas borkóstoló nyitotta meg a Benedek Pincészet boraival. Az est színvonalát emelte a pompás
műsor, melynek sorát a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola növendé-

Egyházmegyei focibajnokság

Szinte már hagyománynak tekinthető az iskolánk életében, hogy az ősz két
legfontosabb sporteseménye az egyházmegyei focibajnokság, a Duna-kupa,
amelyet két korcsoportban szoktunk megrendezni. Ez idén sem volt másképp.
Október 8-án került sor a 4. korcsoport (7-8. osztályosok) tornájára, amelyen az érdi Marianum Iskola, a budakeszi Prohászka Gimnázium, a tatabányai Szt. Margit Kat. Ált. Iskola és a helyi ráckevei Szt. Imre Katolikus Általános Iskola diákjai mérkőztek meg.
November 12-én került sor a 3. korcsoport bajnokságára, amelyen már 6
csapat vett részt: érdi Marianum, Budaörsi Mindszenty Katolikus Általános
Iskola, Prohászka Katolikus Gimnázium Budakeszi, Szt. Margit Kat. Iskola
Tatabánya, Szt. László Kat. Iskola Bicske és a helyi, ráckevei Szt. Imre Iskola.
Mindkét tornán magas színvonalú, izgalmas mérkőzéseket láthattunk.
Mindvégig nagyon keményen, de ugyanakkor mindig sportszerűen küzdöttek a csapatok. Itt említeném meg Csoma István játékvezető urat is, aki már
évek óta biztosítja, hogy mindig minden a foci szabályai és a sportszerűség
határain belül maradjon. Hálásan köszönjük neki!
Eredmények: 4. kcs. 1. Szt. Imre Iskola Ráckeve, 2. Szt. Margit Katolikus
Iskola Tatabánya, 3. Prohászka Ottokár Gimnázium Budakeszi
3. kcs. 1. Mindszenty József Katolikus Ált. Iskola Budaörs, 2. Prohászka
Ottokár Gimnázium Budakeszi, 3. Szt. Margit Katolikus Iskola Tatabánya
Szász Csaba igazgatóhelyettes

kei nyitották meg fergeteges műsorukkal. Felkészítő tanáraik: Horváthné
Baranyai Ágnes, Jencsik Zsuzsa, Kuna Lajos és Máthé László. Ezt követte
a DancEarth Egyesület akrobatikus rock and roll bemutatója. Az egyesület a
környező településeken több mint 10 éve működik, versenyzőik sikeresen szerepelnek a különböző versenyeken. Legkiemelkedőbb eredményük a magyar
bajnoki cím mellett a Világkupa és Európa-bajnoki 4. helyezés. Felkészítőjük:
Schmidt Erika és Nemes Bettina. A műsor során utánpótlás és a felnőtt korosztályok lányformációs bemutatóit láthattuk. Végül iskolánk büszkeségei, a
nyolcadikos fiúk és lányok Palotás tánca következett, amelyet Lindnerné
Medve Eleonóra tanított be. A köszöntő beszédek után folytatódott a szórakozás a Becsei Vendéglő svédasztalos, ízletes és bőséges vacsorájával, valamint
Marosi Zoltán zenéivel és hajnalig tartó tánccal. Szeretnénk megköszönni a
rengeteg értékes tombola felajánlást és támogatóinknak a segítséget az esemény zökkenőmentes lebonyolításához.
Ágics Melinda kuratóriumi tag, Szpisják Hajnalka elnök
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Egyház

templom

A Keresztelő Szent János Plébániatemplom kettős jubileuma
Idén két jelentős eseményről is megemlékezik a ráckevei római katolikus
egyházközség: egyrészt plébániatemplomának 220 évvel ezelőtt történt felszenteléséről, másrészt a templombelső kifestésének negyedszázados évfordulójáról. Mi keresztény emberek hiszünk abban, hogy keresztségünknél fogva a
Szentlélek hajléka-temploma vagyunk, közösségünk szimbóluma a feltámadt
Krisztusnak, aki titokzatosan tovább él Egyháza által. Templomunk, vagyis az
Isten szentélye valóságosan is otthont ad hívő népének, ahová az Ő tiszteletére
összegyűjti a lelkek javára a zarándok egyházának tagjait. E helyről tiszta áldozat kell hogy színe elé szálljon, ránk pedig a megváltás bőséges kegyelme kell
hogy hulljon. Templomunk ezért nem más, mint az Isten és ember kegyelmi
kapcsolatának jelképe és színhelye. A szentségek éltető ereje által itt kapunk
bizonyosságot arról, hogy a mi mennyei Atyánk mennyire szeret bennünket
Jézus Krisztusban. A templomunk története, a mi személyes üdvösségtörténetünknek is a hordozója és színhelye, mert itt kereszteljük a közösségünk tagjait, itt nyerünk bizonyosságot arról, hogy a kenyértörés által nem hagyott
magunkra az Úr, és itt mutatják be majd értünk a legszentebb áldozatot, mikor
földi zarándokutunk véget ér. Bizonnyal van mindenkinek egy személyes szép
emléke egy családi keresztelőről, esküvőről, elsőáldozásról, bérmálkozásról,
egy magányos pillanatról a templom
csendjében, egy tömjénfüstösfüstös litániáról, éjféli miséről, egy találkozásról, amiről elmondhatja, hogy úgy érezte, hogy
megérintette az Isten kegyelme. Adja meg
nekünk az Isten, hogy élő templommá
épüljön a közösségünk, de a kőből épített
örökségünkről sem feledkezzünk meg,
gondozzuk, szeressük! Ez a csodálatos
alkalom lehetőséget nyújt arra, hogy röviden felidézzük a két nevezetes történelmi
pillanatot.
A 220. évforduló: a templom építése
Séllyei Nagy Ignác székesfehérvári megyéspüspök 1778-ban tett ráckevei látogatása után levelet intézett Mária Terézia
királynőhöz (1740–1780), melyben elpanaszolta, hogy a település Szent
Kereszt-temploma rendkívül elhanyagolt állapotú, sötét és kicsi, s a hívek döntő többsége nem tud benne szentmisét hallgatni. Éppen ezért kérte az uralkodót, adjon engedélyt arra, hogy a mezővárosban új, nagyobb és időállóbb
plébániatemplom épülhessen fel.
Hosszú előkészületi munkák után az egyházközség hívei lebontották az
1517 táján emelt templomot, és az uradalomtól kapott telken a két kegyúr,
Mária Krisztina főhercegnő és férje, Albert Kázmér szász–tescheni herceg
7200 osztrák aranyforintjának, valamint a módosabb helybéli polgárok adományainak felhasználásával hozzáfogtak az építkezéshez. A tervező és a kivitelező személyéről pillanatnyilag nincsenek adataink, de azt tudjuk, hogyaz új
templom alapkövének letételére 1791. május 13-án került sor. Frideczky
Ferenc plébános 1792. november 28-án megáldotta, Milassin Miklós székesfehérvári megyéspüspök pedig 1799. május 30-án Keresztelő Szent János tiszteletére ünnepélyes keretek között felszentelte a 32 méter hosszú, 10 méter széles és 14 méter belmagasságú templomot, amelynek főoltárába Szent Vince és
Szent Pius ereklyéit helyezték el.
A 25. jubileum: a templom kifestése
A templombelső jelenlegi falképeit – Brezina Károly plébános kezdeményezésére és dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész ikonográfiai koncepciója
alapján – 1994-ben Patay László festőművész készítette. Az átalakítás 1994
márciusában vette kezdetét. A kész mű átadására december 10-én, szombaton
16 órakor került sor. Másnap, december 11-én a 10 órakor kezdődő ünnepi
szentmise keretében dr. Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök megáldotta a „szent épületet”.
A felállványozott templomban Patay László 1,80 méter hosszú bambuszbottal dolgozott, amelynek felső részébe ujjnyi vastag szénrudat illesztett. A
mestert fiatal tanítványai segítették munkájában: Balázs Katalin, Bokor
György, Cserna Tamás, Domján Gábor, Fecske Orsolya, Füzes Gergely,

Kecskés András, Siklósi Attila és Siklósi Zsuzsanna.A technika: al-secco,
túró–mész kazein emulzióval. A festmények kb. 600 m2-nyi felületet borítanak
be 245 légiesen könnyed alakkal. Értékét huszonöt évvel ezelőtt 70 millió
forintra becsülték.
A kompozíció központi eleme egy monumentális Egyház-allegória: az alvó
Jákob és álmának megjelenítése. Az égig érő lajtorján angyalok járnak le és fel.
A létra két oldalán lebegő alakok az üdvözültek és a kárhozatba zuhanók, akik
egyben az erények és a bűnök megtestesítői is. A három isteni erény: hit,
remény, szeretet. A négy sarkalatos erény: okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség. A hét fő bűn: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység,
torkosság, harag, jóra való restség. Patay László az erényeket megtestesítő alakok közé festette édesapját és édesanyját (kenyeret tartó idős hölgy), míg saját
magát alázatból a lustasággal azonosította. A mester még kétszer szerepel a
festményeken: a szentélyben Ábrahám pátriárka mellett egy angyal képében
és az északi fal keleti oldalán.
A falképeken többnyire szentek alakjai és bibliai jelenetek láthatók. Patay
László és segítői azonban gondosan ügyeltek arra, hogy megfessék azokat az
egyházi és világi személyeket is, akik a templom megújításában segédkeztek.
A széles kínálatból természetesen nem
maradtak ki Ráckeve egykori hírességei,
„nagyjai” sem.
Szentély, keleti fal (északról déli irányba
haladva): 1. Gavora Béla ráckevei plébános, apát; 2. Mártity Miroszláv szerb pópa;
3. dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész,
áldozópap, címzetes esperes; 4. dr. Takács
Nándor székesfehérvári megyéspüspök; 5.
Brezina Károly ráckevei plébános; 6. Kisberk Imre székesfehérvári megyéspüspök;
7. Puszta Sándor plébános, költő, ráckevei
hittanár; 8. Magdics István székesfehérvári
egyházmegyei áldozópap és plébános, pápai prelátus, éneklőkanonok, címzetes prépost; 9. Károly János történész, kanonok,
címzetes apát, székesfehérvári nagyprépost; 10. Pauer János történész, székesfehérvári megyéspüspök; 11. Frideczky Ferenc ráckevei plébános, akinek lelkipásztori szolgálata idején kezdődött el a templom építése; 12. Ortodox szerzetesek.
Bejárati fal nyugati része (balról jobbra haladva):Árpád fejedelem és fia,
Zolta (Zoltán), Péter bíró, Szegedi Kis István, Skarica Máté, Savoyai Eugén,
Theodor Simeonov Gruntović (Gruntovics Tódor), Horváth Nepomuk János–
felette képkeretbe foglalva VII. Pius pápa arcképe –, Ács Károly, Kelemen
László, Szilágyi Lajos, Ludaics Miksa, Keviczky Józsefné Soóky Erzsébet,
Keviczky József, Keviczky László, Gulyás Kálmán, Beke Gábor, dr. Skultéty
István, dr. Póka Kálmán és Pozsár Sándor (Csita).
Bejárati fal keleti része.A szekkók fotók alapján készültek. Hátsó két sor
(balról jobbra): Kalmár István, id. Brezina Károly, Beliczay József, Mondrák
Vendel, Szöllősi Lajos, Göllény Tibor (a festőbrigád vezetője), Jeszenszky
Attila, Bőcze Tamás, Bőcze Zoltán, Bőcze László, Detrich Levente, Molnár
János (oltárrestaurátor), ismeretlen arc (műemléki szakember), dr. Vona Ferenc
állatorvos, a körzet MDF-es országgyűlési képviselője és dr. Kulcsár István polgármester. A háttérben: Ráckeve város címerével díszített fehér zászló.
Középső két sor (balról jobbra): Mondrák Vendelné Velkei Zsuzsanna,
Kovács József (a kőművesek brigádvezetője), Fegyó János gimnáziumi tanár,
múzeumigazgató, Gránicz Tibor Ágoston, ifj. Novák István, Puskás Tamás,
Keresztes Tibor, Juhász István (a képek restaurátora), Jávor Árpád (fényképezőgéppel az arca előtt) és Jávor Ernő kántortanító.
Ülősor (balról jobbra): dr. Kovács József László irodalomtörténész, dr.
Fodor Cecília ügyvéd, Tóth László (mérnök, építésvezető). Az általa fogott
papírlapon a templom kifestésében résztvevő művészek önarcképei. A jobb
alsó rajz Patay László arcképét ábrázolja. Pap Kornélia, a Ráckevei Újság felelős szerkesztője, Európa-bajnok egypárevezős.
Kótai Róbert plébános – dr. Miskei Antal
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Felfutottak a csúcsra
A ráckevei kajakosok idén is rész vettek a Magyar Kajak-kenu Szövetség
hagyományos évzáró rendezvényén, a Nagy-Hideg-hegy-futáson. A táv, a
kihívás immár évek óta ugyanaz: a Börzsöny harmadik legnagyobb, 864
méter magas csúcsára a Királyréttől durván három kilométerre található
Cseresznyafa parkolóból kell felfutni, 7,5 kilométert és 600 méteres szintkülönbséget legyőzve. A versenyen idén is több mint ezren indultak, ott volt
természetesen a mezőnyben az esemény megálmodója, Babella László, Laci
bácsi, továbbá több korábbi híresség, például az olimpiai bajnok Vajda
Attila, a világbajnok Beé István vagy a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára,
Vékássy Bálint.
Ráckevéről öten – a képen balról jobbra Novák Botond, Kukovecz Ákos,
Mikola Bálint, Csoma András és Kirchner Bálint – vágtak neki a távnak,
és teljesítették egyaránt remek, negyven percen belüli időeredménnyel,
Novák Botond az egészen mezőnyben a tizedik helyen végzett. Gratulálunk a
fiúknak, s hasonló elszántságot kívánunk nekik a téli felkészüléshez!
Fodor Ferenc

Vendégek a Szabó Attila Kenu Akadémián

során? Saját példájukon sok vidám sztorival mesélték el, hogy értek fel a
csúcsra. Minden gyerek érezte, hogy nincs lehetetlen! Számukra is adott a jó
szakember, a jó edzéslehetőség, így pár éven belül ők lehetnek a példaképek. A beszélgetés után vendégeink irigykedve járták végig az Akadémia
Telepét. Elmondták, ők sok utazás után érkeznek az edzések színhelyére és
közel sincs ilyen jó vízfelület az evezéshez.
Köszönjük minden vendégünknek, hogy ránk szánták szombati napjukat
elsősorban Réé Róbertnek, a Ferencváros volt szakosztályvezetőjének,
hogy megtisztelt bennünket és segíti munkánkat. Dr. Borkovits Margit

Gazsó Dorka világbajnok kajakos és Korisánszky Dávid VB 3.
helyezett kenus ELTE hallgatók
Egyesületünk Sport és egyészség címmel hirdetett Workshop-ot az Ács
Károly Művelődési Központban november 16-án, elsősorban azoknak a
sportolóknak, akik szeretnének a Világ elitjéhez tartozni. Dr. Rausz-Szabó
Attila az ELTE szakedző képzésről két olyan tanítványát hívta el, akik
olimpiára készülnek és sikeres évet zártak. Gazsó Alida Dóra kajakosnő
világbajnokként indul jövőre az olimpiai részvételért a kenus Korisánszky
Dávid pedig VB 3. helyezettként. Kötetlen beszélgetés alakult ki a fiatal
versenyzők és bajnokaink között. Elsősorban az érdekelte versenyzőinket,
hogy lehet a tanulást és a sok edzést összehangolni. Milyen a fájdalomküszöböt átlépve 100%-os terheléssel edzeni? Voltak-e megingások pályájuk

Vendégeinkkel a TORONYHÁZBAN

Óriási siker a Diákolimpián
2019. november 09-én rendezték meg Dunaharasztiban az összevont
szigetszentmiklósi és ráckevei körzet selejtező mérkőzéseit asztaliteniszben.
Innen jut az első helyezett a megyei döntőbe, amit december elsején rendeznek meg Taksonyban. Két kategóriában volt a megmérettetés: az „A” kategóriában, ahol az igazolt, és a „B” kategóriában, ahol az amatőr versenyzők
mérték össze tudásukat először csoportmérkőzések keretében, majd az innen
továbbjutók a főtáblán, ahol már egyenes kieséses rendszerben folytatták.
A ráckevei körzetet a „B” csoportban azok képviselték, akik előzőleg az
előselejtezőkön eredményt értek el a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában megrendezett selejtezőn.
Dunaharasztiban az összevont III-IV. korcsoportban (2005-2008 között
születettek) minden megrendezett számot megnyerték! Először az eddig
megrendezett Diákolimpiák történetében…

Fiú csapatverseny: 3 csapat indult, a győztes a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola csapata: Cserép Ádám, Csömöri Bence, Nagy Bence.
Fiú egyéni: győztes: Cserép Ádám, második: Csömöri Bence, harmadik: Nagy Bence.
Leány egyéni: győztes: Csömöri Boglárka, második: Ács Emília (Ady
Endre Gimnázium) felkészítve a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában.
A néhány éve elkezdett munka a Szent Imre Katolikus Iskolában most
érett be, melyet tovább folytatunk. Gratulálok a helyezetteknek, és továbbra is várjuk az asztaliteniszezni akaró fiatalokat Ráckevéről és a környék
iskoláiból péntekenként 14:30-tól 16:30-ig, 16:30-tól pedig a felnőtteket a
hobbi szinttől a versenyzői szintig 8 versenyasztalon.
Kelemen József felkészítő tanár
MOATSZ veterán bizottság
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Sport-íjász őszi hírek
A sportszerető olvasók az idén ősszel sem maradnak íjász hírek nélkül.
Két nagyon megtisztelő felkérést is kapott egyesületünk egyik tagja a
nemzetközi mezőnyben való megmérettetésre. Buzás Károly, a Ráckeve
Íjász Sport Club válogatott versenyzője, a Magyar Íjász Szövetség felkérésére a Magyar Terepíjász Válogatott Csapat tagjaként részt vehetett szeptember végén a Szlovéniában, Mokricében megrendezett WA Terepíjász
Európa-bajnokságon. A nagyon erős, impozáns európai mezőnyben egy
nehéz, kétnapos rangsoroló versenyszakasz, majd több megnyert párbaj
után az előkelő 13. helyen végzett. A WA szabályrendszer szerint megrendezett nemzetközi versenyekről tudni kell, hogy minden nemzet a legjobbjaival, a nemzeti válogatott versenyzőivel indul a megmérettetéseken és a
versenyzők jelentős része valamilyen módon fizetett profi versenyző. Sajnálatosan Magyarországon csak nagyon kevés sportágban biztosítottak a profi
versenyzés anyagi feltételei (az íjászat nem tartozik közéjük!). Versenyzőnk
munka és napi ingázás mellett, csekély szabadidejét áldozva a sportra, próbálja felvenni a versenyt az európai és világ élboly, jól fizetett, a sportot fő
tevékenységként űző versenyzőivel szemben. (Ennek ellenére tavaly ott volt
a világ 12 legjobb terepíjásza között a kategóriájában, 2017-ben pedig a 10
legjobb között a Wroclavi Világjátékokon).
A másik, még izgalmasabb felkérése a Magyar Honvédségtől érkezett,
akik a magyar delegáció tagjaként (mint fegyveres testületnél szolgáló dolgozót), indították a Kína Wuhan városában (októberben) megrendezésre
került 7. Katonai Világjátékokon. A Katonák a számukra megrendezett
Világjátékokat a katonai olimpiának tekintik és nem is teljesen alaptalanul.
Ezt a versenyt is csak 4 évente rendezik. A katonai sport világszövetség a
CISM a világ második legnagyobb sport szövetsége a Nemzetközi Olimpiai
Szövetség után. A rendezvényen 9-10 ezer sportoló indult, majdnem háromszor annyi, mint a civil világjátékokon. A katonai világjátékok megnyitói
olimpiai szintű megnyitó és záró ünnepéllyel indulnak és végződnek, a sportolók, edzők, kísérők részére külön sportolói falut építettek fel. A rendezvényt 35 000 önkéntes segítő és emellett számolhatatlanul sok fizetett szervező, rendvédelmi dolgozó biztosította. A biztonsági intézkedések elképesztőek voltak. A sportolói faluba röntgenes, fémkeresős, arcképfelismerős ellenőrzés után lehetett bejutni, mint ahogy a metrókba is! Versenyzőnk
elmondása szerint a kínaiak elképesztő módon kitettek magukért. Újonnan
épült (10-25 emeletes, klimatizált, napenergiával üzemeltetett) épületekben
szállásolták el a versenyzőket, az étkezést egy hatalmas csarnokban 300
méter hosszú tálalással segítették ahol is kínai, európai, mediterrán, nemzetközi és muszlim ételkínálatot is biztosítottak. Nagyon ügyeltek a higiéniára,
állandóan takarították az épületeket, a tereket, a szobrokat, de még a digitális
kijelzőkkel felszerelt, kompresszoros-levegő ellenállásos kondícionáló
gépeket is a konditeremben. A kültéri takarításban még az sem zavarta őket,
amikor masszívan esett az eső!
Mindenhol mosolygó segítők, a városban pedig civil ruhás rendőrök léptek oda a térképpel a kezükben tanácstalannak látszó, szemmel láthatóan

külföldi sportolókhoz. „Wuhan, Kína
hatodik legnagyobb városa, 12 millió lakossal, így nem csoda, hogy a mi kéretlen segítőinkről is kiderült, hogy 500
km távolságból odavezényelt rendőr
akadémiásokról van szó. A világjátékok
idején a szabály az volt, hogy a városi
utak belső sávjait csak a sportolókat
szállító buszok használhatták. Persze itt
is volt pár renitens teherautó vagy gépjármű sofőr, aki „csalt”, de ezeket heveny dudaszóval hamar letolták a
buszok.
A versenyen a világ sportolóinak a krémje vett részt. Minden sportág olimpiai bajnokokkal, világbajnokokkal, világjátékok, kontinens viadalok résztvevőivel, dobogósaival, győzteseivel volt tele. Az íjászat képviselői között is ott voltak a sportág legjobbjai. Nem véletlen, hiszen minden ország a katonai sport
századának legjobbjait hozta, avagy ha nem ők az ország legjobbjai, akkor a
nemzeti válogatottjukat sorozták be a tartalékos katonák közé a verseny idejére.
Magyarország nem állt be ebbe a trendbe, úgy állították össze a magyar delegációt, hogy a tényleges fegyveres testületi tagok közül válogatták ki a legjobbakat. Szerencsére a Magyar Honvédség is rendelkezik sport századdal, akik hála
az élsportban betöltött szerepüknek tudtak érmeket szerezni!
A Magyar Delegáció 1 arany, 3 ezüst és 3 bronz éremmel valamint több
pontszerző hellyel tért haza, így a kis létszámú (kb 55 sportoló) Magyar csapat a 110 országból a 25-dik helyen végzett a nemzetek közti tabellán. Íjászatban egyéniben a 17-dik hely volt a legjobb magyar eredmény, de csapatban bejutottunk a 10 közé és az előkelő 9-dik helyet szereztük meg. „Büszke
vagyok, hogy amatőr ráckevei sportolóként, szerény anyagi és időbeni lehetőségek mellett, ilyen messzire, ilyen rangos sportversenyre is eljuthattam.
Európa-bajnoki, világbajnoki, most már többszörös világjátékoki résztvevőként már csak az Olimpia az egyetlen olyan verseny, ahol még nem voltam.
Amennyiben sikerül az életemet olyan irányba vinni, az anyagi lehetőségeket
megteremteni úgy, hogy a sportra fordítható időm közelítse a profi sportolók
lehetőségeit, akkor talán a sors még megadja nekem az olimpiai részvétel
lehetőségét is.” – fejezte be beszámolóját versenyzőnk.
Egyesületünk a Ráckeve Íjász Sport Club (röviden: RISC így található
meg a FB-on is) arra törekszik, hogy másoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek, egyszerű átlagembereknek is megadassanak azok a kalandok,
élmények, amelyeknek mi részesei vagyunk évről évre. Mottónk: „A sport
az emberiség utolsó nagy kalandja!” Nyári időszakban meg lehet találni
bennünket Ráckevén, az újtelepi régi focipálya melletti íjászlőtéren, amelynek biztosításáért és a támogatásért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Ráckeve Városának! Téli időszakban edzéseinket az Ács Károly Művelődési Központban tartjuk, szerdánként este 20.00-tól, illetve egyéb személyesen egyeztetett időpontban.
Íjász üdvözlettel: Fodor Ferenc
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Labdarúgás
Hibátlan és biztató idényzárás
A címben arra próbáltam utalni, hogy a Keve
az utolsó 4 fordulót hiba nélkül abszolválta, és ez
igen biztatónak tűnik, a tavaszi folytatást illetően.
Felsőpakonyról hazafelé jövet arról beszélgettünk, hogy nagyon üdvös lenne a hátralévő 4 bajnoki fordulóban 12 pontot szerezni. Abban
maradtunk, hogy ez nem lesz ugyan könnyű, de
azért teljesíthető ez a kívánalom. Tárnokon kellett volna az első lépést megtennünk, hogy a fentiek a realitás talaját elérjék. Mint azt olvasni fogják, ha nem is könnyen, de azért sikerült a célt
elérnünk.
Tárnok – Ráckeve 1:2 (1:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P.,
Tóth R., Kelemen G., Agócs G., Horák Gy., Tóth
D., Kecskés Zs., Kalmár S., Morris.
Csere: Matus T. (k), Földi R., Tóth J., Mosoni
A., Balogh R., Abraham.
Góllövők: Tóth D., Morris.
Edző: Szanyó Tibor.
A 8. percben Horák Gy. veszélyeztetett. A 15.
percben Agócs G. lövése alig tévesztett célt. A
17. percben Tóth D. ziccerét védte a hazai hálóőr.
A 29. percben Horák Gy. szabadrúgása szállt fölé. A 31. percben Zelei védésének tapsolhattunk.
A 33. Percben Márkus Zs. a gólvonalról hárított.
A 35. percben még kevei ziccer maradt ki, de az
ellentámadásból a hazaiak szereztek vezetést
(1:0). A 38. percben Kalmár S. lövését hárította a
hazai portás. A 42. percben Zelei újabb bravúrját
láthattuk. A második félidő elején sikerült egyenlítenünk Tóth D. révén (1:1). Élénkebb lett a Keve támadójátéka, és néhány perc elteltével Márkus Zs. lövését hárította a hazai kapuvédő. Az 52.
percben Gyurcsányi P. döngette meg a kapufát.
Az 54. percben veszélyes kevei szöglet után mentettek a hazai védők. A 62. percben Kalmár S. varázsolt, és a mintaszerűen visszatett labdát Morris
közelről belőtte (1:2). Kis idő elteltével Tóth D.
lőtt mellé. A 76. percben Morris bólintott mellé.
A 90. percben Földi R. kapufája zárta a mérkőzést. A Ráckeve küzdelmes mérkőzésen kerekedett felül (a második félidei hatékonyabb játékával) a jól küzdő hazaiak ellenében.
Az igen szervezett, jó képességű Halásztelket
vártuk a következő hét végén.
Ráckeve – Halásztelek 1:0 (1:0)
Ráckeve: Zelei T., Márkus Zs., Gyurcsányi P.,
Tóth R., Kelemen G., Agócs G., Horák Gy., Tóth
D., Kalmár S., Török Cs., Morris.
Csere: Matus T. (k), Tóth J., Földi R., Balogh
R., Varga B., Áj D.
Góllövő: Gyurcsányi P. 11-esből.
Edző: Szanyó Tibor.
Viszonylag korán megszereztük a vezetést.
Török Cs. varázsolt az alapvonal közelében,
majd befelé húzott, azonban a védő kétségbeesetten fellökte. A vitathatatlan büntetőt Gyurcsányi

P. biztos lábbal értékesítette (1:0). Kis idő elteltével Tóth D. lövésébe léptek bele a védők. A
szöglet után Kalmár S. lövését hárította a vendég
hálóőr. A 28. percben Gyurcsányi P. szabadrúgásból volt veszélyes. A 32. percben hatalmas
kevei kapus bravúrt láthattunk Zelei részéről. A
37. percben ráckevei kontra támadás borzolta a
kedélyeket. A 39. percben Morris lehetősége dobogtatta meg a kevei érzületűek szívét. A 47.
percben Tóth D. alig lőtt mellé. Az 59. percben
Morris, majd Horák Gy. lehetősége okozott riadalmat a vendég csapatnál. Halászteleki szögletek riogatták a Kevét, szerencsére nem okoztak
komoly zavart egészen a 80. percig, amikor is
Zelei újabb bravúrja jelentett eseményt. Fokozódott a küzdelem, de a Ráckeve jól állta a sarat, és
végül is igen értékes győzelem lett a jutalma, a jó
képességű, és igen szervezett Halásztelek ellenében. Tápiószentmártonba készültünk a következő hét végén, és azon meditáltunk, hogy vigyünk-e számológépet magunkkal. Hát kis híján
kellett volna.
Aranyszarva SE – Ráckeve 0:11 (0:4)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Dudu,
Gyurcsányi P., Kelemen G., Agócs G., Tóth R.,
Tóth D., Török Cs., Abraham, Morris.
Csere: Zelei T. (k), Földi R., Kalmár S., Áj D.,
Mosoni A., Balogh R., Tóth J.
Góllövők: Török Cs. 3, Tóth R. 2, Abraham,
Tóth D., Tóth J., Morris, Mosoni A., Öngól.
Edző: Szanyó Tibor.
A Ráckeve igen tetszetős, gólra törő játékával
még ilyen arányban is megérdemelten nyert a
szimpatikus és sokáig küzdeni próbáló hazaiak
ellenében, sőt a játékvezető szabályosnak tűnő
gólokat is érvénytelenített és legalább két büntetőt is „lenyelt”. Ilyen ráhangolódással készültünk
az utolsó fordulóra, amely egyben „szomszédvár
rangadó” is volt, hiszen a Pereget fogadtuk a
következő szombaton.
Ráckeve – Pereg 5:0 (4:0)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Dudu, Kelemen G., Földi R., Tóth R., Tóth D., Agócs G.,
Török Cs., Kalmár S., Morris.
Csere: Zelei T. (k), Áj D., Mosoni A., Balogh
R., Tóth J., Abraham.
Góllövők: Kalmár S. 2, Morris, Tóth R.,
Török Cs.
Edző: Szanyó Tibor
A belőtt, és kihagyott büntetők mérkőzésén a
Pereg a vártakkal ellentétben igen jól játszott, és
amennyiben nincs a két korai gól még talán
nehézzé is tehette volna a Ráckeve, egyébként
nagy gólarányú győzelmét. Aki nem látta a mérkőzést, egy kézlegyintéssel elintézheti, de mi
akik láttuk, hogy a Pereg egy viszonylag szervezett játékkal végig küzdve, elismerésre méltó produktumot nyújtott. A Ráckeve elsősorban jó

egyéni képességeinek is köszönheti győzelmét.
A Ráckeve végül is szoros élmezőnyben (kivéve a Felsőpakony) az 5. helyet szerezte meg,
amely „osztály-újonc” létére igen csak megsüvegelendő teljesítmény. Bizakodással várjuk a
tavaszi folytatást.

A Ráckeve II mérkőzéseiről
Ráckeve II – Dunafüred 8:2 (5:0)
Ráckeve: Kovács Z., Moharos P., Földi R.,
Balogh V., Szöllősi T., Erdős T., Áj D., Horváth
J., Kalapács P., Drozd D., Török J.
Csere: Bakai S., Emődi P., Vaker L., Bajai B.
Góllövők: Balogh V., Drozd D. 3-3, Moharos
P., Török J.
Játékos edző: Bakai Sándor.
A Ráckeve II gólfesztivállal zárta az őszi szezont, és így a második helyen zárt, bár a
Törökbálint II előnye igen jelentős.

Az U19-esek mérkőzéseiről
Örkény – Ráckeve 2:2 (2:1)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Molnár E.,
Ács G., Kalmár D., Erdős D., Bak D., Király K.,
Borbály B., Benczúr B., Kircsák Z.
Csere: Kiss Zs., Mestya A.
Góllövők: Erdős D.
Edző: Muszka Szabolcs.
A korábbi évek tapasztalata alapján Örkényben igen nehéz pontokat szerezni.
Ráckeve – Tárnok 3:0 (2:0)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Benczúr B.,
Kiss Zs., Molnár E., Ács G., Kalmár D., Király
K., Borbély B., Kircsák Z.
Csere: Benis R., Tóth B., Bak D., Tóth B.
Góllövők: Erdős D., Ács G., Király K.
Edző: Muszka Szabolcs.
Értékes a győzelem, bár a Tárnok egy fiatalabb
korosztállyal képviseltette magát.
Ráckeve – Százhalombatta 1:6 (0-5)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Kiss Zs.,
Molnár E., Ács G., Kalmár d., Erdős D., Bak D.,
Király K., Borbély B., Benczúr B.
Csere: Kajlik K., Mestya A., Kircsák Z.
Góllövő: Kircsák Z.
Edző: Muszka Szabolcs.
A Ráckeve csak a második játékrészben volt
egyenrangú partnere a listavezető Százhalombattának.
Az utolsó fordulóra kisorsolt Újhartyán elleni
mérkőzés elmaradt, miután a Hartyán hazai
pályán nem tudott kiállni. A mérkőzés 3 pontját
0:3-as gólkülönbséggel a Ráckeve csapata kapta
meg. A ráckevei fiatalok a 4. helyen zártak, de a
listavezető Százhalombattát kivéve az élmezőny
igen szoros.
Hajrá Ráckeve!
Losits János
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Sütô -fôz ô sa ro k
Karácsony előtt
„Harang csendül, ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
– Ady Endre –
Lassan ismét elmúlt egy esztendő. Volt benne
öröm, volt benne bánat, volt születés és sajnos
halál is. Így év végére kissé megfáradtunk, nemcsak testben, lélekben is. Hosszú volt az esztendő,
a fenyőillatú hónapban ránk fér egy kis pihenés,
próbálunk kicsit „lassítani”. Már meggyújtottuk
az első adventi gyertyát, lassan megtervezzük az
ünnepi ebédet, vacsorát, megírjuk Jézuskának a
levelet, készülünk… Nem csak testben, lélekben
is. Ilyenkor egyre többet gondolunk elhunyt szeretteinkre, akik már nem ünnepelhetnek velünk.
Elővesszünk egy-egy régi receptet, emlékezünk,
és úgy érezzük, hogy egy kicsit velünk vannak.
Székelyföldön a mai napig az ünnepi asztalra
egy plusz terítéket tesznek az elhunytak emlékére.
Nagyon jó, hogy ilyenkor összegyűl a család, csodálatos az együttünneplés. Az én családom próbálja megőrizni a székely szokásokat. Szenteste
megénekeljük rokonainkat, együtt „költsük” el az
ünnepi vacsorát, amit szintén az otthoni szokások
szerint készítek. Elmegyünk az éjféli misére,
majd megkóstoljuk a töltött káposztát, u.i. a Jézuska megszületéséig böjtölünk.
Készüljünk az ünnepre, süssünk, főzzünk, ha
lehet, vonjuk be gyerekeinket, unokáinkat is,
hiszen így tudjuk csak átadni nekik azt, amit mi is
megtanultunk drága édesanyánktól, nagymamánktól.
A karácsonyi gyertya fényét pedig ne engedjük kialudni, őrizzük jól e kis lángot szívünkben,
mert a következő évben szükségünk lesz rá.
Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt
kívánok minden kedves olvasónak.
Szász Veronika

Hétvégi ebéd
Agyasleves
Hozzávalók: 1/2 kg sertéshús, 2 db sárgarépa,
1 db petrezselyem, 1 db zeller, 1 karalábé, 1 hagyma, 10 cm füstölt kolbász, marék rizskása, 20 dkg
agyvelő megtisztítva, káposztalé, fűszerek – bors,
paprika, csombor.
Kevés zsiradékon megpárolom a kockára
vágott hagymát, majd a zöldségeket. Hozzáadom
a sertés hús kockákat, felöntöm kevés vízzel, és
főzni kezdem. Amikor már majdnem puha, hozzáadom a karikára vágott kolbászt, a rizskását, és
legutoljára az agyvelőt. Pirospaprikával gyenge
rántást készítek, amit felöntök igazi, általam savanyított káposzta levével. Egyet lobbantom együtt
az egészet, és megszórom csomborral (borsikafű). Sóval vigyázok, mert a káposztalé eleve sós.

Igen finom, üdítő leves, főleg a korhely gyomornak esik jól.
Almás hús
Ehhez az ételhez a friss disznóhús a legjobb.
Ahány személy, annyiszor egy szép nagy szelet tarja, vagy pecsenyehús szükséges, mindenképpen ne
legyen száraz, sovány hús. A húsokat zsírba odateszem sülni. Kérget sütök rá, majd kicsit borsozom,
szelek rá néhány vörös hagymát, pár cikk fokhagymát. Kicsi borral meglocsolva puhára párolom.
Közben meghámozok személyenként egy nagy
almát, cikkekre vágom, és ráhelyezem a hús tetejére.
Megszórom pici fahéjjal. Az alma nagyon hamar
megpárolódik. Ezalatt el is készül az ételünk. Csak a
végén sózom, nagy szemű, parajdi sóval. Igen finom
étek, krumplipüré, rizskása körettel. nem kell savanyúság sem mellé, hisz ott van az alma.
Öröm piskóta
Ezt a nevet unokáim adták ennek a desszertnek. Egy vizes piskótát sütök. Megkenem vaníliás főzött krémmel, és megrakom jól gyümölcsökkel. Mindennel, ami van. Kerül rá banán, mandarin, narancs, kivi, szőlő, málna, ha nincs friss, a
fagyasztott is jó. Szépen elhelyezem, jó bőven
legyen rajta, hiszen ettől öröm piskóta. Jó sok tejszínhabbal tálalom. Nemcsak a gyerekek szeretik,
a felnőttek is díjazzák, mert nem túl édes.
Jó étvágyat, jó sütés-főzést kívánok.
Szász Veronika

December… ünnepek
Lassan itt a karácsony… sürgés-forgás, sütésfőzés, előkészületek, ünnep együtt… röviden.
Valójában gondosan megtervezett dolgok sora.
A sütés-főzés az ünnepek elmaradhatatlan
része. Általában a szokásos menüt készítik, de
sokan inkább próbálnak valami újat az ünnepi
asztalra varázsolni. Akkor mi is válogassunk...
Lazac petrezselymes krumplival,
lencsesalátával
Hozzávalók: mirelit lazac szeletben – 1 szelet/fő, 2 kanálnyi vaj, 3-4 gerezd fokhagyma, só,
tarkabors, chilidara, friss petrezselyem, citrom
vagy lime, krumpli, 1 doboz lencsekonzerv, 1
hagyma kockázva, 1 paradicsom kockázva, 1
zacskó mini mozzarella vagy FETA sajt, só, bors,
szárított paradicsomos fűszerkeverék, olívaolaj,
balzsamecet.
Lazacot hagyom kicsit olvadni, befűszerezem,
állni hagyom. Majd a vajon a fokhagymával
együtt mindkét oldalát megsütöm, félreteszem.
Addig elkészül a petrezselymes krumpli…
A salátát is elkészítem: a konzervet leszűröm,
leöblítem, tálba teszem, hozzáadom a hagymát,
fűszereket, mozzarellát, olajat, balzsamecetet,
óvatosan összekeverem.
Tálaláskor a lazacot meglocsolom citrommal,
a tetejére az apróra vágott friss petrezselyem és
citromkarika kerül… mellé a petrezselymes
krumpli és a saláta kerül… meg lehet még szórni
gránátalmaszemekkel, hogy még szebb legyen a
tányérunk.
Szarvasgerinc gombával-palacsintával
Igazi különlegesség... finom és nagyon látvá-

nyos étel. A szarvast természetesen helyettesíthetjük marhával vagy épp pulykacombbal.
Hozzávalók: kb. 1 kg-nyi szarvasgerinc tisztítva, szalonna, fokhagyma a tűzdeléshez, 2 hagyma, 2 sárgarépa, 1 cikk zeller, só, bors, 2 kanál
sűrített paradicsom, 1 tejszín, 1 tejföl, 1 kanálnyi
liszt, 30 dkg gomba, kakukkfű, petrezselyem, és
ahány fő, annyi zöldfűszeres palacsinta.
A tisztított szarvashúst megtűzdelem szalonnával, fokhagymával, fűszerezem, cérnával körbetekerem, hogy szép husim legyen, olajjal leöntöm, hűtőben 2 napig érlelem. Amikor készítem, egy öntöttvas edényben olajat forrósítok, kérgesítem a húst,
majd melléteszem a zöldségeket, sűrített paradicsomot, öntök mellé vizet, fedő alatt puhára főzöm,
meglocsolom a tejföl–tejszin keverék felével,
locsolgatom – ettől a husi pirosra sül… kiveszem,
letakarom. A zöldséget a hús levével összeforralom,
a maradék tejfölös, tejszínes liszttel sűrítem, picit
pürésítem. Közben a szeletelt gombát olajon fokhagymával megpirítom, sóval, borssal, oreganóval
fűszerezem… lepirítom, félreteszem. Sós palacsintát készítek, belevágok metélőt, petrezselymet, kicsi
rozmaringot, pici chilit, hogy kissé pikáns íze
legyen… kisütöm. A húsról leszedem a cérnát, kicsit
vastagabb szeletekre vágom.
Elkészítem a tálat – ha lehet, ovális legyen. A tál
szélére teszem a hússzeleteket – körbe, majd meglocsolom a finom szafttal. A palacsintára halmozom a
gombát, félig tekerem föl és a tál közepébe sorakoztatom. Tetejére friss petrezselymet tépek, ha van pl.
ribizli vagy valami színes gyümölcs, azt pedig körbe
a tál szélére. Nagyon finom, különleges – igazi
ünnepi étel.
Pulykasült vörösáfonyás, savanyúkáposztás
ágyon
Hozzávalók: 1 nagy pulykacomb, pulyka fűszerkeverék, 2 szelet házi szalonna, 1 kg savanyúkáposzta, fél zacskó vörösáfonya /aszalt/, 1
főzőtejszín, csombor, 3 szelet füstölt szalonna csíkozva, kb. 5 dkg füstöltkolbász kockázva, 3-4 db
krumpli négybevágva – megfőzve.
A pulykocombból kiveszem a csontot – bevagdosom, kiterítem – egy téglalapot kapok, fűszerezem pulyka fűszerkeverékkel, megtűzdelem fokhagymával, szalonnával... agyagedénybe teszem.
Lassú tűzön megsütöm. Kiveszem.
A savanyú káposztát, kimosom, ha túl savanyú. Lábasban olajon kicsit megsütöm a szalonnát a kolbásszal, majd ráteszem a savanyú
káposztát, kevergetem, adok hozzá egy pohár
vizet, fűszereket, vörösáfonyát, megpárolom.
Főzöm, majd a főzőtejszínnel összeforralom.
A krumplit megfőzöm, leszűröm. Az anyagedényben lévő zsiradékra teszem a főtt krumplit,
erre a káposztát, majd a sült pulykát. Visszateszem a sütőbe még 20 percet, amíg jól összeérnek
az ízek.
Tálaláskor megszórom friss kaporral, színes
gyümölccsel, pl. gránátalmával.
Közeleg a karácsony… figyeljünk egymásra,
vigyázzunk egészségünkre, az étkezésre… csábítóak a különleges étkek, a sok-sok édesség!!
Mindenkinek nagyon BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJ ÉVET kívánok.
Fejérdy Győzőné/MARI
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kick-box

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2020. JANUÁRI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2019. december 20., 12.00 óra.
Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését! A hirdetések valódiságáért
felelôsséget nem vállalunk! Az újságban közölt

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

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

Apróhirdetés
KÚTFÚRÁS O/110-es CSATORNACSŐVEL. Stégkészítés és -felújítás! Tel.: 06(30)9640-485

Országos kick-box verseny Nádudvaron!
Tisztelt olvasók! 2019. november 9-én szombaton került megrendezésre pointfighting és light contact
szabályrenszerben, valamint zenés fomagyakorlat (kata), ill. kreatív fegyveres kata versenyszámokban zajló
verseny. A Ráckevei Kick-box Sportegyesület 5 versenyzővel indult ezen a fontos megmérettetésen, ahonnan szép eredményekkel térhettünk haza.
Rácz Emese:
zenés formagyakorlat aranyérem, pointfightin küzdelem ezüstérem
Baranyák Tekla:zenés formagyakorlat aranyérem
Rácz Tibor:
formagyakorlat: aranyérem, pointfighting küzdelem: ezüstérem, fegyveres formagyakorlat: ezüsterem
Pécsi Ankisza: formagyakorlat: ezüstérem, zenés formagyakorlat: ezüstérem
pointfighting küzdelem: bronzérem
Laczó Bence: pontfighting küzdelemben negyedik helyezett lett.
Minden súlycsoport nagyon népes mezőnnyel érkezett a megmérettetésre, ezért nagyon nehéz dolguk volt
versenyzőinknek, hogy érmet szerezhessenek.
Gratulálunk a szép eredmények eléréséhez!
Kovács Attila edző
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ÁKMK
December
havi
prog ramja
December 4. szerda
18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének soros
összejövetele
December 5. csütörtök
15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
December 6. péntek
19:00
Polgárőrség soros összejövetele
December 7. szombat
15:00
Ünnepre hangolódva…
Veszprém Zirnó Színház – Babszem Jankó
Így tedd rá! és táncház
Mézeskalács-készítés, kézműveskedés
December 8. vasárnap
16:00
Gyerek Bűvész Show
December 19. csütörtök
12:00
Véradás
December 21. szombat
18:00
Karácsonyi Koncert és Díjátadó
Helyszín: Ady Endre Gimnázium
December 28.
19:00
Táncdalfesztivál
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! 1-3éves 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 csütörtökön 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 pénteken 19:30
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Közelednek az
Ünnepek, gyere el
hozzánk, ha nincs
ötleted Mikulásra
vagy Karácsonyra,
mi segítünk összeállítani az ideális
ajándékot
Apukádnak,
Párodnak,
Férjednek,
Testvérednek vagy
férfi ismerősödnek.
EHS Focus Kft.
Címünk:
2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos
utca 130.
Nyitva tartásunk:
Hétfőtől Péntekig:
8:00–17:00
Szombat:
8:30–12:00
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