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Fe b r u á r
Enged a fagy, földről, égről
tűnik a tél boruja,
hóvirág nyit, a hólétől
megárad a nagy Duna.
Simon István

Fotó: Beke Imre
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Bővülnek a nyári sportolási lehetőségek
Főhajtás Bobek Gábor előtt – Munkacsoport segíti a 2020-as költségvetés összeállítását
Ráckeve Város Képviselő-testülete 2020. január 23-án tartotta az új munkatervnek megfelelően, immár a hónap 3. hetében az év első nyilvános és
zárt testületi ülését.
Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a képviselő-testület 12 tagjából 10 fő van jelen. A polgármester
megrendítő szavakkal tájékoztatta a jelenlévőket arról a szomorú eseményről, hogy Bobek Gábor képviselő tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egyperces néma főhajtással tisztelegtek a teremben jelenlévők, emlékezve a település képviselőjére, akit mindenki tisztelt és szeretett, akinek hiányát – ahogy a
polgármester fogalmazott – mindig is érezni fogják képviselőtársai is. Képviselő úr asztalán az ülés idejére odahelyezett egy szál rózsa és egy égő gyertya jelezte a testület érzéseit.
Elsőként a Ráckevei Szociális Város-rehabilitációs pályázat keretében
közösségi házhoz kapcsolódó közbeszerzés eredményhirdetésére és új eljárás kiírására került sor, megnevezve az öt gazdasági szereplőt, akinek a testület megküldi a közbeszerzési eljárást megindító felhívást.
A polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, amelyekről a 4. oldalon a polgármesteri tájékoztatóban is olvashatnak, majd ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amelyeket szintén egyhangúan elfogadott a
testület.
A következő napirendi pontban a testület elfogadta az önkormányzat és
intézményei 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványairól szóló beszámolót, majd a város 2020. évi költségvetésének összeállítására munkacsoportot hoztak létre, amelynek tagjai: Vereckei Zoltán polgármester,
Csernáné Rózsa Mária, Papp László képviselők, Matics István, Nagyné
Ivanov Milka, Palásti Zoltán bizottsági tagok valamint Bodor Lászlóné
VIGI intézményvezető és Kovács Péterné pénzügyi irodavezető.
A testület a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzataként egyetértett a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésének azon határozatával, mely szerint a Takarékbank örkényi fiókja
által nyújtott folyószámlahitel felvételével kívánja működtetni a vidékfejlesztési egyesületet, és a 25 000 000 Ft összegű hitel fedezeteként az önkormányzat lakosságarányosan 2 902 389 Ft, azaz, kettőmillió-kilencszázkettőezer-háromszáznyolcvankilenc forint készfizető kezességet vállalt.
Egyhangúan elfogadták a képviselők a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését, a Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról,
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló 2019. december havi beszámolókat, valamint a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi működéséről szóló tájékoztatóját. Ez utóbbi napirendi pontnál a testület felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzati tűzoltóság műveleti területén található 8
önkormányzat képviselő-testületi tagjaival vegye fel a kapcsolatot a települési támogatások átgondolása érdekében.
Ezután a testület egyhangúan úgy döntött, hogy elfogadja a Rávüsz Kft.
üzleti tervét, az igényelt 52.278.000 Ft összegű támogatásból átmenetileg 20
millió Ft-ot biztosít a Rávüsz Kft. részére, az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet alapján.
Elfogadták a ráckevei sport- és kulturális rendezvényekre vonatkozó
2020. évi programtervezetet, a Ráckevei Médiumok felülvizsgálata kapcsán
pedig a javaslatokat tudomásul vették a képviselők, de úgy határoztak, hogy
a Ráckevei Újság és a „KÖR Tv” által benyújtott ún. „médiakoncepciót” a
témával kapcsolatos egyeztetések után újból napirendre tűzik.
Szintén elfogadták a Ráckevei Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló beszámolót, de a testület felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja felül, milyen szervezeti formában működjön a jövőben az értéktár
bizottság.
A testület egyhangúan jóváhagyta a Daköv Kft. 2019. évi gördülő fejlesztési terv végrehajtásáról, illetve a víziközmű üzemeltetési szerződésből származó bérleti díj terhére végzett munkálatokról szóló beszámolót is.

Majd egy fontos döntést hozott a testület, mely szerint pályázatot nyújt be
a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermének és öltözőinek
a felújítására, a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítás című pályázati felhívására.
Ismét tárgyalta a testület az önkormányzat intézményei részére napelemes
energiarendszerek kiépítését, amelyen belül úgy határoztak, hogy az Ifjúság
úti és Dömsödi úti tagóvoda épületeire történő kiépítésre és karbantartásra
több cégtől is kérjen a műszaki iroda árajánlatot.
A képviselő-testület egyhangúan úgy határozott, hogy továbbra is csatlakozik a Ráckevei Kistérség azon településeihez, melyek közösen biztosítani
kívánják 2020. évben az országos szúnyoggyérítésen felül a Ráckevei Kistérség területén a tervezett szúnyoggyérítési programot, melynek Ráckeve
településre jutó tervezett költsége bruttó 2.628.124 Ft, mely összeget a 2020.
évi költségvetésében biztosítja, és a testület felkérte a jegyzőt, hogy mérje
fel a szigeteken történő szúnyoggyérítési feladatok ellátásának lehetőségeit.
A testület felmondta a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel, a közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása tárgyban kötött
szerződést, és úgy döntött, hogy a kötelező energiahatékonysági feladatok
ellátására 2020. április 1. napjától 2022. december 31. napjáig az InFend
Energy Kft.-vel köt szerződést, egyúttal részt kíván venni a „Villamos energia közbeszerzés 2021-22” tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban.
A következő napirendnél módosították Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézetének Alapító Okiratát.
Eredményesnek nyilvánította a testület a „Hajók és kapcsolódó eszközök
beszerzése Ráckeve vízitúra megállóhelyre” tárgyában lefolytatott nyílt
közbeszerzési eljárást. A nyertes ajánlattevő a Lakeside Holding Kft. (nettó
6 172 000 Ft összeggel), tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő számára a „legalacsonyabb ár” ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot adta, mely
ajánlati összeg forrása: A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése
című pályázati projekt. A testületi ülés következő napirendi pontjában 8
igen és 2 tartózkodás mellett a testület visszavonta a 348/2019. (XI. 28.) számú határozatát, és a Daköv Kft. Felügyelő Bizottságába tagként – Szadai
József leköszönt polgármester lemondását elfogadva, helyére – Baski
Gábor Makád Község polgármesterének jelölését elfogadta.
Ráckeve képviselő-testülete a nyílt ülés utolsó napirendi pontjainál úgy
döntött, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal határozott időtartamra,
2020. február 29. napjától 2021. február 28. napjáig együttműködési megállapodást köt Ráckeve város közigazgatási területén telepített térfigyelő
rendszer végpontjának figyelésével összefüggő feladatellátásra, napi 3 órában, bruttó 1800 Ft/fő/óra megbízási díj ellenében; valamint a polgárőrséggel szintén erre a határozott időtartamra, térfigyelő tevékenység ellátására,
bruttó 750 Ft/fő/óra megbízási díj ellenében az önkormányzat 2020. évi költségvetés kötelező önkormányzati feladatellátás előirányzatának terhére.
A nyilvános ülés után, a zárt ülésen a testület elfogadta a lejárt határidejű,
zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást, majd 9
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett úgy döntött,
hogy a Rávüsz Kft. jelenlegi ügyvezetőjének – Juhász János Lászlónak –
munkaszerződését munkáltató általi rendes felmondással megszünteti. A
testület felkérte a polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízás megszűnésével kapcsolatos, jogszabályban előírt munkáltatói intézkedések megtételéről
(munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásáról, szabadságmegváltás,
végkielégítés stb.) intézkedjen. Végül a képviselők elfogadták a Rávüsz Kft.
ügyvezető igazgatói pályázat kiírásáról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület soron következő ülését 2020. február 20-án tartja.
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.rackeve.hu oldalon olvasható.
Jáki Réka
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Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. évi munkaterve
A képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a
napirendként nem jelölt, a képviselő-testület két
ülése között hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület a munkatervében meghatározott
napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az időközben hatályba lépő, módosított törvények, illetve más
jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és
interpellációkat, amelyeket az SZMSZ szerint az arra
jogosultak terjesztenek elő, valamint az önkormányzat aktuális témáit és a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó, döntést igénylő kérelmeket, ügyeket.
JANUÁR 23.
1. Előterjesztés a város 2020. évi költségvetésére
(I. olvasat)
2. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
munkájáról
4. Előterjesztés a köztisztviselői jogosultságokat
szabályozó rendelet felülvizsgálatára
5. Előterjesztés a kitüntetések adományozásának
rendjéről szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
6. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
7. Beszámoló a Tűzoltóság 2019. évi működéséről
8. Előterjesztés a RÁVÜSZ Kft. üzleti tervének
elfogadására
9. Előterjesztés a 2020. évi sport- és kulturális rendezvényekre
10. Előterjesztés a Ráckevei Médiumok felülvizsgálatára
11. Előterjesztés a rendőrséggel és a polgárőrséggel kötött szerződések felülvizsgálatára
12. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának
hasznosításáról és az ingatlaneladásból befolyt
bevételek felhasználásáról
13. Beszámoló a 2019. évi kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványokról
14. Beszámoló a TKS Bizottság, mint értéktár
bizottság 2019. évi II. féléves működéséről
15. Beszámoló a 2019. évi gördülő fejlesztési terv
végrehajtásáról, illetve a víziközmű üzemeltetési
szerződéséből származó bérleti díj terhére végzett
munkálatokról
16. Beszámoló a RÁVÜSZ Kft. és az önkormányzat között létrejött vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről, az együttműködés tapasztalatainak értékelése
FEBRUÁR 20.
1. Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározására
2. Előterjesztés a város 2020. évi költségvetésének
elfogadására
3. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés az Ács Károly Művelődési Központ
2020. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről

MÁRCIUS 19.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
2. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés az adóigazgatási feladatot ellátó
dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
4. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő
peres ügyeiről
5. Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet 2019.
évi működéséről
6. Előterjesztés a városi kezelésben lévő szilárd
burkolatú utak karbantartása (kátyúzás, padkarendezés stb.), továbbá az évben tervezett járdafelújítás és -építés tervezetének elfogadása
ÁPRILIS 16.
1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadási
rendelet)
2. Tájékoztató a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről
3. Beszámoló 2019. évben nyújtott támogatások
elszámolásáról
4. Előterjesztés a közösségi pályázat kiírására
5. Beszámoló a helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról
6. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
7. Előterjesztés a DAKÖV Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójára
MÁJUS 6. KÖZMEGHALLGATÁS
1. Tájékoztatás a város 2020. évi költségvetéséről
2. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről
MÁJUS 21.
1. Előterjesztés a RÁVÜSZ Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
2. Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére
3. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
4. Előterjesztés a 2020. évi sport- és kulturális rendezvényekre
5. Beszámoló az önkormányzat 2020. I. negyedévi
előirányzatainak alakulásáról
JÚNIUS 18.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés-előirányzatainak I. félévi módosítására
2. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a testvérvárosi kapcsolatok Európa
a polgárokért pályázaton való részvételre
4. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő
peres ügyeiről
SZEPTEMBER 17.
1. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről
2. Beszámoló a helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról
3. Tájékoztató a város pénzügyi helyzetéről
4. Tájékoztató a Szakorvosi Rendelőintézet 2020.
I. félévi működéséről
5. Előterjesztés a víziközmű rendszerek gördülő
fejlesztési terveinek jóváhagyására

6. Beszámoló a TKS Bizottság, mint értéktár bizottság 2020. I. félévi munkájáról
7. Előterjesztés útkarbantartásra
8. Előterjesztés az adventi karácsonyi ünnepség
megszervezésére
OKTÓBER 15.
1. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi előirányzatának III. negyedévi teljesítéséről
2. Beszámoló a helyi adó és gépjárműadó bevételekről, hátralék alakulásáról
3. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
4. Beszámoló a 2020. évi költségvetési bevételek
és a vagyon változásáról, az azt előidéző okokról,
beruházási és fejlesztési ütemterv végrehajtásáról
5. Előterjesztés városi kitüntetések adományozására (helyi rendelet alapján)
6. Előterjesztés Ráckeve Város közigazgatási területére vonatkozó általános iskolai 2021/2022. tanév
felvételi körzethatárainak véleményezésére
7. Előterjesztés óvodai körzethatárok megállapítására
NOVEMBER 19.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójára
2. Tájékoztatás a kegyeleti hűtő üzemeltetéséről, a
felmerült költségekről
3. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv
elfogadására
4. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatára
5. Előterjesztés a lakbérek, helyiségbérleti díjak
felülvizsgálatára
6. Beszámoló a RÁVÜSZ Kft. és az önkormányzat
között létrejött vállalkozási szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítéséről, az együttműködés
tapasztalatainak értékelése
7. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok
2020. évi tevékenységeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről
9. Beszámoló a tanácsnokok 2020. évi tevékenységeiről
DECEMBER 15. (kedd)
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi
költségvetés-előirányzatainak II. félévi módosítására
2. Javaslat a képviselő-testület 2021. évi üléseinek
munkatervére
3. Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
5. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről
6. Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló
helyi rendelet megalkotására
7. Tájékoztató Ráckeve Város Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről
Záradék
A képviselő-testület a munkatervet a 406/2019.
(XII. 17.) számú határozatával elfogadta.
Ráckeve, 2019. december 17.
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Gyászjelentés
Tisztelt lakosok! Ráckeve Város Önkormányzata nevében
fájdalommal és döbbenten tájékoztatjuk önöket, hogy január
23-án váratlanul elhunyt BOBEK GÁBOR JÓZSEF képviselő. Mindössze 60 évet élt.

Gábor 2014 óta látta el a képviselői poszttal járó teendőket,
egyúttal közbiztonsági tanácsnok volt. Egyenes jelleme,
őszintesége révén köztiszteletnek örvendett.
A város saját halottjának tekinti.
Mindannyiunknak hiányozni fog.
Ráckeve Város Önkormányzata
és képviselő-testülete

Változik az ivóvíz
minősége
Megújul Ráckeve ivóvízhálózata 2020 őszéig. Az északmagyarországi ivóvízminőség-javító program európai uniós és
hazai források bevonásával valósul meg.
A beruházás keretében a mai kor színvonalának megfelelő
vízkezelő gépházak és új szűréstechnológiák létesülnek Ráckeve város két vízműtelepén, a Dömsödi út 85. és a dr. Mészáros
Lajos u. 18. szám alatt. Ezen túl a város több területén is felújítjuk a meglévő ivóvízvezetékeket, továbbá számos helyszínen
új nyersvízvezeték épül, valamint egy elavult kutat is cserélünk.
Az ivóvízvezeték-rendszer részleges cseréjét és a felújítást,
továbbá az új tisztítási technológiák beüzemelését követően a
fő ivóvízvezeték esetében mechanikai tisztítást és átmosatást
fogunk végrehajtani. A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenést, valamint vízzavarosodást okozhatnak.
A fejlesztéseknek köszönhetően a korábbinál egészségesebb, jobb minőségű, a hatósági előírásoknak megfelelő
minőségű ivóvíz kerül a háztartásokhoz. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a felújított rendszernek köszönhetően érkező
jobb minőségű ivóvíz az eddig fogyasztott ivóvízhez képest
élvezeti szempontból (íz) változást fog mutatni!
A projekt lezárásának feltétele, hogy a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv megfelelőnek és biztonsággal fogyaszthatónak nyilvánítsa az ivóvizet.
Ráckeve Város Önkormányzata a beruházóval és a kivitelezővel együtt törekszik arra, hogy a lakosok számára a lehető
legkisebb kellemetlenséget okozza a felújítások során.
Polgármesteri Hivatal

pályázat

polgármester

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt lakosok! A tavalyi karácsonyi pihenés már régen
elolvadt, mint a tavalyi hó. Benne járunk a februárban, s a
munka újra gőzerővel folyik.
Az évkezdés legnagyobb kihívása a költségvetés elkészítése lesz, különösen, hogy példátlanul nagy intézményi igények érkeztek be: az eddigi, úgymond már megszokott 180200 millió forinttal szemben idén a várható tényszámokhoz
képest több mint 600 millió forinttal nagyobb pénzügyi csomagot szeretnének lehívni a városi költségvetésből. A helyzet kezelésére költségvetési munkacsoportot hoztunk létre.
Január második hetében Budapesten tárgyaltam Oláh Gábor regionális fejlesztésekért felelős pénzügyminisztériumi helyettes államtitkárral. A beszélgetésen folyamatban lévő pályázatainkról, illetve a kormány által a közelmúltban meghirdetett,
éves szinten 300 milliárd forintos kisvárosi támogatási csomagról esett szó.
Ugyancsak fővárosi esemény volt, hogy Karaba Tamás főépítész kezdeményezésére jártunk a Műegyetemen, ahol Vasáros Zsolttal, az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék vezetőjével, dékánhelyettessel egyeztettünk. A megbeszélés
eredményeként számos egyetemista érkezhet a településre, akik városfejlesztési
elképzeléseink mentén vagy éppen teljesen önállóan vázolnak majd fel különböző
építészeti megoldásokat, javaslatokat Ráckeve számára. A tematika a romos épületek hasznosításától kezdve, a turisztikai fejlesztéseken keresztül az innovációs, ipari,
közintézményi problémák megoldásáig terjedhet. Ezek a munkák nem terhelik a
városi kasszát, a diákok gyakorlati munkáinak a részét képezik.
Varga Viktória alpolgármester asszonnyal ellátogattunk Öveges Kristóf rendőrkapitány úrhoz, akivel Ráckeve közbiztonsági és közlekedési problémáiról beszélgettünk.
Testületi ülést is tartottunk a héten. Itt, többek között, döntöttünk arról, hogy
villamosenergia-közbeszerzőt váltunk, amitől további anyagi megtakarítást várunk.
Sikeresen zárult a vízitúra hajók közbeszerzésére kiírt pályázatunk, aminek
köszönhetőn 19 úszóalkalmatosság kölcsönzésére nyílik lehetőség nyártól a Vadkacsa
Szabadstrandon. Hamarosan elkészül a Csüggedőnél az ún. street workout fitneszpark,
ami újabb sportolási lehetőséget biztosít majd – elsősorban – fiataloknak. A kicsit idősebbekre is gondolunk: nekik a strandon szeretnénk kondiparkot kialakítani, amennyiben az általunk kiválasztott eszközök típusa ellen nem emel kifogást az MKSZ.
Pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz testvérvárosi kapcsolatok
erősítésére, amelynek keretében kárpátaljai, beregsomi gyerekek ráckevei üdültetésére próbálunk támogatást szerezni.
Mindenkit érintő probléma a szúnyoggyérítés, amiben jelentős változás várható.
Uniós előírások miatt az idei évtől megszűnik az országos légi irtás, ezentúl csak földi biológiai és kémiai beavatkozások lesznek, amelyet a város csaknem 3 millió
forint összegben rendel meg. Ennek hatékonysága viszont lehet, hogy nem fogja
elérni a korábbi kombinációét, mivel a gépjárműről történő szórás térben korlátozottabb lesz a légihez képest. További megoldásokat kell keresnünk a szigetek védelmére, mivel azt a jelenlegi szolgáltató – hiszen autóval nem bejárhatók – nem vállalja.
Dabason Leader-pályázati megbeszélésen voltam. A tervek szerint áprilisban
újabb vidékfejlesztési pályázatot írnak ki, amire érdemes időben felkészülni.
Személyi változás is lesz: pályázatot írunk ki a Rávüsz Kft. ügyvezetői posztjára.
Végezetül, de nem utolsósorban szomorú hírrel kell zárnom újévi első tájékoztatómat. Bobek Gábor József képviselőtársunk itt hagyott bennünket. Mindössze 60
évet élt.
Gábor 2014 óta látta el a poszttal járó teendőket, egyúttal közbiztonsági tanácsnok
volt. Egyenes jelleme, őszintesége révén köztiszteletnek örvendett. Tanácsnoki feladatait lelkiismeretesen látta el, városatyaként igyekezett felelősségteljes, a lakosság
minél nagyobb körének érdekét szolgáló döntéseket hozni. A város saját halottjának
tekinti.
Mindannyiunknak hiányozni fog.
Vereckei Zoltán
polgármester
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intézmények

pályázati felhívások

Pályázati felhívás –
Rávüsz Kft. ügyvezető
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
Ráckevei Városüzemeltetési
Szolgáltató Kft.
ügyvezető állásának betöltésére
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat 2020. február 14én (péntek) 12.00 óráig kell benyújtani elektronikusan a polgarmester@rackeve.hu e-mail címre.
Az ügyvezetõi kinevezés határozatlan időre szól a Munka Törvénykönyvében meghatározott szabályok szerint, 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Az ügyvezető bruttó munkabére

megegyezés szerinti. Az ügyvezető jogosult szolgálati gépjármű és
szolgálati telefon használatára.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.
Bővebb felvilágosítás kérhető Vereckei Zoltán polgármesternél a
06-24-523-333 telefonszámon,
vagy a polgarmester@rackeve.hu
e-mail címen.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Ráckeve Város honlapja, 2020.
január 27.
– Ráckevei Újság, 2020. februári
száma
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a www.
rackeve.hu oldalon találhatják.

Pályázati felhívás –
művelődésszervező
A ráckevei Ács Károly
Művelődési Központ
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
munkakör betöltésére állást hirdet
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.
A szakmai önéletrajz benyújtásának határideje:
2020. február 24.
A munkakörrel kapcsolatosan további információt Szabó Gertrúd

Pályázati felhívás – 1 fő fűtő,
kertész, karbantartó
Ráckevei Szivárvány Óvoda a
„Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján pályázatot hirdet
Ráckevei Szivárvány Óvoda 1 fő
fűtő, kertész, karbantartó munkakör betöltésére (részmunkaidő
– napi 4 óra).
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő.
A munkavégzés helye:
Ráckevei Szivárvány Óvoda Tagóvodái.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőcze Ferencné
intézményvezető nyújt, a 06-24519-015-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: Elektronikus úton Bőcze
Ferencné intézményvezető részére
az ovi@rackeve.hu e-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26.
Értesítés: Csak a nyertes pályázó
kerül kiértesítésre.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a www.
rackeve.hu oldalon találhatják.

1% esély
Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi, hogy
azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban állnak, egyéb jogviszony keretében jövedelemmel rendelkeznek, vagy vállalkozásuk van, az általuk kiválasztott tevékenységet folytató szervezetnek felajánlhassák személyi jövedelemadójuk egy százalékát.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, de
nagyon sokat segíthet, ezért arra kérjük Önöket,
aki teheti, éljen ezzel a lehetőséggel, hogy minél
többen támossák intézményeinket, városunkat!

1% adó

nyújt, a 06-70-379-5901-es telefonszámon.
A szakmai önéletrajz benyújtásának módja:
• Postai úton az Ács Károly Művelődési Központ címére történő
megküldésével (2300 Ráckeve,
Kossuth L. u. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: művelődésszervező.
• Elektronikus úton Szabó Gertrúd részére az akmkrackeve@
gmail.com e-mail címen keresztül.
Az elbírálás határideje:
2020. február 28.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a
www.rackeve.hu oldalon találhatják.

Pályázati felhívás –
3 fő óvodapedagógus
Ráckevei Szivárvány Óvoda a
„Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján pályázatot hirdet
Ráckevei Szivárvány Óvoda
3 fő óvodapedagógus munkakör
betöltésére (teljes munkaidő).
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Ráckevei Szivárvány Óvoda Tagóvodái.
A pályázat benyújtásának ha-

ALAPÍTVÁNYAINK:
Ráckeve Városért Közalapítvány
2300 Ráckeve, Szt. István tér 4.
Adószám: 19180502-1-13

tárideje: 2020. február 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Bőcze Ferencné intézményvezető nyújt, a
06-24-519-015 vagy a 06/70-4568723-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• Elektronikus úton Bőcze Ferencné intézményvezető részére
az ovi@rackeve.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a
www.rackeve.hu oldalon találhatják.

Gyógyító Technika Alapítvány
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Adószám: 19184056-1-13
Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért
2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40.
Adószám: 18690747-1-13

Szabady Alapítvány: 18715352-1-13

Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány Ráckeve
2300 Ráckeve, Kölcsey u. 7.
Adószám: 19180038-1-13

Előre is köszönjük valamennyi adományozónak a
támogatást!
Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Nemzedékek Alapítvány: 19186728-1-13
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Egy csésze kávé
Dr. Jambrik Anna jegyzővel és dr. Rupp-Müller Melinda aljegyzővel
a polgármesteri hivatal új vezetőivel
A változások szele elérte a városházát is, hiszen a Polgármesteri Hivatal
élén 2019. december 19. óta új jegyzőt köszönthetünk Dr. Jambrik Anna személyében, Dr. Rupp-Müller Melinda megbízott jegyző, megbízott aljegyző február elsejétől kinevezett aljegyzőként végzi a munkáját.
Most itt az újság hasábjain is bemutatkoznak a „törvényesség őrei”.
Elsőként jegyző asszonnyal, Dr. Jambrik
Annával ültünk le egy csésze kávéra.
Jáki Réka: – Örömmel üdvözlöm a Ráckevei
Újság felelős kiadói minőségében is Jegyző
Asszonyt! Bemutatkozna a Ráckevei Újság olvasói számára, honnan érkezett városunkba, korábbi szakmai előéletéről nagyvonalakból mit
lehet tudni?
Dr. Jambrik Anna: – Köszönöm szépen az
üdvözlő szavait! Közel harminc évvel ezelőtt
kezdtem el dolgozni a közigazgatásban. Pályakezdőként a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalban a
képviselő-testület munkáját segítettem, itt ismertem meg és jelölte ki az utamat az önkormányzati igazgatás, és itt ért az elhatározás,
hogy professzionális szinten szeretném ezt a munkát végezni, tehát el kell végeznem az Államigazgatási Főiskolát. Az elhatározásból tett lett, és megszereztem az
igazgatásszervező végezettséget. A következő állomás már diplomásként Dunavarsány volt, ahol először mint anyakönyvvezető helyezkedtem el, később kineveztek jegyzőnek. Gyermekeim születése, a jogi egyetem elkezdése és a politikai
váltás miatt irodavezetői pozícióban kisebb felelősséggel járó feladatot kerestem,
és találtam a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban. Szigethalmon ismerkedtem
meg többek között az adóhatósági munkával, és a jogi környezet folyamatos változása következtében még számos területtel, amely alapján ma már nem igazán
tudok olyan területet mondani, amivel ne foglalkoztam volna. Immár 17 éve dolgozom vezető beosztásban. Volt egy 3 éves „kirándulásom” a felsőoktatási igazgatás
területére a Semmelweis Egyetemen, azonban úgy éreztem, hogy az a rengeteg
tapasztalat és tudás – amelyre eddig szert tettem – kárba vész, és hiábavaló lesz,
ezért visszatértem a „rendes kerékvágásba”.
– Úgy tudom jogi és közigazgatási végzettséggel is rendelkezik. Miért éppen a
közigazgatásban helyezkedett el, hiszen a választási ciklusok miatt köztudott, hogy
sokkal nagyobb „mozgásban” van egy ilyen területen dolgozó szakember, mint
egy ügyvédi pályán, ha az ember kialakít magának egy magánpraxist például.
– Mindkét végzettséget megszereztem valóban. Amikor először dolgoztam
jegyzőként, „szokás volt”, hogy a jegyzők jogi végzettséget szerezzenek.
Annyira nem akartam jogász lenni, mert az igazgatásszervező diplomával az
önkormányzati igazgatás számos területe – helyi önkormányzatoknál a jegyzői
pozíció is – ellátható. De az igazgatásszervező diplomával könnyű volt bekerülni az egyetemre. Beiratkoztam tehát és megszereztem a jogász diplomát is.
Nem az a cél vezérelt, hogy a jog más területeit, mondjuk az ügyvédi pályát
válasszam, én mindig is a közigazgatás területén akartam maradni. A választási ciklusok miatt bekövetkező változások valósak: Ha megkérdezne még pár
jegyzőt, akkor azt mondanák, amit én is, hogy a jegyzői feladatok ellátásának
tisztán szakmai alapokon kellene működnie.
– A jegyzői munka elég összetett feladatkört tartalmaz, elsősorban a törvényesség őrének kell lennie, ezenkívül vezeti a polgármesteri hivatalt, de segíti a
polgármester, alpolgármester és a képviselő-testület munkáját is. Hogyan
lehet minden területen egyformán teljesíteni?
– Összetett, hiszen a jegyző feladatkörét két fő csoport: a hatósági és az
önkormányzati feladatok köré kell csoportosítani. Ha az egyforma teljesítés
alatt a két fő területnél az egyformán jó teljesítést érti, akkor erre csak azt
tudom mondani, hogy törekedni kell rá. Mindkét területen alapvető a jogszabályoknak megfelelő ügymenet követése. Míg a hatósági munkánál összetettebb a kapcsolatrendszer – mivel sok esetben az ügyfél-hivatal relációba bekapcsolódhatnak más társhatóságok is – ennek ellenére ez a terület az ismétlődések
miatt jobban lehatárolt és követhető, minden Hivatalban ugyanaz az eljárás.

Addig az önkormányzat ügyei – melyeket a helyi igényeknek
és sajátosságoknak megfelelően kell alakítani – minden önkormányzatnál más, mondhatni egyedi, tehát nehezebb sémához igazítani.
– Fontos, hogy a döntéshozók elé jó és szakmailag is helytálló előterjesztések jussanak el, hiszen ezen nagyon sok múlik a testületi-üléseken, amelyek
meghatározzák egy város működését. Kiknek a munkájára számít, kik a közvetlen segítői, munkatársai?
– Egy város működtetése csapatmunka. A képviselő-testületnek együttesen
kell kialakítania az álláspontját, ebben segíti a hivatal, és nem a jegyző egyedül.
Sok esetben akár az egész hivatal munkájára számítani kell egy-egy döntés előkészítésében. Ezt a feladatot is két részre lehet osztani: a szakmai előkészítőkre és
az operatív munkatársakra. Szakmai kérdésekben elsősorban az Aljegyzőre és az
irodavezetőkre/csoportvezetőkre támaszkodom. Az operatív ügyekben – mint
meghívók, munkaterv, jegyzőkönyv, határozatok előkészítésében stb. a testületi
és bizottsági referensekre számítok. És van egy terület, amelyet akár a harmadiknak is tekinthetnénk: a szervezők, akik előkészítik a testületi ülés fizikai megvalósulását. Mindenki munkája fontos, és nem létezik egyik a másik nélkül.
– Ön alapvetően a polgármester irányításával végzi a munkáját, de a városi
képviselőkkel, intézményvezetőkkel is egyeztetnie kell. Úgy érzi, megtalálja
velük a közös hangot?
– Nagyon bízom benne, hogy így lesz, törekedni fogok rá.
– Köztudott, hogy állandó változások, változtatások is jönnek elő folyton a
közigazgatásban. Ha jön egy törvénymódosítás, új törvény, hogyan lehet gyorsan változtatni a hivatali működésben?
– Egy-egy változásról – mint például a jelenleg is folyamatban lévő építéshatósági ügyek kormányhivatalokhoz történő átcsoportosítása – már a jogszabályba iktatása előtt lehet értesülni. Ezekben az esetekben inkább a bizonytalanság a
rossz, hogy lesz-e változás és az mikor lesz? Amikor „kijön” a szabályozás,
akkor már tudjuk mi a feladat és végrehajtjuk megadott határidőn belül. A
bizonytalanság ideje alatt már készülünk rá, vannak kidolgozott alternatíváink.
– Szereti a kihívásokat? Van esetleg valamilyen nagy álma, változtatási terve
a hivatallal kapcsolatosan, amit esetleg máshogyan szeretne, mint elődei tették?
– Azt hiszem, szeretem a kihívásokat, ha nem így lenne, akkor nem vállaltam volna el egy teljesen ismeretlen hivatal vezetését. A jegyzői munka nem a
nagy álmok valóra váltásáról szól. Az én álmom annyi, hogy a hivatal a jogszabályoknak megfelelően, olajozottan működjön, és a kollégáim elégedettek legyenek a körülményeikkel és a munkájukkal. De! Van egy nem szakmai jellegű álmom, és ha már álmodunk, akkor álmodjunk nagyot: Mióta megtudtam,
hogy a régi városháza épületét a bíróság el fogja hagyni, azóta nem nyugszik
bennem a gondolat, hogy milyen jó lenne a helyükre költöznie a hivatalnak.
Sajnos nem sok realitása van ennek az álomnak.
– Van olyan, ami így elsőként a legnagyobb vagy legsürgetőbb feladat az
Ön számára ebben az új munkakörben?
– Azt látom, hogy az utóbbi évek sorozatos vezetőváltásai nem voltak jó
hatással egyrészt a munkatársak biztonságérzetére és a jó kollegalitás kialakulására, mivel közöttük is nagy volt a fluktuáció. Másrészt a helyi jogszabály
alkotás, módosítás is kárát szenvedte, mivel nem lehetett egy vezető gondolatmenetére felfűzni ezeket. Elsődleges célom tehát a fluktuáció megállítása, a
kollegalitás kialakítása és a jogharmonizáció megteremtése.
– Ha van szabadideje, azt mivel tölti egy elfoglalt jegyző?
– A szabadidő számomra nagy kincs, mert nagyon kevés van belőle, és
elsődlegesen a családommal szeretem eltölteni. A velük töltött idő a legértékesebb számomra, akár csak egy otthoni közös filmezésről legyen szó, de a
kirándulás, városnézés is kedvelt közös programunk. Én személy szerint
nagyon szeretem a színházat és a könyveket. Hat éve folyamatosan hetente
kétszer járok zumbázni, mert számomra ez a mozgásforma az, amelyet nem
érzek megterhelőnek, mert a zenét is nagyon szeretem.
– Köszönöm a beszélgetést, kívánok jó munkát és sok sikert jegyzői és felelős
kiadói minőségében is.
– Én is köszönöm szépen!

2020. február
Majd Dr. Rupp-Müller Melinda aljegyző
asszonnyal folytattam a kávézást.
Jáki Réka: – Mi ismerjük már közelebbről
egymást, hiszen ez év február elsején megkapott
kinevezéseddel éppen a 4. státusz amit betöltesz.
Mondanál erről pár szót, hogyan hozta, hozhatta eléd a sors ezt a nem mindennapi helyzetet?
– Visszatekintve az elmúlt közel két évre,
mióta a Ráckevei Polgármesteri Hivatal apparátusához tartozom, a huszonkét hónapnyi köztisztviselői jogviszonyom alatt a feladatköröm
igen széles skálán mozgott. 2018 tavaszán,
mikor a munkaviszonyom létrejött a hivatalban,
az első hónapban a jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte miatt a legelső feladatköröm a megbízott hivatalvezetői teendők voltak. Nem voltam könynyű helyzetben, mert a munkámhoz tartozó személyi, technikai, dologi oldal
ismeretlen volt. Ezt követően a jegyzői státusz több mint egy évig betöltésre
került, mely idő alatt feladatköröm megbízott aljegyzői, irodavezetőire módosult. A tavalyi év nyarán a jegyző státusz üres lett, és újból a hivatal legfelső
vezetői szintjén találtam magam. Hat hónapra megbízást kaptam az aljegyzői
és irodavezetői megbízott munka mellett a jegyzői feladatok ellátására is, mely
magával hozta a 2019. évi választás során ellátandó Helyi Választási Irodavezetői feladatokat is. Azt gondolom, hogy ezen szerteágazó feladatok sikeres
elvégzésének elismeréséként választottak engem az aljegyzői státuszra pályázatot benyújtók közül.
– Szakmai előéletedről, korábbi munkáidról beszélnél az újság olvasói és az
érdeklődő lakosság számára? Úgy tudom, jogi és közigazgatási végzettséggel
rendelkezel, de hol végeztél és milyen munkakörökben dolgoztál eddig?
– A végzettségeimmel kezdeném, talán az rövidebb ☺. Elsőként mérnöki felsőfokú végzettséget szereztem a Budapesti Műszaki Főiskolán, majd munka mellett
az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői és később a Pécsi Jogtudományi
Egyetemen jogász végzettséget szereztem, rendelkezem közigazgatási szakvizsgával és közlekedésigazgatási oklevéllel is. A közigazgatási pályát 1994. július 1jén kezdtem. A 26 év alatt ez csupán a 4. munkahelyem. Az első munkahelyem
Budapest egyik legnagyobb polgármesteri hivatala, a 300 fős IX. kerületi önkormányzat volt. Itt jegyzői asszisztensként dolgoztam. A közigazgatás szeretetét
akkori főnököm adta át nekem. 2000-ben Budapest Főváros XIV. kerület Zugló
Polgármesteri Hivatal hatósági részére mentem át, ahol fél évig, kihelyezéssel a
XIV. kerületi Rendőr-főkapitányságon is dolgoztam, majd több hatósági terület
után a hivatalban 10 éves szabálysértési gyakorlatra tettem szert. A szabálysértések szerteágazó feladatköre alakította ki bennem a jogász végzettség megszerzése
iránti vágyamat, ezért jelentkeztem a PTE jogi karára. Az iskola befejezését követően munkaköröm szerves részévé vált a jogszabály értelmezése és alkalmazása.
2008-ban Szigetszentmiklósra költöztünk, ezért kézenfekvő volt, hogy idővel a szigeten keresek majd állást. A hatósági területhez hű maradtam, s 2010től a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmány Iroda vezetőjeként
dolgoztam tovább. Vezetőként az irodához tartozó általános igazgatási területek
koordinálása, ellenőrzése mellett több különböző hatósági ügykörökben önállóan jártam el. Középvezetőként lebonyolított nagyobb jelentőségű feladataim
voltak: 2011. évi népszámlálás helyi szinten történő lebonyolítása, a 2013. évi
árvízi védekezési feladatok helyi színű szervezése, koordinálása. 2016-ban
Tököl Város Jegyzője lettem. Felsővezetőként az általános jegyzői feladatok
ellátása mellett foglalkoztam közbeszerzéssel, társasházak törvényességi felügyeleti jogkörének ellátásával, földkifüggesztéssel szemben benyújtott kifogások előkészítésével. Fentieket összegezve 16 éves fővárosi és 10 éves települési szintű közigazgatás területein eltöltött idő alatt: 6 éves szervezési és 20 éves
hatósági gyakorlatszerzés alatt, 10 éves vezetői tapasztalattal, abból 5 éves
jegyzői / aljegyzői gyakorlattal rendelkezem. Ráckeve Város Aljegyzőjeként
jogharmonizációs és törvényességi ellenőrzési feladatokat, intézmények felügyeleti jogkörének ellátása mellett a hivatal legnagyobb létszámú irodáját, az
Igazgatási és Szervezési Iroda munkáját ellenőrzöm, irányítom, felügyelem.
– Nem volt egyszerű az a feladat, ami Rád hárult az előző jegyző távozásával. Az országos és helyi politikai csatározások a nyár és ősz folyamán nyilván
komoly felelősséget nyomtak Rád, nem csak szakmai téren, hanem megbízott
jegyzőként neked kellett lebonyolítani a Választási Iroda munkáját is. Hogyan
bírtad ezt az összetett feladatot? Mi adott erőt?
– Ez egy jó kérdés, köszönöm. Eddig még nem közelítettem meg ilyen aspektusból az elmúlt fél évet. Hogy mi adott erőt, hát lássuk: Az első évben sikerült a
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kollégákat mind emberileg, mind szakmailag megismernem. Bíztam szakmai
tapasztalatomban, vezetői gyakorlatomban, és nem utolsósorban a hivatali apparátusban, a hivatali dolgozók segítő hozzáállásában. Emberismerő képességemre
és az összegyűjtött tapasztalatokra alapozva, a feladatokat újraosztottam. Erre az
időszakra visszatekintve és a felettes szervektől kapott visszajelzések alapján
elmondhatom: a feladatelosztás újraszabása sikeres volt, még annak ellenére is,
hogy volt amikor több fős emberhiánnyal végeztük munkánkat. Szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság munkáját, megtisztelő volt velük együtt
dolgozni. És hogy még mi adhatott erőt, hát a családom. A férjem és gyermekem
szeretete, támogatása és megértése amikor oly sok napon fáradtan, későn vagy
éppen idegesen érkeztem haza.
– Nem volt egyszerű az a feszültséggel terhes időszak a hivatal dolgozóinak
életében sem, amíg a választások le nem zajlottak. Te, aki a hivatal élén álltál,
hogyan próbáltad kezelni ezt a hangulatot, légkört?
– Az elmúlt év embert próbáló év volt. Minden szempontból nehéz évet zárt
a hivatal, és ide értem a választási időszakot is. A kérdésedre a válaszom egyszerű: vezetői elveimet tartottam szem előtt, melyek: a lojalitás, a hűség, a törvényesség, a jogbiztonság és az empátia. Mindezen alapelveket a 26 év alatt
fellettem állt vezetőimből merítettem, és húztam meg vonalként magam előtt.
Szerencsés vagyok, mert van előttem jó és rossz példa is. Utóbbi kisebb számban, az is több mint 10 évvel ezelőtti. De ezt is megéltem, és tanultam mások
hibáiból. Mindennek köszönhetően van összehasonlítási alapom. Folyamatosan figyelembe veszem az eltelt időt és mérlegelek. Az adott helyzetből a legjobbat igyekszem kihozni, és ez most sem volt másképp.
– Február elsejétől aljegyzői kinevezéssel folytatod tovább a munkádat.
Számítottál erre a változtatásra, vagy esetleg más pozícióban gondolkodtál?
– Aki már ült hivatalvezetői székben, az tisztában van annak előnyeivel és hátrányaival. Választási évet zártunk. Mindezért természetes, hogy végigfutott minden lehetséges variáció a fejemben, de az adott helyzetből a legjobbat kell kihozni.
Hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, minden valamiért történik. Kaptam
kedves marasztaló szavakat vezetőktől, kollégáktól, képviselőktől, sőt ügyfelektől, és volt, aki az utcán állított meg. Ez nagyon jólesett, köszönöm. Mérlegeltem
és döntöttem, benyújtom a pályázatomat az aljegyzői állásra. Örülök, hogy engem
választottak, és ezentúl az aljegyzői feladatok ellátásával kívánok Ráckeve város
közigazgatási életében aktívan részt venni.
– Azt gondolom, közvetlen és barátságos személyiségeddel megtaláltad a
hangot a hivatal munkatársaival, a korábbi városvezetéssel és most az új polgármesterrel, képviselőkkel is. Jól érzékelem?
– Már szóltam pár szót a vezetői elveimről, de akkor itt kiemelném a vezető
megfelelés alappillérjeit: maximális, naprakész szakmai felkészültség mellett
kifogástalan erkölcsi háttér megléte és empátia felmutatása. Vallom, hogy az
utóbbi jellemvonás kinyilvánításával mások őszintesége is kivívható. Én így
közelítem meg a hivatal munkatársait, a vezetőséget, a képviselőket, az embereket. És ha ennek a magatartásnak ez a visszacsatolása, akkor annak csak
örülni tudok.
– Vannak még szakmai terveid, álmaid, amelyeket megvalósítanál szívesen?
– A kérdésedből az álmok ragadták meg elsőként a gondolataimat. Úgy
vélem, anyaként nehezebb olyan életet kialakítani, melyben a család és a munka egyensúlya létre tud jönni. Az álmom ennek megvalósítása. A családom
természetesen legalább annyira fontos, mint a munkám. Mindezért igen nehéz
ezt az egyensúlyt létrehozni. Örülök, hogy több alkalommal ülhettem jegyzői
székben, így már tudom, hogy mi az aminél nem szeretnék többet elérni a
szakmában. Szakmai kíváncsiságom viszont nagy, szívesen töltöm időmet
különböző jogesetek tanulmányozásával. Terveimben szerepel a hatósági eljárásrend, vagy akár a közbeszerzési eljárás területén történő továbbképzésem,
jogász csoportokhoz, egyesületekhez való csatlakozásom.
– Mivel töltöd a szabadidődet, ha van egyáltalán? Család, hobbi?
– Szigetszentmiklóson élek férjemmel és 9 éves lányommal. Nemcsak a
munkám, de a magánéletem is igen nagy logisztikából áll. A férjem a sportszférában vezető pozícióban van. Az ő munkájában nincs pihenőnap. A
lányom 5 éves kora óta kézilabdázik. Hol edzésre, hol meccsre járunk, és néha
hazautazunk szülővárosunkba, Tamásiba vagy Komlóra. Az „énidőm” nemcsak a munkám miatt, de a családi életem miatt is igen kevés. Mindezért várom
azt az napot, amikor újból kedvenc időtöltésemnek hódolhatok: a rajzolásnak.
Ez az elfoglaltság mindig kikapcsolt és egy más világba terelt.
– Köszönöm a beszélgetést, kívánok jó munkát és sok sikert az új munkakörödben aljegyzőként is!
Jáki Réka
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Forgács János

díszpolgár

emlékezés

In memoriam Forgács János díszpolgár
2019. december 19-én, pár nappal 92. születésnapja után elment közülünk Forgács János, akivel ismét egy rendkívüli és Ráckeve életéhez szorosan tartozó közösségi embert vesztettünk el, ezért többen fájó szívvel kísértük utolsó útjára 2020. január 3-án a katolikus temetőben.
A Kótai Róbert plébános vezette egyházi szertartás mellett búcsúzott tőle Vereckei Zoltán, Ráckeve Város polgármestere és Dr. Novák Gábor az őt
tisztelő és szerető ráckevei barátok képviseletében. Búcsúbeszédüket az alábbiakban olvashatják.

Vereckei Zoltán polgármester búcsúbeszéde
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.
Tisztelt Hozzátartozók, Gyászoló sokaság!
Kosztolányi Dezső szívbe markoló sorai után
a próza dadogó nyelvén kell most szólnom: egy
szeretett ember elvesztése mindig mélyen megrázó közeli rokonai, barátai számára. Nehéz
elfogadni, nehéz feldolgozni ezt a természetes
tragédiát, nehéz búcsúzni, még ha azzal vigasztaljuk is magunkat ilyenkor, hogy milyen szerencsés, hiszen hosszú élete volt.
Mert hát sokaknak ez sem adatik meg.
De nyilvánvaló: önmagában nem elég az
évek száma. A szépség, az öröm is kell ahhoz,
hogy jól érezzük magunkat a Földön.
De máris adódik a kérdés: elég-e az öncélú
szépség? Elég-e, hogy valaki jól érzi, érezte
magát az életben?
Vannak, akik úgy gondolják, igen, ennél nem
is kell több.
Mások szerint viszont nem: nem elég az
öröm, amely könnyen öncélú lehet, kell hozzá
tartalmasság is.

Mert hát mégiscsak így lesz teljes az életünk.
Mert az ember valójában alkotó lény: persze,
leélhetjük éveinket ennek tudata nélkül is, de
valami mégis arra késztet sokunkat, hogy törekedjünk nyomot hagyni a világban. Hogy ne
úgy tűnjünk el, mint gyertya lángja már kisebb
fuvallatban, hanem égjünk bele környezetünkbe. Persze nem fájdalmasan, hanem jótékonyan,
melengetőn, termékenyítőn. Mint Prométheusz
tüze, amelyet az istenektől lopott, hogy segítsen
az embereken.
Márpedig Forgács János mégiscsak szerencsés ember volt, hiszen ilyen életet élt: hosszú,
szép és tartalmas éveket hagyott maga mögött.
Családapaként és nagyapaként szűkebb környezetében bizonyított, emberként pedig, mondhatni, a nagyvilágban: Ráckevén és az országban
egyaránt.
Rokonként hét gyermek, vejek és menyek, 38
unoka s 39 dédunoka őrzi emlékét.
Ráckeveiként még többen.
Mert Forgács János többször is beavatkozott
a város történelmébe, így nevét már életében
szárnyra kapta az emlékezet. Nem csak akkor,
amikor 1956-ban megmentett egy életet. Mert
Forgács János vezérlőelve az elhivatottság, a
tenni akarás volt. Már diákkorában ifjúsági
egyesületbe és a jezsuita központba járt előadásokra, s gyermekkori álmát követve lett katonatiszt. Tevékeny és jelentős tagja volt Ráckeve
közösségének is: két cikluson át képviselőként
dolgozott a városért. Alapítója és elnöke volt a

Ráckevei Baráti Körnek, valamint a KDNP helyi szervezetének is, ily módon alakítva, szolgálva a település életét, értékrendjét.
S mindez nem volt elég számára: a város
határain kívül is vállalt jószolgálatot. A Magyar
Politikai Foglyok Országos Szövetsége elnökhelyetteseként korábban jogfosztott, meghurcolt
társai rehabilitálásáért, kárpótlásáért is küzdött,
1956-os emlékeiről könyvet írt.
Tisztelt búcsúzók! A Talmud szerint, aki megment egy életet, egy egész világot ment meg.
Forgács János nem „csak” megmentett egy
világot, hanem részese volt egy új teremtésének
is. Szerepvállalásával, cselekedeteivel maga is
formálta annak létrejöttét, értékrendjével sokaknak utat, példát mutatott. Tetteit már életében is
elismerte a közösség: előbb Pro Urbe éremmel,
majd Díszpolgári címmel jutalmazta a képviselő-testület, Áder Jánostól a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztet kapta.
Tisztelt gyászolók! Egyesek úgy élnek, hogy
nincsenek hatással semmire: az idő csak átszűrődik rajtuk, aztán meghalnak, eltemetik és elfelejtik őket. Mások jelenléte viszont nyilvánvaló:
a létük megmozgat valamit a levegőben, s a
fuvallat, amit keltettek, még sokáig simogatja
arcunkat.
Forgács János az utóbbiak közé tartozott: életén nem szimplán átszűrődött, hanem fennakadt,
átalakult az idő, s léte rezgése gyógyító írként
hűsíthet minket még hosszú időn keresztül.
Engedjük hát útjára most ezzel a tudattal.

2020. február
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Forgács János

díszpolgár

2016. október 23-án az 1956-os forradalom 60. évfordulóján
Tőkéczki László történész† és Sárdi Péter államtitkár társaságában

emlékezés

János bácsi a díszpolgári cím
átvétele után

Forgács János ünnepi beszédet mond
1956 60. évfordulóján

Dr. Novák Gábor búcsúbeszéde
Ha a test megfárad, megtörik, a lélek kész elhagyni azt…
Mélyen tisztelt Forgács család, kedves
barátaim!
Forgács János testvérünk teste is, mint ahogy
egyszer majd mindannyiunké, megszűnt tovább
működni, megállt, megpihent.
Nemrégen, János bácsi 90. születésnapján,
mikor az általa alapított Ráckevei Baráti Körben
köszöntöttük, megfigyelhettem, hogy az őreá
mindig jellemző egyenes testtartása, tömör, határozott beszédstílusa, vezetéshez szokott és arra
alkalmas habitusa milyen tiszteletre méltó összhangban volt őbenne. Ahogy a belső béke és a
bölcsesség együttesen áthatja az idősödő embert.
Talán csak egyvalamivel nem tudott teljesen
megbarátkozni az elmúlt néhány évben. Azzal,
hogy szeretett felesége, Ilike néni hamarabb
hagyta egyedül. Igaz, hogy népes családja, gyermekei gyakorta látogatták, mégis az utcán
összefutva, egyszer még könny is szökkent szemébe, úgy panaszolta, hogy az ő fele része
elment, itthagyta.
A magyar nyelv csodálatos: feleségünk, életünk fele. Igen, az az ember, aki úgy szerette
feleségét, családját, mint János bácsi, mérhetetlen eltökéltséggel kellett hogy rendelkezzen,
hogy kockázatos szerepet vállaljon Ráckevén,
akkor, amikor otthon két kisgyermekének és
várandós feleségének is nagy szüksége volt rá
1956 őszén. Noha fiatal ember volt, felelős döntést hozott.
Ezekről az időkről beszélve azt mondta, hangja még most is a fülembe cseng:
„Katonatisztként nem engedhettem, hogy ember az ember ellen, magyar a magyar ellen forduljon. Talán jogos indulatok is elszabadultak, de

egymás életére nem törhettek a ráckeveiek.”
Úgy vélem, valahol a gondolataiban néhányszor átfutott, hogy mi várhat rá, hogy milyen
következményei lehetnek, ha a kommunista
diktatúra nem bukik meg végérvényesen. Talán
éppen azért volt képes aztán emelt fővel elviselni a bekövetkező igazságtalanságot, fizikai bántalmazást és a börtönt is, mert tudta, hogy van
honnan merítkeznie, érezte, hogy szeretik.
Igen, tisztelt gyászoló közösség, mi keresztény hívők hisszük, hogy Isten nem hagy el minket soha. Mégis, gyötrelmek között, megalázottan hajlamos az ember megtörni és reményét
veszíteni. Nem könnyű újra és újra talpra állni,
mikor hónapokon keresztül a fizikai lét bizonytalansága lebeg az ember feje fölött.
A börtön, a közvetlen fenyegetettség után a
Forgács család életében még évtizedeken keresztül, a politikailag megbízhatatlan családfőnek továbbra is kitartóan és becsülettel gondoskodnia kellett szeretteiről, egyengetni gyermekei útját, mindezt hittel és reménnyel megtöltve.
Úgy gondolom, János bácsi egész életére jellemző volt mély meggyőződésből fakadó és
egyúttal tudatos, tanúságtévő magatartása. Ezért
vállalt 1990-től közéleti, politikai szerepet, ezért
gyakorolta hűen és büszkén vallását, ezért igyekezett jót tenni Ráckevén. Keresztény hitére alapozott élete nemcsak hét gyermeke, 38 unokája
és 39 dédunokája számára adott útravalót, hanem a ráckevei polgárok, katolikus hívek számára is példaértékű!
Tisztelt gyászoló közösség!
János bácsi számomra olyasvalakiként jelenik meg, mint erdőben egy hatalmas, sokat látott
tölgyfa. Tekintélyt, erőt sugározva és védelmet
adva. De minden koros, éltes fa egyszer eldől,

nem magasodik többé. Így a tölgyet ugyan elveszíti az erdő, de a számos kisebb fa, csemete,
mely életre kelt oltalmában, vigaszt ad mindenki
számára. A tölgy élete így kiteljesedett, gondoskodó hűséggel szolgált haláláig.
Nyugodj békében kedves János bátyám!

Fotók: Jáki Réka
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Ráckevei

Árpád Fejedelem

Örökös Ökoiskola lettünk!

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy a kitartó, több éves környezetvédelmi és egészségvédelmi munkánk gyümölcse beért!
A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola Örökös Ökoiskola
címet kapott.
Mit jelent?
• A gyermekek nevelésében elért siker!
• Az iskolahasználók maximális együtt gondolkodása.
• Államilag garantált erkölcsi elismerés.
• Energiatudatosságra nevelés.
• Fogyasztóvédelmi ismeretek elsajátítása.
• Tudatos energiahasználat.
• Partnerkapcsolatok kiépítésének lehetősége.
• Környezettudatos szemlélet erősödése.
• Motiváció együtt cselekvésre.
• Közösségi felelősségtudat kiszélesítése.
• Országos ökoiskolai hálózati tagság.
• Pályázati lehetőségek.
Köszönöm minden kollégának, szülőnek, külsős támogatónak a
munkát!
Természetesen köszönet jár tanulóinknak, akikkel együtt értük el ezt a
nagy sikert!
Szále Zsoltné
intézményvezető

Általános Iskola

Februárban indul a „Sulikóstoló”
programsorozat a Ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskolában
Iskolánkban 2020. február 5-én, szerdán, sokéves hagyományunkat
folytatva, megkezdődnek a „SULIKÓSTOLÓ” foglalkozásai a nagycsoportos óvodásoknak.
A februárban induló, kéthetente megtartandó tematikus foglalkozásokon a gyermekek a szüleikkel együtt vehetnek részt. Ezeken a napokon
szeretnénk a szülők figyelmét felhívni arra, hogy az iskolaérettség mellett milyen képességek, készségek segítik a sikeres iskolakezdést.
A foglalkozások alkalmával bemutatjuk iskolánkat, az itt folyó
nevelő-oktató munkát, a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat.
A programok között szerepel: drámajáték és ügyességi játékok,
zenés-táncos mozgás, játékos sport, öko-programok, kézműves foglalkozások, mondókák tanulása, interaktív, logikai, fejlesztő és népi
játékok, mozgásfejlesztő, német nemzetiségi hagyományok, számítógépes foglalkozások…
Az első foglalkozás 2020. február 5-én, szerdán 16:30–17:15-ig
tart.
A foglalkozások témáit megtalálják iskolánk facebook-oldalán és a
honlapunkon.
Várjuk szeretettel a szülőket nagycsoportos gyermekükkel együtt.
Fogadják el meghívásunkat, jöjjenek, ismerkedjenek meg a Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskolával.
Kissné Bácskai Rózsa
alsó tagozatos intézményvezető-helyettes

Erasmus pályázat a Ráckevei Árpád Fejdelem Általános Iskolában
2019-ben pályáztunk és nyertünk...
A jelmondat Let’s Steam!
Mit nyújt ez a pályázat az intézménynek, a résztvevő kollégáknak?
• belföldi és külföldi továbbképzéseket, szakmai látogatásokat
• fejlődik az idegennyelvi tudás
• szakmai inspirációt és megújulást hoz az intézményben
• külföldi kapcsolatokat építhet ki és erősíthet meg
• növeli az intézmény szakmai elismertségét a külföldi tapasztalatok
beépítését követően
• megalapozhatja saját és intézménye szakmai innovációját
A pályázati keretek között kollégáim saját maguk is tudományos munkát
végeznek. Jó gyakorlatokat adnak át a partnerintézményeknek, ill. vesznek
át azoktól.
Vállalták a szakmailag fajsúlyos tartalmak kidolgozását. Már működő,
számunkra új külföldi eredményeket és gyakorlatokat adaptálnak.
Tudnunk kell és be kell látnunk, hogy óriási szakadék van a hagyomá-

nyos tanítási órák és a gyerekek valósága között. A megoldáshoz keresünk
és találunk közösen eszközöket.
2020. január 27-31-ig Ráckevén töltenek el egy hetet partnereink. Az
olasz és a görög delegáció számára mi tartunk továbbképzést.
Téma: Az interaktív tábla szerepe a tanítási órákon.
Lesz elméleti képzés (előadások). Bemutató órákat is tartunk. Bárhol
használható eszközöket mutatunk meg, ill. az azokhoz használatos
módszerekre tanítanak kollégáim.
Nagyon büszke vagyok a munkánkra. Ők az ún. „hétköznapi hősök”.
Hajlamosak vagyunk a gyengeségeinkre fókuszálni. Pedig nem kellene
mindig ezt tenni. Fókuszálni kell az oly ismert tételre: egy élethosszig tartó
tanulás a pedagógus számára a minőségi pályán maradás egyetlen útja.
Iskolám nyitott az innovációra és pedagógusaim képesek alkalmazkodni.
Biztosan állíthatom, hogy a 21. század kihívásai közepette oktatási intézményem felismerte az innováció fontosságát. Sőt, nem csak felismerte, hanem
már halad is a kijelölt úton.
Szále Zsoltné intézményvezető

Jóga – szeretettel!
A Special Yoga Hungary (Jógával a fogyatékos gyermekek és felnőttek természetes fejlődéséért) munkatársai
második alkalommal jártak a RÁFÁI Gyógypedagógiai Tagozatán, hogy diákjainknak jógát tartsanak.
December 18-án az általuk gyűjtött adományokból karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek tanulóinknak és a
tagozat dolgozóinak. A gyerekek névre szóló csomagokat kaptak. Ezenkívül társas-, kirakós- és építőjátékok is
voltak a csomagban. Az adomány tartalmazott még ruhaneműt is.
Nagyon köszönjük a felejthetetlen napot, a rengeteg ajándékot és a jógafoglalkozást a Gábriel Gyógyközpont
két „Karácsonyi Angyalkájának”: Mayer Nikolettának és Gábor Anitának.
A RÁFÁI Gyógypedagógiai Tagozata nevében: Pap Péterné gyógypedagógus
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Magyar Kultúra Napja
Összművészeti Tárház az Ács Károly Művelődési Központban
Magyar Kultúra Napját több évtizedes hagyomány szerint ünnepeljük
a Himnusz születésnapján, január 22-én. Himnuszunk nemzetünk
egyik legfontosabb jelképe. Egy nemzet elsősorban kultúrájának
művelésével, átörökítésével tudja megtartani identitását évtizedeken,
évszázadokon, akár évezredeken keresztül.
Az évforduló lehetőséget ad arra, hogy a magyar kultúra kiemelkedő személyiségeinek munkásságát méltassuk és közelebb hozzuk a mindennapjainkba, felhívva a figyelmet a zene, az irodalom, a képzőművészet, iparművészet és más művészeti ágak nagy egyéniségeire, világviszonylatban is jelentős alkotásaikra.
Így lehet, hogy az ÖSSZMŰVÉSZETI TÁRHÁZUNKBAN lehetőségünk volt kapcsolódásokat találni, Petőfi Sándor, Ady Endre, Nagy László
lírája és a Bakonszegről érkezett Tóth Mária
Zsuzsánna, a vizuális kultúra képviselője által innovatív megközelítésben láttatott alkotásai között.
Vajnai János képzőművész-tanár vers ihlette akvarelljei is rímelnek az estén fellépő Hangraforgó elnevezésű verséneklő együttes által előadott koncertre. Az érzékeny ecsetvonásokkal
megjelenített táj és a költők által megfogalmazott
üzenet együttes erővel mesél.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a
viseletkultúránkat két stúdió alkotói mutatták be.
Ahogy a korábbi kultúrákban, úgy napjainkban
is lehet több jelentése a ruhákon elhelyezett motívumoknak, hímzéseknek, színeknek. A viselettel, öltözködésünkkel ki lehet fejezni lelki és
szellemi tartalmakat is.
Az IGÉZŐ ruhák alkotóit, Bárczi Erikát és
Hargitay-Nagy Zsuzsát a magyar népművészet
iránti érdeklődés, majd elkötelezettség indította
el közös munkájában.
„Az IGÉZŐ-vel nemcsak „igézni”, bűvölni, elbűvölni szeretnének.”
Nemzeti, népi hagyatékunk szín-, forma- és motívumvilága kezdetektől
áthatja alkotásaikat. A korszerű, megújítva újrateremtő utat járják tervezésük során. A népi hímzésminták inspirálják munkáikat, ugyanakkor az eredeti hímzéseket nemcsak hagyományos, kézzel hímzett formában alkalmazzák, hanem a mai technológia felhasználásával keverik és helyettesítik. A

népi hímzésmintákat, azok szimbólumrendszerét, a magyar népművészet
gyönyörű, gazdag hagyatékát ruháikon keresztül igyekeznek újra hétköznapjaink részévé tenni. Ruháikat megtekinthetik az emeleti kiállítótérben.
A színháztermünkben a Remek-díjas HARMONY-ART Iparművészeti Stúdió alkotásai. Több évszázados hagyományokat őrző egyedi termékeket készítő iparművészeti vállalkozás az övéké. Jól viselhető elegáns öltözékeket készít a mai kor számára, felhasználva népi, polgári stíluselemeket.
Alkotásait a mívesség, a különös gonddal összeválogatott nemes alapanyagok, csipkedíszítés és gazdag gyöngyhímzések együttes harmóniája jellemzi.
Zsűrizett ruháival számos díjat kapott, köztük a
„Tradíció” védjegyet, valamint „Arany Gránátalma” díjat. Kiemelkedő eredménnyel vett részt számos hazai, európai és tengerentúli kiállításon. Női
ruhákat készítette: Gisztl Anna, férfi ruhákat
készítette: Szabó Gyula, és a viseletekhez tartozó
féldrágakövekből, Swarovski kristályokból, gyöngyökből az ékszereket alkotta: Bánky Zsuzsanna.
Ünnepi műsorunkban elsőként a Ránki György
Alapfokú Művészeti Iskola tanítványait hallgathattuk, akik zongorán, fuvolán, hegedűn, gitáron,
harmonikán, furulyán játszottak nekünk többek
között Bartók Béla, 9. Daróci Bárdos Tamás,
Orbán György, Kocsár Miklós műveiből.
Majd a Hangraforgó Együttes következett:
„Hangraforgó zeng a fű között…”, írta Radnóti
Miklós Majális c. versében. A költő ezzel a különös kifejezéssel illette az egykori lemezjátszót, a
gramofont. Bár a szó nem vált ismertté, napjainkban mégis új értelmet kapott: az est fellépői, F.
Sipos Bea és Faggyas László előadóművészek
által. Műsorukban klasszikus és kortárs magyar
költők versei mellett népdalokat, népénekeket és
történelmi énekeket is megszólaltatnak. Az elénekelt költészet képviselői a magyar történelem, a
magyar költészet hagyományainak ápolását, versben, dalban való közvetítését tűzte ki célul.
A műsor után az emeleten az aulában, a színházteremben a viseletek, szavak és tollvonások között szemlélődhettek a vendégeink.
Szabó Gertrúd igazgató
Fotók: Jáki Réka
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„...A hagyomány formái változhatnak,
de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép,
melynek lelkét kifejezi...
S eljön az idő, mikor a művelt réteg
a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve
újra átadhatja a nemzeti közösségnek,
a nemzetté vált népnek...”
Kodály Zoltán

Kultúra

Napja

Méltó módon ünnepelte
Ráckeve a Magyar Kultúra
Napját

A magyar kultúra napjával kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Ezen a napon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről, kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak.
Ráckevén az Ács Károly Művelődési Központban Szabó Gertrúd, az
intézmény vezetője és munkatársai egy csodálatos kulturális palotává varázsolta ezen az estén a „házat”. Ilyen csodában még nem volt részünk… Az
épület minden helyiségében, szegletében, falain és zegzugában a költészet,
az iparművészet, képzőművészet kiváló alkotásaival találkozhattunk, a
falakról gyönyörű akvarellek, grafikák köszöntek ránk, a magyar irodalomban legkiválóbb költők, írók és zeneszerzők portréi és művei ihlette grafikák, festmények.

Díszletként pedig csodálatos viseletek kápráztatták el szemeinket, különösen a hölgyekét. Az ünnepi beszédet Varga Viktória alpolgármester
asszony mondta, amelyet alább olvashatnak.
A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola diákjai oktatóiknak és tehetségüknek köszönhetően egy kiváló válogatással ünnepelték méltó módon a
magyar zeneszerzők legkiválóbb alkotásaival a magyar kultúrát a zene birodalmában.
Ezután pedig egy szerény, de kiváló tehetséggel és összetett zenei tudással bíró együttes, a Hangraforgó, F. Sipos Bea és Faggyas László előadásában csodálatos verskoncertettel varázsolta el az ünneplőket a magyar költészet legszebb gyöngyszemeiből válogatva.
Köszönjük minden közreműködőnek, a szervező intézménynek ezt a
különleges és sokféle értéket közvetítő estét, ahol összeért zene, képzőművészet, hagyomány, szépség, nyelv és az általuk közvetített „magyar lelkület”.
Jáki Réka

A kultúra ma már nem csak egy szó
Korábban erről a szóról a népi kultúra jutott
eszünkbe, de mára már nemzeti kultúra, sőt nemzeti identitás fogalma is hozzá kapcsolható. A nemzeti kultúra tulajdonképpen az összetartozás eszméjét kulturális alapon tartalmazza és minden olyan
kulturális formát átfog, amely ezt kifejezni igyekszik. A kultúráról, nemzeti kultúráról többféle felfogás létezik, komoly művelődéspolitikai kérdés
és vitatéma.
A népi kultúra valahol ugyanazt jelenti, mint a
nemzeti kultúra gondolati megformálása: a gyökereket, az elődök életét és kultúráját, a tájat s a megtartó közösséget. A hagyomány mint a választás
lehetősége értelmezhető, és egy olyan folyamatot
jelképez, mely gondolkodásból, következtetésből
és indoklásból áll. Hagyomány... tradíció... átadás
gyermekeinknek, általunk, velünk együtt, közösen.
De mindez mit jelent számunkra? Mit jelent számunkra a magyar himnusz megszületése például?
A magyar népnek több évszázadon keresztül volt
néphimnusza, hiszen a magyarok nagy része a „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk” kezdetű
éneket, illetve az „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő
csillaga” kezdetű éneket tartotta a magyarok himnuszának, de a „Tebenned bíztunk eleitől fogva” kezdetű, 90. genfi zsoltárt is sokan a magyarok néphimnuszaként énekelték.
A19. század elejére megérett egy nemzeti himnusz megalkotásának igénye, Kölcsey Ferencnek kellett írnia egy csodálatos költeményt, majd Erkel
Ferencnek megzenésítenie, hogy valódi himnusza legyen végre a magyarságnak. Kölcsey Himnusza a megszenvedett hit és a reménység költeménye.
A magyar haza ügye Kölcsey szívügye volt. És ugyanígy szívügyünk kell
legyen nekünk is az összetartozás, a közös nyelvművelés, annak használata,
megőrzése is. Büszkének kell lennünk önmagunkra, magyarságunkra, nemzeti kultúránkra, sőt viseletünkre is.
Miért fontos a nyelvművelés? Nagy László azt mondta: „Műveld a csodát, ne magyarázd.”

A nyelvművelés mindennapi használhatósága, jelentősége egészen kézzelfogható kultúrához kötött tevékenység, ezért országonként
más-más elnevezése, tartalma van.
A nyelvhelyesség elvei alapján a nyelvi
műveltség terjesztésével igyekszik segíteni a
nyelv egységes fejlődését, a zavartalan anyanyelvi kommunikációt. Feladata a nyelvre és a
beszélőre irányul.
Megint Nagy László sorait idézném: „Nem
elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”
A nemzeti kultúra mindenkinek mást jelent,
elég csak pár nevet felsorolni: Móricz Zsigmond, Radnóti Miklós, Kodály Zoltán vagy a
már korábban említett Kölcsey Ferenc. Ők egyértelműen a korhatár nélküli tudás, műveltség,
művészet jelentős alakjai. Akik az általuk teremtett kincsek megőrzését a mai, erre fogékony ember számára inspirálják.
Legyen ez a mai nap itt Ráckevén, az Ács
Károly Művelődési Központban megrendezett
programsorozat kiemelt esemény, a nemzeti kultúra olyan összművészeti tárháza, melyben a költészetnek, az iparművészetnek, a képzőművészetnek, a zeneművészetnek kiemelt figyelmet szentelhetünk, és méltán viselheti Ráckeve a 2009-ben elnyert „Kultúra magyar városa” címet. Köszönöm
szépen a szervezők és résztvevők kiemelkedő munkáját, elhivatottságát és az
előkészületekbe vetett energiáját, Nagy László sorait idézve azt kívánom:
„Adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –

nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.”

Köszönöm, további kellemes estét kívánok!
Varga Viktória alpolgármester
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Kultúra

Fotók: Jáki Réka
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térfigyelés

szakmai konferencia

Kevenet

Térfigyelőkkel a biztonságért
Hiteles Térfigyelő Szakmai Nap – 2020. 01. 14. Ráckeve
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Duna Relax &
Event Hotelben a Hiteles Térfigyelő Szakmai Nap. A rendezvény
résztvevői önkormányzati vezetők, a térfigyelő rendszerekkel kapcsolatba kerülő rendőrségi vezetők, rendőrtisztek voltak.
A téma aktualitását jelzi a nagy számú érdeklődő. A rendezvényre 110
regisztrált résztvevő érkezett, akik napközben a témához kapcsolódó előadásokat és kiállítást, élő bemutatókat láthattak. A rendezvény védnöke
Pánczél Károly, a térség országgyűlési képviselője volt, aki bevezetőjében
az állampolgári biztonságérzet és tényleges biztonság jelentőségét hangsúlyozta, amelynek egyik eleme az a lehetőség
is volt, hogy a rendszerváltás után végre létrejöhettek civil szervezetek, egyesületek, így pl.
a polgárőrség is, vagy pl a Szomszédok Egymásért (SZEM) mozgalom is, hiszen a polgárokban felmerült már akkor is, hogy szeretnének tenni a településük védelméért, a nagyobb
biztonságukért, és valamivel ki kellene egészíteni a rendőrség munkáját is. Hangsúlyozta
az országgyűlési képviselő, hogy mára ezek
nagyon jól együttműködnek számos településen a rendőri szervekkel, de egymással is,
ezek a polgárőrségen kívül, a mezőőrök, a
közterület-felügyelők, az önkéntes tűzoltók is
és együttesen érik el azt, hogy ma véleménye
szerint a polgárok sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat, mint korábban, amelyet a
statisztikák is jól mutatnak, hiszen az elmúlt
években százezres nagyságrenddel csökkent a
bűnözés száma hazánkban, ezekhez azok az
új technikai eszközök is hozzájárulnak, amelyekről ezen a szakmai napon is szó esik.
Pánczél Károly kiemelte mennyire fontosak
a hagyományos megelőző és felderítő eszközök, de ugyanakkor támaszkodnunk kell a
technika fejlődéséből adódó lehetőségekre amit
a térfigyelő rendszerek jelentenek, amelyeknek
nem csak a felderítésben, hanem a prevencióban, a meglőzésben is óriási a szerepük.
A megnyitó után Mikola Péter, a Kevenet
csoport ügyvezetője bemutatta a Kevenet Kft.-t, amely egy családi vállalkozás, szülei hozták létre 1996-ban, és amely 2002-től már márkanévvé vált. A
Kevenet a széles sávú internetszolgáltatásra épült kezdetekkor, saját távközlési
hálózat kialakításával. Szolgáltatásuk 2019-re Kerepestől Soltig, azaz az M7től az M5-ig működik, amely kb. 50 települést és 1300 végpontot jelent. Ezt
azért tartotta fontosnak Mikola Péter kiemelni, mert ez a 17 év tapasztalat, hogy
hogyan lehet nagy területen nagy sebességgel stabil vezetéknélküli adatkapcsolatokat üzemeltetni volt a döntő abban, hogy a térfigyelő rendszerek terén olyan
eredményeket tudott a vállalkozás elérni, ahol most tartanak. Jelenleg a
Kevenet Kft. bevételének nagy részét 2017-től a térfigyelő rendszerekkel kapcsolatos tevékenység adja, hiszen 550 darab kamerát felügyelnek, amely óriási
feladat, ugyanis 24 órában ellenőrzés alatt tartják az üzemelésüket, nem a képét
– hangsúlyozta a szakember –, hanem a zavartalan működését.
Ezután rövid előadást tartott Mikola Péter a térfigyelő rendszerek általános megközelítéséről, illetve az ilyen rendszerekkel kapcsolatos kihívásokról, a hatékonyságot rontó kockázatokról. Szó volt még a térfigyelésben
közép távon várható integrációról, illetve az ebben rejlő lehetőségekről.
A következőkben Kocsis Zoltán biztonságtechnikai mérnök tartott
elméleti előadást a települési héjvédelemről rendszámfelismerő kamerák-

kal. Elhangzott, hogy a települések számára kulcsfontosságú a be- és kilépő
forgalom felügyelete. Az ezt megvalósító héjvédelem rendszámfelismerő
kamerákkal az egyik leghatékonyabb jelenlegi eszköz a térfigyelő rendszerek kelléktárában. A továbbiakban Pongrácz József és Bencze Zoltán előadók a Dömsöd nagyközségben 2018-ban telepített rendszámfelismerő héjvédelem gyakorlati tapasztalatait osztották meg, több eset részletes elemzésével, felderítési módszerek bemutatásával.
Az előadások szünetében és azok ideje alatt is felkészült technikus gárda
várta az érdeklődőket a rendezvény kiállítótermében. Megtekinthető volt a
rendszámfelismerő rendszer helyszínre telepített bemutató verziója, valamint
– az adatvédelmi előírások betartása mellett –
működő rendszerek egyes részletei. A kiállítótérben bemutatkozott az IoT Hungary Zrt. is,
mely vállalkozás több hazai nagy múltú távközlési vállalkozás közös projektje a jövő távfelügyeleti és távvezérlési rendszereinek üzemeltetésére.
Az ebéd után az IoT Hungary Zrt. képviseletében Huber Tamás próbálta közelíteni a
nehezen megfogható, ma még jórészt ismeretlen, de már minket körülvevő technológiákat
a hallgatósággal. Szó volt a távolról leolvasható okos közmű órákról, az önkormányzati
gépjármű flották nyomkövetéséről, okos parkolókról és sok más az önkormányzati önkéntes vagy kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó megoldásról.
A délutáni program önkormányzati előadója Dr. Kendéné Toma Mária, Kakucs község polgármestere volt. A bemutató igazi
lokálpatrióta forgatókönyvre épült. A polgármester asszony beszámolója alatt madártávlatból filmezve láthatta mindenki, hogy nem csak
a hegyvidéki tájak szépsége lehet szemet gyönyörködtető. Az előadás legfontosabb mondanivalója az volt, hogy a Kevenet csoport által
2018-ban létesített térfigyelő rendszer nem
csak biztonságtechnikai, hanem statisztikai
információkat is szolgáltat a gépjárműforgalomra nézve. Ezen keresztül pedig hasznos
segédeszköz a település fejlesztéséhez, pályázati anyagok összeállításához is.
A nap végére is maradt izgalmas előadás. A záró prezentáció a Dabas Térségi Térfigyelő Központ bemutatkozása volt. A projekt 2019. január-szeptember között zajlott. Az átadás óta eltelt rövid idő ellenére látszik, hogy alapvetően alakítja át a térfigyelő rendszerekkel végzett felderítő és operatív munkát. A beruházás keretében a Dabas Rendőrkapitányság illetékességi területén
– az országban először – olyan központ létesült, ahonnan közvetlenül elérhető
a csatlakozott rendszerek összes kamerája valós időben. Ez jelenleg 10 rendszert és mintegy 200 kamerát jelent. Ahogy elhangzott: a központ nem jelent
élőerős felügyeletet – ezt a települések eseménysűrűsége nem is igényli –
viszont hatékony eszköz az akár több települést is érintő adatgyűjtéshez.
A rendezvény alatt folyamatos konzultációs lehetőség és szaktanácsadás
állt rendelkezésre az érdeklődők számára, amivel a résztvevők éltek is. A
szervezők szeretnének ezúton is köszönetet mondani minden vendégnek,
akik részvételükkel megtisztelték a rendezvényt, észrevételeikkel hozzájárultak a témáról szóló párbeszédhez! A szakmai nap az előadásokon és a
konzultációkon, háttér beszélgetéseken keresztül érte el mottóját, vált valóban Fórummá a hatékony térfigyelésért.
Mikola Bence, Jáki Réka
Fotók: Mikola Bence
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hajómalom

10 éves jubileum

molnár céh

Hírek a hajómalomból
Február: „Jelképünk volt és lehetne” – 10 éves a Hajómalom
Arról, hogy a ráckevei molnár céh és a hajómalmok ne merüljenek feledésbe, Kovács József László múzeumalapító és Kovácsné Paulovits Terézia
gondoskodott, nem csak a molnár hagyatékok őrzésével és feldolgozásával,
amelyet az Árpád Múzeumban őriztek, hanem a rendelkezésükre álló dokumentumok, fotók és leszármazott adatközlők segítségével megírták: Duna
vizén malom forog – A ráckevei molnárcéh évszázadai című 2005-ben megjelent múzeumi kiadványukat. Ezzel is életben tartották a ráckevei vízimolnárság és hajómalom emlékét.
Már 2006-ban is felmerült egy Vállalkozói Fórumon (november 6-án),
hogy el kellene helyezni egy úgynevezett „ötletládát” a Polgármesteri Hivatal földszintjén, ahová a lakosok, vállalkozók beledobhatnának olyan ötleteket, véleményeket, amelyek akár gazdasági, akár turisztikai vagy kulturális téren fellendíthetnék Ráckeve város életét. Ekkor merült fel Szőgyényi
Gábor, molnár leszármazottban, hogy Ráckevének lehetne egy régi-új jelképe, egy hajómalom a régiek hű mintájára, melyet hatalmas összefogással,
de meg lehetne valósítani.
Szőgyényi Gábor 2007. január 22-én írta le ötletét Ráckeve Város
Fórumán:
„Nekem 40 éve hiányzik valami a mi városunkból, az egykori jelképünk, a
vízimalom. Mikor találkozom egy ismerőssel, aki rég nem járt Ráckevén, a
kérdései között általában szerepel: »Megvan-e még a vízimalmotok?«, amire »Sajnos nincs.« a válaszom. De talán most lehetne valamit tenni: uniós
pályázat, önkormányzat, Ráckeve polgárai, civil szervezetek és testvérvárosi segítség.
Egy kicsit utánaérdeklődtem, és Mendele Ferenc felmérései alapján tel-

jes mértékben utánaépíthető a malom, melynek tervei megtalálhatók Walter
Ilonánál az örökségvédelmi hivatalban. A gondolatot felvetettem a téma két
jó ismerőjének, Paulovits Teréziának és Kovács Józsefnek, akik igazán örültek, hogy ez eszembe jutott. Az ötlet támogatásáról biztosított Czerny Károly
is, aki elmondta, hogy a hajó ácsolásának és tömítésének részletes leírása
megvan neki az utolsó molnárok egyikétől. A belső berendezés a szentendrei
Skanzenben található, viszont helyben is fellelhetők még meghatározó egyedi alkatrészek. Erre épülhetnek hagyományőrző motívumok, gasztronómiai
molnárételek, mint hallé, túrós csusza, vagy a teljes kiőrlésű gabonából
készült ételek.
Talán ötletnek egyelőre ennyi is elég, amit azonban én megvalósíthatónak tartok.”
A 2007. májusi és novemberi szentendrei Skanzen-látogatás eredményeképpen 2008-ban visszakaptuk a Gyurcsik-malom hengerszékét, melyet
hozzáértő szakembereink felújítottak. 2007 decemberében megalakult a
Ráckevei Molnár Céh Hagyományait Őrző Egyesület, elkészült a molnár
zászló, amit még abban a hónapban felavattak. 2008 márciusában megérkezett a bontott faanyag Budafokról. 2008 áprilisában előkerült a transzmissziós főtengely, egy régi malomkő és egy megőrzött napkerék. 2008 júniusában létrejön a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány, és szép számmal érkeznek
a felajánlások a hajómalom rekonstrukciójára. 2008 novemberére a felajánlásokból összejött az első 1 millió forint, és elkészült a lisztszekrény is. Folytatjuk a 2009-es évvel…
(A Hajómalom facebook oldalára még több képet teszünk fel az újság
megjelenésével egy időben!)
Lukácsné Ürögi Veronika
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Ráckevei Önkormányzati

Tűzoltóság

interjú

Akikre ismeretlenül is számíthatunk – a ráckevei tűzoltók
Segítenek, ha kismacska ragad a fa tetején, ha vihar után áll a víz a pincében vagy fakidőlés történt, ha ég egy épület, lángol – füstöl a szeméttelep.
Ott vannak baleseteknél, műszaki mentéseknél, éjjel-nappal, ünnepnapokon. Tele hivatástudattal és valami megmagyarázhatatlan, sokak számára
érthetetlen elszántsággal, amire kevesen képesek. Ők is szülők gyermekei,
gyermekek szülei, társak, párok, vagyis hús-vér emberek. Köztünk élnek,
hétköznapi hősök, mégis, ha róluk szólnak a hírek, akkor vagy ők segítenek
a bajbajutottakon, vagy ők maguk vannak bajban. De kik is ők valójában, és
milyen az élet a ráckevei Önkormányzati Tűzoltóságon?
Csordás József parancsnok úrral és Varga Viktóriával, a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság elnök asszonyával beszélgettünk.
„Az Önkormányzati Tűzoltóság köztestületi formában működik, amelyet a
Ráckevei Tűzoltó Egyesület és Ráckeve Város Önkormányzata alapított. Jelenleg 16 fő főfoglalkozású tűzoltóval és 1 fő önkéntes tűzoltóval 9 településen lát
el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A köztestület vonulási területe az
illetékes hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás alapján
lett meghatározva. 2012. január 01-től Ráckeve és térsége a Szigetszentmiklósi
Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez tartozik. Az együttműködési megállapodás alapján az önkormányzati tűzoltóság vonulási területe: Áporka,
Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu.” Ez a hivatalos információ a város honlapján.
Csordás József parancsnok urat
kérdezem:
– Mit jelent ez pontosan? Tudható, hogy mekkora e területek
összessége / nagysága? Mennyi
lakóépület, ingatlan tartozik önökhöz?
– Igen, valóban 9 település tartozik tűzoltóságunkhoz. A területünket úgy kell elképzelni, hogy
Szigetújfalu északi részétől (tököli
gáttól) egészen a Csepel-sziget déli
részéig (Tassi-zsilipig), az RSD
másik oldalán az 51-es főút Majosháza–Délegyháza elágazástól az 51-es főút Bács-Kiskun megye tábláig,
valamint Apaj vasútállomás és a Kiskunlacházát Bugyival összekötő úton
lévő körforgalomig tart. Ide beletartoznak a sóderbányák, az egész bankházi
reptér és az RSD-n lévő szigetek (Angyali-sziget, Vesszőzátony-sziget,
Kerekzátony-sziget, Senki-sziget, Rózsa-sziget). Rózsa-sziget érdekessége,
hogy területileg már Bács-Kiskun megyéhez tartozik, így Kunszentmiklós
műveleti területe, viszont oda Kunszentmiklós csak gyalogosan tud vonulni,
így káreset estén mi is riasztást kapunk erre a szigetre. A területi nagyságot
tekintve a 9 település 328 négyzetkilométer. A települések lakosságszáma
megközelítőleg 34 ezer fő, ez a szám a nyári viszonylatban a Duna-parti
üdülőövezetekben megnövekszik a hosszasan nyaralók és turisták látogatása miatt. Itt azért megjegyezni kívánom, hogy a 9 településen évente közel
300-350 káreset van.
– Milyen feltételek kellenek ideális esetben egy ekkora feladat ellátásához?
– Működésünket több jogszabály is szabályozza. A személyi feltételeket
tekintve a fentebb említett 16 fő főfoglalkozású és 1 fő önkéntes tűzoltóval
működik tűzoltóságunk. Ez úgy oszlik szét, hogy 3 szolgálati csoport van
24-48 órás szolgálati rendben. Csoportonként 5-5, illetve 6 fő, napi szolgálatban 4 fő, 1 fő mindig kötelező szabadnapon vagy szabadságon van. Ez a
létszám kevés. A 2015-ös évek előtt 20 fő főfoglalkozású tűzoltónk volt. Ez
az a létszám, mellyel teljesen zökkenőmentesen kiadhatók voltak a szolgálatok. 16 fő esetén, ha valaki betegállományba megy, akkor abban a csoportban már nem is tud senki szabadnapra, szabadságra menni. Arról ne is
beszéljünk, ha egyszerre két fő betegszik le, mert akkor már a szolgálat
kiadása is veszélybe kerül. A mi esetünkben a megfázás, láz az „nem beteg-

ség”, azzal nem lehet betegállományba menni. A létszámcsökkentésre azért
volt szükség, mert a korábbi városvezetés 16 fő főfoglalkozású létszámra
tudta biztosítani az anyagi támogatást. A tárgyi feltételeknek most már
mondhatom, hogy teljesen megfelelünk. Jogszabály szerint 2 db 2000 l víz
szállítására alkalmas tűzoltógépjármű-fecskendővel kell rendelkeznünk.
Jelenleg nekünk 3 tűzoltógépjármű-fecskendőnk van, és ebből kettő is több
mint 2000 l víz szállítására alkalmas. Egyéni védőeszközeink és technikai
felszereléseink teljesen megfelelnek a jogszabályban leírtaknak.
– Mit hoz(hat) önöknek 2020 (személyi, tárgyi fejlesztés)?
– Már most tudom, hogy semmilyen jó irányban történő változás nem
lesz a 2020-as évben. Úgy gondolom, hogy itt most említést érdemel költségvetésünkről beszélni egy kicsit. Amit tudni kell, hogy költségvetésünk 4
részből tevődik össze: állami támogatás, önkormányzatok lakosságarányos
támogatása, saját bevételből, azaz bérmunkákból és „pályázatokból”. Most
számokról nem igazán beszélnék, de ami biztos, hogy 2014 óta nem emelkedett állami támogatásunk, a 2020-as évben 260 ezer forinttal csökken. A
környező települések önkormányzatai sajnos nem lakosságarányosan támogatják tűzoltóságunkat. A 2019-es évben Szigetújfalu és Áporka Önkormányzata egyáltalán nem nyújtott támogatást kérelmünkre. A többi település kisebb-nagyobb összegekkel támogatta tűzoltóságunkat. Amennyiben a
területünkön lévő önkormányzatok mindegyike lakosságarányosan támogatná vagy tudná támogatni
tűzoltóságunkat, akkor 2020ban nem 30 milliós hiánnyal
kezdenénk az évet, és várnánk
megmentőnk, Ráckeve Város
Önkormányzatának hosszú évek
óta tartó többlet támogatásáról
szóló döntését idén is. Így
elmondhatom, hogy nem meggyőzőek a kilátásaink ez évre
nézve. Fejlesztéseket a költségvetésünkből nem tudunk megvalósítani, pedig több fejlesztést is tervezünk tűzoltóságunkon, de ezeket csak támogatók,
vállalkozók bevonásával tudjuk megvalósítani. Nincsen kerítésünk, ablakok
cseréjére, tetőszigetelésre, szertárunk energetikai felújítására, raktárhelyiség
kialakítására, polcrendszerek beszerzésére lenne szükségünk. Ezek csak
néhányak, de a legfontosabbak a teljes beruházási terveinkből. Az sem szerencsés, hogy udvarunkban egy másik kft. is üzemel. Ez talán egyedülálló
az országban. A tűzoltóság udvara ezáltal egy „átjáróház”. Vannak esetek,
mikor riasztáskor többszöri tolatással tudunk csak kiállni a tűzoltóautóval a
szertárból, mert annyi autó meg ember van az udvarban, hogy nem férünk
ki. Meglátásom szerint ezen érdemes lenne önkormányzatunknak elgondolkodni, hogy hosszú távon nem lenne-e szerencsésebb egy különálló kisebb
tűzoltólaktanyát építeni, és a mostanit bérbe adni, esetleg értékesíteni. Az
épületünk, szertárunk olyan régi, energetikailag elavult állapotban van,
hogy a korszerűsítése több 10 millió forintba kerülne.
– Civilek és vállalkozások segítségét kérve, hőkamerára gyűjtenek. Lehet
tudni, hogy hol tart a kezdeményezés?
– Igen, egy hőkamerára nagyon nagy szükségünk lenne. Nagyban tudná
segíteni a munkánkat személykeresésnél, füsttel telítődött helyiségekben
való tájékozódásnál, tűzfészkek és gócpontok felkutatásánál. Ez a kamera
amire jelenleg gyűjtést indítottuk el, 600 ezer forintba kerül. Továbbra is
számítunk a felajánlásokra, mert még messze vagyunk a célunktól.
– Nincsenek könnyű helyzetben, és a hivatásuk is gyakran állítja önöket
kemény helyzet, feladat elé. Soha nem lehet tudni, mit hoz a szolgálat. Mégis… Mi hajtja önöket? Mi a motiváció egy új holnaphoz?
– Valóban már évek óta nem vagyunk könnyű helyzetben. Azt lehet mondani, kisebb túlzással, de szinte minden évben úgy megyünk neki a kará-
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csonynak, hogy az év végi záróvacsorán nem tudom azt mondani biztosra a
fiúknak, hogy jövőre is ebben a formában, nehézségek nélkül tudjuk végigcsinálni az elkövetkező évet. Szinte minden évben van olyan tűzoltó, aki a
kevés fizetés és a bizonytalanság miatt inkább a civil életben helyezkedik el.
Valóban, reggel mikor elindulunk otthonról, sosem tudjuk, hogy a következő 24 órában mi vár ránk, milyen nehézségeknek nézünk elébe, valamint
azt sem tudjuk biztosan, hogy ugyanúgy érünk-e haza, mint ahogy reggel
elindultunk otthonról. Azt mondom, hogy az évek alatt mi már csak megszokjuk ezt, de a családtagok nem, ez nekik a legrosszabb. Hogy mi hajt
minket? Talán az, hogy tudunk az embereken segíteni, ha baj van. A motiváció? – talán már az a legkevesebb. Kezdjük lassan elérni azt a szintet, hogy
már nincs mi motiváljon minket. A fizetések alacsonyak, van olyan tűzoltónk, akinek a tűzoltóságon kívül másod és harmad mellékállása is van,
hogy a családját el tudja tartani. Sajnos ez is csak Magyarországon van így.
A környező országokban és Nyugat-Európában már olyan fizetéseket kapnak a tűzoltók, hogy a 24 órás szolgálat után a 2 pihenőnap ténylegesen
pihenésre van, és nem arra, hogy plusz munkát vállaljon.
– Többször láttam önöket – az egységeket – rendezvényeken. Csillogó
szemű gyerekek és szülők sokasága ült már a szerkocsikban, fotózkodott
gépjárművel, tűzoltóval egyaránt. Jó volt látni a közvetlenségüket! Ezek szerint jó a kapcsolatuk a lakossággal?
– Úgy gondolom, hogy igen. Minden rendezvényen igyekszünk részt
venni, melyre meghívást kapunk. Legyen az egy óvodai bemutató vagy egy
falunap. Örömmel mutatjuk meg felszereléseinket és gépjárműveinket a
kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Évente sok gyermekcsoportot
látunk vendégül laktanyánkban is. Nem csak megmutatjuk nekik a tűzoltóságunkat, hanem korcsoport szerinti bemutatókkal, tesztekkel, feladatokkal
is készülünk. Legjobb érzés, amikor a gyerekek érdeklődnek, és némelyikük
tényleg hősként tekint ránk, mint SAM a tűzoltóra. Bár minden alkalommal
keresik a csúszócsövet, de sajnos nekünk az nincs. Ilyenkor a résztvevőktől
vagy a szülőktől, ismerősöktől kapott visszajelzések alapján érezhetjük,
hogy évről évre szorosabbá válik nemcsak a kapcsolat, de az együttműködés is a lakossággal.
– Kívülállóként azt gondolom, hogy valamiféle kimondatlan szövetség
van az egységeken belül – hívhatjuk összekovácsolódásnak / összetartásnak
is –, és mozzanatokból, pillantásokból tudják, hogy mit szeretne a kolléga.
Jól gondolom?
– Igen, jól gondolja. Ezt a szakmát nem is lehet másként elvégezni csak
egy összeszokott társasággal. Ezért van az, hogy állandó szolgálati csoportok vannak, csak nagyon ritka esetben fordul elő a szolgálatcsere. Egy jól
összeszokott társaságnál már szinte mondani sem kell, hogy kinek mi a feladata, mindenki tudja magától.
– Hol a határ – van-e határ – a magánélet és a hivatás között?
– A többiek nevében nem igazán tudok nyilatkozni. Én ezt a határt még
nem igazán találtam meg, mivel én két beosztást is betöltök tűzoltóságunkon (24 órában tűzoltás vezetőként vonulok a káresetekhez, majd a többi
nap a parancsnoki teendőimet látom el), ami abból is áll, hogy akár hétvégén
vagy éppen éjszaka csörög a telefonom és intézkednem kell. A családomnak
csak köszönettel tartozom a megértésükért. Több kollégám is van, aki szintén nem csak a 24 órás szolgálatban foglalkozik a tűzoltóság ügyeivel,
hanem szabadidejükben is. Ezért nekik is köszönettel tartozom.
– Milyen önöknél egy nyugodt, szolgálaton kívüli nap? Család, barátok,
kertészkedés, darts?
– Itt is csak a magam nevében tudok beszélni. Nálam egy szolgálaton
kívüli nap természetesen a családé, amikor csak tehetem, részt veszek a
gyermekeim fociedzésein, hétvégi mérkőzéseiken. Darts? Igen, ez egy nagy
szerelem. Sajnos nem sok időm van rá, de amatőr szinten egyre több versenyen indulok, és most már elmondhatom, hogy rajtam kívül két kollégámat
is sikerült megfertőzni vele. Így már a versenyeken Tűzoltóságunkat 3 fővel
képviseljük.
– Meddig lehet hivatásos / önkéntes tűzoltónak lenni tiszta fejjel, fásultság
nélkül?
– Úgy gondolom, hogy aki az iskolai tanulmányait elvégzi és utána tűzol-

interjú

tónak áll, akkor jó esetben maximum 20-25 évig lehet ezt a szakmát végezni, bár ez az egyéni beállítottságtól, pszichés és fizikai állapottól is függ. 55
éves kor felett én biztosan húznék egy határt, de mint tudjuk, Magyarországon nincs ilyen határ, így a mindenkori nyugdíjkorhatárig kell a tűzoltóknak is dolgozni.
Varga Viktória elnök asszonyt kérdezem.
(A régebbi időkre visszanyúló ismeretségünk okán, Vikivel tegeződünk –
ezért most is így beszélgetünk.)
– 2019 év végén vetted át a tisztséget. Mik az eddigi tapasztalataid?
– Egy szó, mélyvíz (stílszerű oltás tekintetében). A tűzoltókkal eddig is
volt szakmai kapcsolatom tűz- és munkavédelem területén oktatások és
egyéb egyeztetések, tudásfejlesztő pályázati program kapcsán. Ez a szerep és
kapcsolat az önkormányzati Tűzoltósággal más. Igyekszem legfőképp az Ő
érdekeiket képviselni, azonban már most látszik, hogy azért emellé társul egy
komoly költségvetés és annak tervezése 2020-ra, és sajnos meg kell mondjam, a központi költségvetés nagyon szűkös, a gazdálkodás pedig problémás,
mert a települések sem tudnak annyit áldozni erre, amennyi támogatás szükségszerű lenne. De nem adjuk fel, küzdés van erőn felül most nekem,
nekünk, tűz vagy műszaki mentés esetén pedig az állománynak.
– Elnökként mi az, amiben hozzá kell tenned, illetve hozzá tudsz tenni a
tűzoltóság fejlesztéséhez / életéhez?
– Elemzek, statisztikákat készítek, kapom a jelentéseket, nyomon követem a vonulásokat, a napi működést. Bejárást tettem, beszélgetünk egyre
többet az állománnyal is, pl. gyűlés keretében. Az ismeretek megszerzése
nélkül nem tudnék tervezni. És most bizony terveznünk kell! Jótékonysági
felhívások jelentős teret fognak kapni, a korábban elmondottak miatt, sajnos
egy hőkamera beszerzése is anyagi problémát jelent, éppen egy gyűjtést
indítottunk ennek kapcsán. Tervezünk Tűzoltó bált is, és sok minden mást,
mely által a lakosok még közelebb kerülhetnek a mi hőseinkhez. Sok egyéb
más programot tervezünk, melyekről még nem beszélhetek, és egy központi egyeztetést újra el kell indítsunk. Számos infrastrukturális problémával is
küzdünk, pár éven belül szeretném, ha ez is megoldódna. Összefoglalva: teljes mellszélességgel küzdeni fogok a Tűzoltóságért példamutató kampányokkal, eszközökkel és folyamatos szakmai egyeztetésekkel a háttérben.
– Egyedül nőként a sok férfi között, hogy érzed: küzdelmes bánni az urakkal, vagy hallgatnak rád és együttműködnek veled?
– Bevallom, a szakmám miatt is gyakrabban dolgozom együtt férfiakkal,
és a munkavédelem, tűzvédelem területén volt mit megszoknom. Így a férfias közeg nem zavaró számomra. Nem szólok és nem is szólhatok bele a
munkájukba, viszont vannak olyan közös pontok, ahol határozottan fel kellett lépnem. Szerintem tudják a Fiúk, hogy értük csinálom azt, amit csinálok.
Kedvesek velem, igen együttműködőek és bíznak bennem, erre a bizalomra
pedig igyekszem rászolgálni.
– Kívülről látsz bele a ráckevei tűzoltók hétköznapjaiba. Milyenek ők
valójában? Inkább emberileg gondolom, hiszen ha megszólal a sziréna mert
riasztás van, ott akkor minden arcizom befeszül, a tekintetek elkomolyodnak, és megindulnak az adott címre, az ismeretlen feladat felé, hihetetlen
komoly szabályozási keretek között, mint a robotok… persze mindeközben
minden egyenruha érző embert rejt.
– Családapák, érző emberi szívek és lelkek. Van olyan szituáció, mikor
Ők is be tudnak zuhanni, de erősebb a hivatástudat és az ösztönös cselekedet, mint minden más. Még nem vonultam a Fiúkkal, de tervbe van véve.
Csak azért várom, mert azt gondolom, akkor érzem majd át igazán azt, mi is
történik körülöttük, bennük, bennem, és akkor lesz teljes a kép. Akkor fogok
valóban azonosulni azzal, amiért tudatosan teszek, kötelességemnek érzem,
és szerintem onnantól már belém is fog ivódni mindez.
Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve bankszámlaszáma:
11742070-20010018
Kérjük, a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjenek: „adományozás
– hőkamera”.
Kívánok mindannyiuknak erőt és kitartást a munkájukhoz! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
Biró Szilvia
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városi könyvtár

Szívmelengető csapatépítő
Az idei tél egyik leghidegebb napja volt
december hetedike. Kis csapatunk kora
reggel a katolikus iskola parkolójában
vacogó fogakkal gyülekezett az egyházközség két mikrobusza körül. Mindenkinél
itt van a mappa? Hol a kottaállvány? Ugye
jó melegen öltöztetek? Szász Józsi és
Szász Csaba – a két sofőrünk – útvonalat
egyeztettek, aztán irány Nagybörzsöny,
ahol már nagyon vártak bennünket.
Énekkarunk több mint öt éve alakult,
ekkor választottuk a Keresztelő Szent
János Kórus nevet. A templomi szolgálaton kívül énekeltünk már több városi
ünnepségen, és részt vettünk az István a
király augusztus 20-i előadásán is.
A nyáron Bukri Sándor akkori önkormányzati képviselő felajánlotta számunkra
egy havi tiszteletdíját, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Először új mappákat vásároltunk a kottáinknak, de szerettünk volna valami „csapatépítő” tréningre
is elmenni valahova. Eszünkbe jutott régi
énekkaros társunk, Gellén Marika, aki
nemrég a hegyek közé költözött egy kis
faluba óvó néninek, és már többször is
hívott bennünket.
Marika nagy lelkesedéssel
a nagybörzsönyi Szent Miklóstemplomba – éppen a búcsú
előtti délutánra – megszervezett egy kórustalálkozót, de a
mi énekkarunkat egész napos
programmal várta. A plébánia
száz évnél is öregebb, lakatlan
épületét csak a mi kedvünkért fűtötték be ezen a napon. Meleg tea illata és
gyönyörűen megterített asztal fogadott bennünket. A reggeli után egy helybéli
férfi megmutatta a falu két Árpád-kori templomát, melyre méltán lehetnek
büszkék. A történelem viharait átvészelt épületeket az utóbbi években sikerült
úgy felújítaniuk, hogy szinte minden értéket meg tudtak menteni.
A séta után következett a munka: beéneklés és próba sok-sok izgalommal. Azután átmentünk a fűtetlen templomba, ahol a plébános köszöntője
után meghallgattuk a helyi kórust, mely minden szempontból abszolút
vegyes kar: katolikus-evangélikus, magyar-holland(!), fiatal-idős, férfiaknők. Majd fiatal kántoruk virtuóz orgonajátéka varázsolt el bennünket.
Mikor aztán kiálltunk az oltár elé, megszűnt a hideg, elmúlt a lámpaláz, és
csak a karnagyunk kezét néztük. Egymásra hangolódva, áhítattal énekeltük:
„Ave Maria!” Még talán a szívünk is egyszerre dobbant.
A koncert után vendéglátóinkat megajándékoztuk néhány aprósággal,
megkóstoltunk sok-sok különleges süteményt, amit a helybéli nénik sütöttek, és egy kis forralt bor is jutott a kancsókba. A kórustalálkozó emlékére
gyönyörű mézeskalács-érméket készítettek nekünk. Csak rövid beszélgetésre jutott idő, hiszen hosszú hazaút állt még előttünk. Marika könnyek között
búcsúzott tőlünk, a helybéli kórus karnagyával pedig megbeszéltük, hogy
nyáron ismét találkozunk. Hazafelé menet mindkét autóbusz vidám énekszótól zengett, és már a karácsonyi fellépésre is gyakoroltunk.
Mi már tapasztalatból tudjuk, amit a tudósok csak nemrég kezdtek vizsgálni: az éneklés nem csak a lélek, hanem a test egészségére is nagyon jó
hatással van, a karének pedig még erősebb. Aki ki szeretné próbálni, azt szeretettel várjuk.
Kevei Margit

Könyvtári hírek
február
A felnőtt és gyermek könyvtár szolgáltatásai:
• könyvkölcsönzés • CD, DVD, hangoskönyv kölcsönzés • könyvtárközi
kölcsönzés • több mint 130 folyóirat helyben olvasása és kölcsönzése •
helytörténeti gyűjtemény helyben használata (Ráckeve és a környező
települések helytörténeti anyagai) • nyomtatás, fénymásolás, szkennelés •
laminálás • internethasználat • irodai programok használata (szövegszerkesztés, táblázatkezelés) • online katalógus http://0334.netlib.hu/katalogus
Rendezvények, programok
• február 4. és 18. 18:30 órától Hangutazás
• február 11. 18:00 órától TEA koncert
• február 25. 17:00 órától Keresztények helyzete a Közel-Keleten, Kótai
Róbert plébános előadása a Ráckevei Baráti Kör szervezésében
• kézműves foglalkozás minden pénteken 15:00–17:00 óráig
• február 18-tól: „Ringató” foglalkozás minden kedden 9:30 órától
Nyitva tartás
Felnőtt könyvtár
Gyermek könyvtár
H: zárva
K: 8.00–18.00
13.00–18.00
Sze: 8.00–17.00
13.00–17.00
Cs: 12.00–18.00
13.00–18.00
P: 12.00–17.00
Szo.: 8.00–12.00
Elérhetőségek: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 9. Tel.: (24) 519-090
e-mail: skarica@rackeve.hu, www.skaricakonyvtar.hu
Friss információk a Facebook-on!
wwww.facebook.com/skarica.konyvtar
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jeles napok

szokások

farsang

Kifelé a télből... farsangoljunk!
A farsang hossza évről évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos
mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent lezárulásával a párkeresés, udvarlás időszaka. Magyarországon a farsangi szokások
a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült
bennük. A városi polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át
(erre utal az elnevezés is az olasz „carneval” helyett), míg az arisztokrácia
körében az itáliai és francia szokások terjedtek inkább el. De fellelhetők
pogány germán vagy éppen ókori görög, római motívumok is.
Maga a szó német eredetű, „faseln” jelentése fecsegni.
Ebben az időszakában már az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegényeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak.
Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a
'carneval' szó a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet
egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen a karnevál
elnevezés.

Maszkos alakoskodások
Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak bizonyos itáliai
mintákat követő álarcos mulatságok, sőt II. Lajos udvarában harci játékokat
is rendeztek. Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást, az ördög művének tartotta és üldözte is. Temesvári Pelbárt ferences
szerzetes 1502-ben született prédikációjában a következőképp ír: „Ó jaj,
ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a
bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban az istenüknek választják az
ördögöt, amit álarcos mulatsággal, fajtalan énekekkel dicsőitenek megvetvén a Krisztust.” Dacára az egyházi tiltakozásnak, a farsang időszakának
megünneplését nem tudták visszaszorítani. Annak ősi, pogány gyökerei,
melyek szoros kapcsolatban állnak a termékenység-, bőségvarázslással, a tél
elmúlta felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó rítusokkal erősen éltek a nép hagyományaiban. Farsang ünnepéhez kötődik
Magyarországon a népi színjátszás kialakulása. A különféle maszkos alakoskodásokból nőttek aztán ki a különféle dramatikus játékok, amelyekben
tipikus alakokat személyesítettek meg. Ilyenek voltak a cigány, a betyár, a
koldus, a vándorárus, a menyasszony, vőlegény. Kedvelt volt a férfi-női szerep- és ruhacsere. Szívesen alkalmaztak állatmaszkokat is, gyakran feltűnik
a játékokban a kecske, a ló, a medve. Már a XVI. századtól vannak adataink
az egyik legnépszerűbb alakoskodó játékról, az ún. Cibere vajda – Konc
király párviadaláról. Az egyik szereplő a böjti ételeket (cibere), a másik a
húsételt személyesíti meg, az ő viszálykodásukról szól a játék. A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás. A délszláv erdetű sokácok faálarcos felvonulásairól már a XIX. századból vannak
feljegyzések, bár ezek általában a vigadalom botrányos részleteit emelik ki.
Mivel az álarcok a szereplőknek inkognitót biztosítottak, viszonylag gyakran került sor verekedésre, nők molesztálására, ami ellen a felháborodott
közvélemény a hatóságok segítségét követelte. A XX. század folyamán
aztán ezt az izgalmas ünnepet sikerült mederbe terelni, és ekkor terjedt el a
busójárás elnevezés is, a sokácok ezt a farsangot záró eseményt Poklada
'átöltözés, átváltozás' néven említik.
Falufeljáró menet
Gyakorlatilag a nagyobb falvakban tartott álarcos, jelmezes felvonulások,
melyeket legtöbbször a farsang utolsó napjaiban, azaz farsang farkán ren-

deztek. A menetben ott haladtak a tipikus figurák (cigány, koldus, betyár,
vándorkereskedő, borbély...), időnként megálltak és rögtönzött tréfás jeleneteket adtak elő. Gyakran szerepelt a menetben egy álmenyasszony, illetve álvőlegény is, és különösen ha abban az időben nem tartottak valódi lakodalmat a faluban, tréfás esküvőt rendeztek nekik. Hogy a móka még nagyobb
legyen, gyakorta a férfi-női szerepeket felcserélték, vagy a női szerepeket is
férfiak alakították. A felvonulókat általában muzsikusok is kísérték.
A Felvidéken szlovák mintára terjedt el az ún. bakkuszjárás (Bacchus
római boristen nevéből), melynek során kecskebőrbe bújt álarcos alakok
ijesztgették a lányokat, megtréfálták a falubelieket.
Egyes vidékeken népszerűek voltak az álbírósági tárgyalások, melyeken
a vádlottakat bábuk helyettesítették, vagy éppenséggel állatokat ítéltek el.
Természetesen ezek tréfás szokások voltak, nem pedig kegyetlenkedések.
Gyakori volt a téltemetés vagy farsangtemetés dramatikus megjelenítése
is. A telet általában szalmabáb személyesítette meg, de lehetett csúf öregasszonyt ábrázoló rongybábu is. Ezeket aztán általában elégették vagy betemették a hóba.
Bálok, táncmulatságok
A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági munkák megkezdése
előtt, a telet záró időszakban sokfelé rendeztek bálokat, táncmulatságokat a
falvakban, illetve a nagypolgárság és az arisztokrácia a városokban. Vidéken általában a kocsma vagy a fonó volt a színtere ezeknek az eseményeknek. A különféle szakmák, céhek báljai mellett megtalálhatók az asszonyok,
sőt a gyermekek báljai is. Népszerűek voltak a batyusbálok, ezekre a résztvevők vitték az ételeket, jellemzően kalácsot, süteményt és általában baromfihúsból készült fogásokat. A farsangi báloknak mind a paraszti életben,
mind pedig a városi nagypolgárság körében komoly hagyományai voltak.
Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat, illetve a házasulandó fiatalembereket ezeken az eseményeken vezették be úgymond a társaságba, tehát a
párválasztásban, társasági életben volt fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat is ebben az időszakban tartották faluhelyen.
Farsangi köszöntők
Adománygyűjtő szokás, általában a gyermekek, ritkábban a fiatal férfiak
vagy házas emberek jártak házról-házra. A szokásról már a XVII. századból
rendelkezünk feljegyzésekkel. Néhol a tanító vagy a falusi pap jövedelmét
egészítette ki az adomány. A köszöntők jókívánságokat mondanak a háziaknak, cserébe szalonnát, tojást, zsírt kapnak.
A farsang más népeknél
Velencében már István napján (december 26.), Spanyolországban pedig
Sebestyén-napkor (január 20.) kezdődik a farsang. Rómában csakis a hamvazószerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak.
A farsang hazája Itália, a Római Birodalom Saturnália ünnepei. Ma a leghíresebb a velencei karnevál, misztikus maszkjaival idegenforgalmi látványosság.
Párizsban a boeuf gras-t (kövér ökör) álarcosok vezetik körül a
városban, s ezzel fejezik be a farsang ünnepét.
Németországban a maskarás bálok közül kiemelkedik a farsangi időszak utolsó
keddjén rendezett ún. Narrenfest, azaz bolondok keddje. Szintén német nyelvterületen dívó szokás a Weibermühle (csodamalom). A
történet szerint a fiatal férfi
csúf öregasszonyt vesz feleWeibermühle, a csodamalom
ségül, a molnár kellő jutalom ellenében fiatal lánnyá „őrli vissza” az öregasszonyt.
Manapság a leghíresebb a riói karnevál, mely hatalmas díszes felvonulás
feldíszített kocsikkal, melyeken a szambaiskolák képviselői ropják a táncot.
Összeállította: Jáki Réka
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tájékoztatás

kéményseprés

óvoda

K ém ény s e p ré s i k i s o ko s
Pest megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermékelvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés
területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.
A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy
csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban
élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük
sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik
kategóriába tartozik:
• Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a
szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a
gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken – http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a
9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.
• Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek
be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség.
Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva,
egy- vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken
– http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.
• Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül
érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az
ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020.
• Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.
A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét
jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket,
műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai, légellátási,
tüzeléstechnikai, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha
nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának
szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha
a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság
megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden
esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel
kell kijavíttatni.
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki
felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor
leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról
könnyebben tudunk gondoskodni.
Pest Megyei Katasztrófavédelem

Bővült az orvosok száma a
Ráckevei Szakrendelőben
Tisztelt Lakosság!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy
Ráckeve város szakrendelő intézetének orvos csapata az elmúlt időszakban több szakemberrel is bővült. December elsején kezdte meg
munkáját dr. Bereczky Szilárd fülorr-gégész rezidens, aki heti két
napon rendel.
Februártól dr. Ádám Zoltán fül-orr-gége-audiológus szakorvos rendel
pénteki napokon.
2020. 02. 15-től dr. Farkas Judit rezidens szemészorvos rendel szerdai
napokon délután.
Ezen túlmenően tárgyal az intézet főigazgatója egy fogorvosjelölttel,
az alkalmazásával kapcsolatban. Amint megszületik a megállapodás,
jelezzük Önöknek. Bízunk benne, hogy a hiányzó orvosi állások betöltése folytatódik, és tovább tudjuk javítani Ráckeve Város Szakrendelőjének ellátási színvonalát. Ehhez kérünk további türelmet és megértést a
lakosság részéről.
Ráckeve Város Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás!
Bár elmúltak a karácsonyi ünnepek, mégis a Ráckevei Szivárvány Óvoda gyermekei újabb ajándékoknak örülhettek 2020. január első hetében.
A ráckevei Fidesz Helyi Szervezete, Papp
László és Lovassy Gyula jóvoltából minden intézmény gyermekjátékokkal gazdagodott, s néhány rászoruló gyermek ruhaneműt, cipőt kapott.
Köszönjük valamennyi óvodás nevében az adományokat!
Kácserné Zaletnyik Ildikó
int.vezető helyettes
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Sütô -fôz ô sa ro k
Itt a farsang, áll a bál…
Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő.
Elérkezett a farsang ideje, bálba megyünk,
összejövünk, eszünk-iszunk, mulatozunk. Ilyenkor visszük magunkkal az ennivalót, hiszen
egyre több a kosaras bál. Mit is tegyünk a kosárba? Van aki süteményt csomagol, van aki kicsit
„megadja a módját”. Néhány recepttel segíteném a „gondban lévőket”, hogy mit is vigyenek
a farsangi mulatságba?
Kocsonya

Hozzávalók: 4 köröm jól megsikálva, megtisztítva, megpörzsölve. Egy szép csülök, 2 fül,
2 farok, egy jó marék bőrke, 3 nyelv, kis füstölt
valami (csülökdarab, oldalas, oldalvég). Mindezt jól megmosom, a nyelvet előre kicsit főzöm,
hogy tudjam megpucolni. Beleteszem egy nagyobb fazékba, felfőzöm, és amikor habozni
kezd, leöntöm róla ezt a levet. Újra átmosom
meleg vízben, vagyis lemosom róla a habot,
szöszmötöt. Ekkor visszateszem a kimosott
fazékba, felöntöm vízzel, beleteszek egy jó nagy
fej mosott, hámozatlan hagymát, egy kk. feketeborsot, sót, néhány cikk fokhagymát. Lassú
tűzön főzöm legalább 4-5 órát. Aki bátor, tegye
oda este, és „éppen csak” tűzön, nagyon lassan
főzze reggelig. Korán reggel kiszedem a puhára
főtt húsokat, kicsontozom és kis hűtés után szépen szeletelem.
Amíg hűl a husi, leszűrőm a levet – gézen át.
A leszűrt léről leszedek minden zsiradékot – mert
így szeretjük. A húsokat miután felszeleteltem
kicsit borsozom, sózom – de csak enyhén, mert a
lé már sós.
Nyomok rá néhány cikk fokhagymát. A
nyers fokhagyma jót tesz a kocsonyának. Kirakom tányérokba, tálakba, ilyen-olyan formába, és rámeregetem a leszűrt, zsírtalanított
lét. Amikor kicsit hűlt, megszórom szép,
piros füstölt paprikával.
De ezt akkor csak, amikor már kezdett „megkörmözni” – a lényeg, hogy a parika maradjon
fenn a kocsonya tetején, ne merüljön le a tál aljára.
És kész is a kocsonya, mehet a hűvös helyre, hogy
aludjon meg.

Édesanyám kenőmájasa
Hozzávalók: fél kg sertéscomb, fél kg hasalja, 2 fej vöröshagyma, fél kg sertésmáj, só, bors,
paprika, 3 cikk fokhagyma, pástétom fűszerek
(fahéj, szegfűszeg, szegfűbors, szerecsendió,
majoranna), 1 db alma, mustár.
Elkészítése: A húst, szalonnát (hasalját) felszeletelve egy lábosba teszem kevés zsiradékra.
Rászeletelem a hagymát, fokhagymát, megszórom a fűszerszámokkal. Pörköltszerűen megdinsztelem, párolom. Amikor majdnem kész
van, hozzáadom a májat, de ezzel már csak
keveset főzöm, éppen addig, míg a máj kifehéredik, és a közepe sem véres. Hagyom kihűlni.
Ekkor átdarálom legalább kétszer, hozzáadok
kis mustárt, beleteszem a megreszelt almát, és
utánfűszerezem a pástétom fűszerekkel. Jól összekeverem, egyet még összerottyantom, de csak
annyit, hogy a fűszerek stb. oldódjanak fel. És
kész is van. Ezt a májast lehet disznóvágáskor
bélbe töltve kicsit megfüstölni is, de ilyenkor az
almát nem kell beletenni. Elkészíthető azonnali fogyasztásra is. Hűtőben eláll sokáig, és nagyon finom reggeli, vacsoraétel. De most
elvihető a farsangi mulatságba, friss házi
kenyér kíséretében.
Ezek az ételek nemcsak farsangra, hanem
más alkalomra is elkészíthetőek, főleg most a
disznóölések idején. Mellé süssenek egy jó nagy
tál szalagos fánkot, és induljanak a buliba.
Víg farsangot, jó mulatást kívánok.
Szász Veronika

Februári olaszos ízek
Az olaszos ízvilágot nagyon szeretem. Most
is ilyen receptötletet szeretnék megosztani.
Örömmel vettem részt egy olasz főzőkurzuson. Az ott készített ételekből kicsit variálva,
ízvilágomra hangolva és a beszerezhetőségre
gondolva állítottam össze a recepteket.
Leveles tésztában sült szűzérme sonkával,
sajttal töltve
Hozzávalók: 1 db szűzérme, 4-5 szelet vékony
főtt sonka, 6-7 szelet edami sajt, fél pohár fehérbor (Tokaji furmint), 1 leveles tészta (nyújtott),
házi vegeta, friss petrezselyem, liszt, olaj, vaj,
fokhagyma szelve, rozmaringág, só, bors.
A húst lehártyázom, sózom, borsozom. Serpenyőben olajat forrósítok, a húst körbepirítom,
mellé teszem a rozmaringot, fokhagymát… Addig sütöm, míg jó aranybarna nem lesz. Pihentetem. A sonkát lerakom, úgy hogy akkora téglalap legyen mint a hús, majd erre teszem a sajtot,
végül a húst – körbetekerem, majd a leveles
tésztába tekerem.
A tésztamaradványokból díszeket készítek –
azt is ráteszem. Lekenem tojással, 180 fokon fél
óra alatt pirosra sütöm.
Abban a serpenyőben, amiben pirítottam a
húst, az olajhoz adok egy teáskanálnyi zöldborsot, és a bort beforralom – kevés vegetát vagy
zöldséges alaplét, pici lisztet, kiskanálnyi vajat,

kevés tejszínt teszek bele… hagyom besűrűsödni, ízesítem, ha kell.
A húst vastagabb szeletre vágom, tányéron
meglocsolom a szósszal.
Mellé készült:
Natúr spenót fenyőmaggal
Hozzávalók: 500 g friss spenót, fél vaj, 50 g
parmezán sajt, 1 gerezd fokhagyma szelve, olaj,
só, bors, pici szerecsendió, pirított fenyőmag.
A spenótot forró vízben pár perc alatt puhára főzöm, leszűröm, kinyomkodom. Vajon
megforgatom a fokhagymát, rádobom a spenótot, sózom, borsozom, rázogatom, majd
hozzáadom a parmezán sajtot, pirított
fenyőmagot. Hogy szép legyen a tálalás,
kerek formába nyomkodom a tányéron, és
úgy teszem mellé a húst, mártást…
Nagyon finom.
Almás, baconos karaj
Hozzávalók: 4 szelet karaj, 15 dkg bacon
kockázva, 1 zöldalma kockázva, pici fahéj, 2
dkg pirított fenyőmag, fél pohár fehérbor, kevés
liszt, zsálya, rozmaring, fél vaj.
A húst vékonyra klopfolom – picit sózom,
borsozom, lisztbe forgatom – vaj és olaj keverékében kisütöm… meglocsolom fehérborral –
félreteszem. Másik serpenyőben a bacont megsütöm, hozzáadom az almát, fahéjat, pirított fenyőmagot. Amikor puhul az alma, pici alaplével
(vagy vegeta+víz) beforralom, vajjal, sóval,
borssal, friss zsályalevéllel, rozmaringággal ízesítem. Hozzáadom a húst és összeforralom.
Köretnek csőben sült burgonyás, brokkolis,
parmezános, füstölt sajtos kockát készítettem.
Ez az étel szicíliai. A fahéj miatt egy kicsit
marokkói beütésű… egyébként nem érződik ki
a fahéj. Ez is finom – különleges ízvilág.
Csirkemellfilé gorgonzola sajtos,
diós mártásban
Hozzávalók: 500 g csirkemellfilé vékonyra
vágva, 150 g gorgonzola sajt, 2 dl főzőtejszín, 3-4
gerezd fokhagyma szelve, max. fél pohárnyi
fehérbor, kicsi liszt, 60 g-nyi darabolt dió, vaj,
zsályalevél.
Vajat-olajat forrósítok és a fűszerezett, lisztezett csirkemelleket aranybarnára sütöm. Ráöntöm a fehérbort, hagyom elpárologni. Hozzáadom a diót, a tejszínt, összeforralom, beleteszem a kockázott gorgonzola sajtot, zsályát –
csak addig, hogy picit szétolvadjon.
Friss petrezselyemmel tálalom.
Sült zöldséggel fogyasztjuk.
Itt a húsokat mindig vajon-olajon sütöttük és
nagyon vékonyra klopfoltuk...
Nélkülözhetetlenek a különféle borok és az
alaplé, amit ott készítettünk: mindenféle zöldségeket főztünk össze.
Vidáman elfőzőcskéztünk, beszélgettünk,
utaztunk egyet az olasz gasztronómiába.
Remélem, megkedvelik egyik-másik ételt.
Jó étvágyat kívánok: Fejérdy Győzőné/MARI
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mozaik

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

LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság
2020. MÁRCIUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. február 24., 12.00 óra.

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

Kedves hozzátartozók!
Végzett szociális gondozó és ápoló végzettséggel, demenciában, Alzheimer-kórban
szenvedők és pszichiátriai idős betegek gondozásában, ápolásában több éves szakmai
tapasztalattal rendelkezve otthoni gondozást, ápolást vállalok, Szigetbecse, Ráckeve,
Makád, Dömsöd, Kiskunlacháza térségekben.
Elérhetőségeim:
Telefonszám: 06-70/502-8791 • E-mail: andika0724szaboandrea@gmail.com

KÚTFÚRÁS O/110-es
CSATORNACSŐVEL.
Tel.: 06(30)9640-485

Február havi
prog ramja

E-mail elérhetőségek:

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

Apróhirdetés

ÁKMK

2019. évi adóbevallás
Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda vállalja magánszemélyek 2019. évi személyi jövedelemadó-bevallásának precíz, gyors elkészítését
rendkívül jutányos áron! Ár: 2 000 Ft.
Érdeklődni lehet (munkaidőben): Ráckeve, Szent
István tér 5. I. emelet (Kék ház) vagy telefonon: 0624-517-365, 06-24-517-366, 06-70-330-1842.
Bodor Lászlóné gazdasági vezető

Tisztelt ráckevei lakosok!
Az Ady Endre Gimnázium alagsorában
(Ráckeve, Kossuth L. u. 82. szám) lévő
Városi Konyha ebédlője bérelhető előzetes egyeztetés alapján rendezvényekre,
családi eseményekre, osztálytalálkozókra, a teljes étkezés lebonyolításával.
Ugyanitt ebéd rendelhető kedvezményes áron az összeállított heti menü
alapján.
Érdeklődni a konyhán az élelmezésvezetőnél (06-24/519-050, 8-as mellék),
illetve a VIGI irodájában (Ráckeve, Szent István tér 5. szám alatt, 06-24/517-365).
Bodor Lászlóné VIGI-vezető

Február 5. szerda
18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületének soros összejövetele
Február 6. csütörtök
15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Február 15. szombat
16:00
ERDŐLAKÓK FARSANGJA
KOLOMPOS EGYÜTTES,
Így tedd rá,
Táncház a Bara Zenekarral,
Kézműveskedés, farsangi fánk, erdőfestés
Február 29. szombat
Nyugdíjas bál
Rendszeres foglalkozások
Kártyaklub minden hétfőn 10:00, 14:00
DanceFitness gyerekeknek Andival minden
hétfőn 18:00 és kedden 17:00
Felnőtt társastánc minden hétfőn (kezdő)
18:30, szerdán (haladó) 18:30
Rőzse Néptáncegyüttes próbája minden hétfőn 19:30
Így tedd rá! 1-3 éves korig minden hétfőn
09:30
Így tedd rá! óvodások minden kedden 17:00
Jóga hangtálas relaxációval minden kedden
19:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd–péntek 16:00
Nippon Zengo Timivel minden kedden 20:00
és csütörtökön 20:00
Gymsitck Timivel minden kedden és 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
Nyugdíjas torna minden kedden 10:00
Ráckeve Íjász Sport Club minden szerda
20:00, vasárnap 8:30
Ráckeve Serege Íjász Sportegyesület minden szombaton 19:00

Ráckevei Újság • Felelôs kiadó: dr. Jambrik Anna jegyzõ • Felelôs szerkesztô: Jáki Réka
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állatvédelem

rendőrség

Ivartalanítsuk kisállatainkat!

Ivartalanítanád kutyusod vagy cicádat, de anyagi akadálya van? A
szomszédban újabb és újabb nem kívánt alom születik, és nem látjátok
a megoldást?
A NYISTA-t, azaz a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató
Alapítványt idén márciusban alapítottuk. Célja magánszemélyek cicáinak és
kutyáinak ivartalanításának finanszírozása. Magánszemélyként mi magunk
is önkénteskedtünk menhelyen, ideiglenes befogadók voltunk, és tapasztalatból tudjuk, hogy a legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre kell fordítani.
Sokan belátják az ivartalanítás fontosságát, de sajnos anyagi okok miatt nem
tehetik meg azt. Így jött az ötlet, és vágtunk bele egy olyan alapítvány létrehozásába, mely támogatói segítségével magánszemélyek cicájának, kutyájának ivartalanítását fizeti ki. Jelenleg két környékbeli rendelővel, a ráckevei

Mirr Murr csapatával és a kiskunlacházi dr. Fábián Miklóssal is együttműködésben állunk. Ha Te vagy akár szomszédod anyagi okokból nem
tudja kedvencét ivartalaníttatni, fordulj hozzánk bizalommal. Nem kell kellemetlennek érezned segítségkérésed, hisz igénylőink adatait bizalmasan
kezeljük.
Ha pedig Te magad is fontosnak tartod az ivartalanítást és lehetőséged
van támogatni minket, megteheted azt anyagilag (weboldalunkon megtalálod ennek módját), vagy Facebook oldalunk megosztásával, de akár az
oldalunkon indított aukcióinkon is licitálhatsz, melynek befolyt összegét
az ivartalanításokra fordítjuk.
Kereshetsz bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Facebook: https://www.facebook.com/nyista2340/
• Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős emberek hiszékenységét, jóindulatát.
• Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre eltervezett módon is
kiválaszthatják.

BONTSA A VONALAT!
A megelőzés az elsődleges feladat az úgynevezett
„UNOKÁZÓS” csalás elleni védekezésben!
A csalók minden esetben:
• Az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek
megszerezni.
• Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.
• Legendával állnak elő, amely történet alapja egy
közeli családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.

FONTOS!
Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást! BONTSA A VONALAT!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
Ne adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a
107 vagy 112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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A ráckevei Árpád Múzeum, Patay László Városi Képtár
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját, Barátait
BRÁDA TIBOR Munkácsy Mihály-díjas festőművész
„Fény és áhítat” című tárlatának megnyitójára

2020. február 7-én, pénteken 17 órára.
A kiállítást megnyitja SIPOS ENDRE művészet filozófus.
Közreműködik ROSTA KLAUDIA előadóművész.
A kiállítás megtekinthető 2020. március 22-ig, hétfő kivételével 10-16 óráig.

