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önkormányzat testületi ülés 1% adó

Ráckeve Város Képviselő-testülete 2020. február 20-án tartotta soron
következő nyilvános és zárt testületi ülését.

Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és megállapí-
totta, hogy a képviselő-testület 12 tagjából 11 fő van jelen, majd beszámolt
az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, ame-
lyekről a 3. oldalon a polgármesteri tájékoztatóban is olvashatnak, és ismer-
tette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, ame-
lyet szintén egyhangúan elfogadott a testület.

A következő napirendi pontban a testület elfogadta a Morrow Medical
Zrt. által üzemeltetett Ráckeve központú orvosi ügyelet 2019. évi beszámo-
lóját és úgy határozott, hogy a Zrt. által kérelmezett szolgáltatási díj emelés
kérésére a márciusi ülésén visszatér.

A következő napirendnél megállapították, hogy bár a „Kossuth Lajos
utca járda és parkoló felújításának”nyílt közbeszerzési eljárása érvényes,
azonban a testület eredménytelenek nyilvánította,azzal az indoklással, hogy
a legkedvezőbb ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.

A képviselők változatlan formában egyhangúan elfogadták az önkor-
mányzat saját bevételeiről szóló, valamint az adósságot keletkeztető ügyle-
teiből eredő fizetési kötelezettségeinek az elkövetkező három évre vonatko-
zó várható összegéről szóló tájékoztatót. A testület megszavazta, hogy a
2020. évi költségvetésében a szociális kiadásokra 13 millió Ft-ot különít el.

A legfontosabb napirend következett – amelyeket hónapok munkája és a
költségvetési munkacsoport aktív részvétele előzött meg -, a képviselő-tes-
tület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta
Ráckeve város 2020. évi költségvetését. (Részleteket a honlapon és a pol-
gármesteri tájékoztatóban olvashatnak.) Vereckei Zoltán polgármester
megköszönte munkájukat a képviselőknek, a bizottsági tagoknak, a pénz-
ügyi irodavezetőnek, a VIGI vezetőjének és munkatársaiknak, az intéz-
ményvezetőknek és mindenkinek, aki részt vett a 2020-as költségvetés
összeállításában.

A testület úgy döntött, hogy a soron következő ülésén felülvizsgálja az
önkormányzat 388/2015.(XI.26.) számú határozattal elfogadott beszerzési
szabályzatát, a beszerzések költséghatékonyabbá tétele érdekében.

Egy tartózkodás mellett elfogadták, hogy az Ács Károly Művelődési
Központ által szervezett augusztus 20-ai rendezvényre az önkormányzat a
2020. évi költségvetésből 4 millió Ft-ot biztosít.

Elbírálták az egyedi támogatási kérelmeket, mely szerint a Szabady Ala-
pítvány, a Szabady Alapítvány DÖK, Ráckevei Tanulókért Oktatásért Ala-
pítvány és Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány részére az elő-
ző években is megállapított összegű anyagi támogatást kaphatnak.

A képviselők tudomásul vették az önkormányzat 2020. január havi pénz-
ügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

A testület úgy döntött, hogy a Ráckevei Médiumok működésének egysé-
gesítése és új arculat kialakítása érdekében a médiafelületeket összevonja,

és felkérte a jegyzőt, hogy a Ráckevei Polgármesteri Hivatalban 1 fő igazga-
tási irodai ügyintéző munkaköri leírásába illessze be a médiumok tevékeny-
ségének segítését, munkaidőben napi egy órában.

A következő napirendnél a testület felhatalmazta a polgármestert, a
Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című, VEKOP-4.1.1-15-
2016-00004 azonosítószámú pályázati projekt keretében beszerzendő esz-
közök (hajótároló állvány, fittneszpark eszközei) beszerzési eljárásainak
lefolytatására, elbírálására. Továbbá azt követően a legalacsonyabb áraján-
latot adó ajánlattevőkkel az adásvételi szerződések megkötésére, összesen
bruttó 18,3 millió forint összeghatárig.

A testület a Ráckeve Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. (RÁVÜSZ
Kft.) ügyvezetői feladatok ellátására kiírt pályázati eljárást érvényesnek nyil-
vánította és a két beérkezett pályázat közül a Gál Csaba Alekszandrovics
által benyújtott érvényes pályázat elbírálása és személyes meghallgatás után
nyílt szavazással 2020. március 4. napjától - három hónap próbaidő kikötés-
sel - határozatlan időre a RÁVÜSZ Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával
Gál Csaba Alekszandrovicsot bízta meg.

A képviselők úgy határoztak, hogy támogatják a Pilisi Parkerdő Zrt. által
javasolt „WETWOODSLIFE” pályázatot és egyidejűleg az ehhez kapcso-
lódó együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazták a polgármes-
tert, majd felkérték, Varga Viktória alpolgármestert, hogy vegye fel a kap-
csolatot a kérelmezővel annak érdekében, hogy a településünkön is épüljön
tanösvény a projekt keretén belül.

Egyhangúan elfogadásra került az önkormányzat 2020. évre vonatko-
zó közbeszerzési terve, valamint az Árpád tér és Ráckeve HÉV állomás
közötti kerékpárút létesítésére vonatkozó „Kerékpárút” című ajánlatté-
teli felhívása is a nyílt közbeszerzési eljárás megindításának keretében.

A képviselők jóváhagyták a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosító-
számú „Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció” című projekt ke-
retében megvalósuló szociális lakások bérletére vonatkozó pályázati felhí-
vást és annak több felületen történő közzétételét.

A képviselők úgy határoztak 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tar-
tózkodással, hogy támogatják Kis-Duna-parti Ingatlanfejlesztő Kft. azon
fejlesztési szándékát, hogy a Ráckeve 4770 helyrajzi számú ingatlanon 25
lakásos társasház épüljön, és az ingatlanon belül még 5 db kereskedelmi
szolgáltatási egység is kialakításra kerüljön.

A nyilvános ülés után a zárt ülésen a testület a lejárt határidejű, zárt ülé-
sen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta.

A képviselő-testület soron következő ülését 2020. március 19-én tartja.

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

A testület elfogadta az idei költségvetést
Új vezető a RÁVÜSZ Kft. élén

Az 1996. évi CXXVI. tv. lehetővé teszi, hogy
azok az állampolgárok, akik munkaviszonyban áll-
nak, egyéb jogviszony keretében jövedelemmel ren-
delkeznek, vagy vállalkozásuk van, az általuk kivá-
lasztott tevékenységet folytató szervezetnek felajánl-
hassák 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!

ALAPÍTVÁNYAINK:

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

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

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

Pusztai Gyula a magyar nyelvért
18670598-1-13

Nemzedékek Alapítvány
19186728-1-13

Szabady Alapítvány
18715352-1-13

Előre is köszönjük valamennyi adományozónak a
támogatást!

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

1% esély



2020. március 3

polgármester adófizetés RÁVÜSZ Kft. álláshirdetés

Polgármesteri tájékoztató
Jelentős többletkiadások

Tisztelt lakosok! Az év eleje az önkor-
mányzatok életében elsősorban a költségve-
tés elfogadásáról szól. Ez az időszak a tervek
és tények ütköztetésének és harmonizációjá-
nak időszaka, amikor kiderül, mire is futja
majd a kasszából. És ez – sajnos – nem min-
dig az előbbiek javára dől el. Így történt ez
idén Ráckevén is. Városunkban a kötelező
béremelések többlete, valamint a feladatok
jogszabály szerinti biztosítása miatt a szemé-
lyi juttatások több mint 100 millió Ft-tal
emelkedtek(!) az előző év tényleges kiadásaihoz képest, ami
jelentősen szűkíti városfejlesztési lehetőségeinket, s egyéb, örökölt
pénzügyi problémával is meg kell küzdenünk, ami további, mintegy
43 millió forintos kiadást ró az idei büdzsére! Tény, hogy ezzel pár-
huzamosan ugyan emelkedett a működési célú támogatások összege
is, de ezek összességében nem fedezik az intézményeknél jelentkező
személyi és dologi kiadásokat. Ezekhez a városnak egyre növekvő
saját forrást kell csoportosítania, hozzátéve, hogy a beruházások,
korszerűsítések egy része forráshiány miatt már így is évek óta elma-
radt, s ez is egyre inkább összegződik, miközben a pályázati
lehetőségek mértéke Pest megyében korlátozott más megyékhez
képest. Egyre jelentősebb anyagi áldozatot kíván a várostól az olyan
nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása is, mint a tűzoltóság
és a szakrendelő fenntartása és fejlesztése (amelyek sok helyen legin-
kább állami kezelésben vannak), mivel a környező települések – a
lélekszám arányos támogatást sürgető minden kezdeményezésünk
ellenére – nem vagy kevéssé segítik finanszírozásukat, miközben
szolgáltatásaik jelentős részének haszonélvezői.

Más, szerencsésebb adottságú településeken, ahol komolyabb ipa-
ri, kereskedelmi létesítmények vannak, a hiányt saját bevételekből
tudják pótolni. Ráckeve esetében azonban ez viszonylag alacsony: az
iparűzési adó tervezett mértéke idén mindössze 278 millió forint lesz,
vagyoni típusú adókból 154 millió forintot várunk, amihez a nagy-
ságrenddel kisebb gépjárműadó és egyéb kisebb bevételek társulnak.
Mindez azt jelenti: a városnak szűk mozgástere marad a fejlesztések
tekintetében, s egyelőre több ponton is kisebb megszorításokat kell
bevezetnie, illetve a Kossuth Lajos utcai járda felújítására elkülönített
összeg is a fenti kényszernek esik áldozatul. Fontos hangsúlyozni: ez
nem érinti a Kossuth Lajos utca útburkolatának helyreállítását,
amelyre – mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgató-
ságának vezetőjével tisztáztuk – 2021-ben fog sor kerülni.

Kiemelném azt is, hogy a pénzügyi kényszer ellenére az új testület
töretlenül elkötelezett választási programja megvalósítása mellett.
Így ígéretünkhöz híven – többek között –

1. kiemelt figyelmet fordítunk az utakra. Ennek érdekében egy
speciális keretből – amennyiben erre megkapjuk a hozzájárulást –
használt önjáró grédert és úthengert tervezünk vásárolni, amelyek
segítségével megkezdhetjük a ráckevei földutak folyamatos karban-
tartását. Ezzel párhuzamosan növeljük a szilárd burkolatú utak szá-
mát is a ciklus futamideje alatt.

2. önerőből számos kisebb turisztikai fejlesztést létesítünk,
amelyektől hosszú távon az idegenforgalom további bővülését, így
többletbevételeket remélünk a pénzügyi egyensúly fenntartása érde-
kében. Ezenkívül természetesen figyeljük a pályázati lehetőségeket,
amelyekből idén még kevés várható.

3. Kitartóan keressük a többletforrások bevonásának lehetőségét.
Vereckei Zoltán polgármester

A helyi adók (építmények utáni építményadó, a helyi iparűzési
adó/adóelőleg, február hónapban beszedett idegenforgalmi adó), valamint a
gépjárműadó első félévre esedékes összegeit 2020. március 16-ig fizethetik
meg az adózók pótlékmentesen.

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája részéről 2020. február
végén és március elején kerülnek/kerültek az adózók részére papír ala-
pon és elektronikus úton megküldésre azok az értesítések, amelyek első-
sorban a 2020. március 16-ig esedékessé váló, 2020. I. félévre vonatkozó,
valamint a már lejárt esedékességű fizetési kötelezettség teljesítésével kapcso-
latosan adnak tájékoztatást.

Az adószámla az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizeté-
si kötelezettség és költségvetési támogatási igény, valamint az azokkal össze-
függő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgáló
nyilvántartás. Jellemzően építményadó, helyi iparűzési adó és gépjárműadó
fizetési kötelezettséget érintenek, azonban a folyószámla értesítő tájékoztatást
ad az adózók részére, valamennyi adónem tekintetében az adóelőírásokról,
befizetésekről, és az esetlegesen fennálló túlfizetésekről és tartozásokról.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2019. január 1-től a gazdálkodó szerve-
zetek (társas és egyéni vállalkozások) már csak elektronikus úton intéz-
hetik ügyeiket. Ez alapján az egyéni vállalkozással rendelkező magánsze-
mély hivatalos iratait (pl.: számlaegyenleg, határozat, felhívás, tájékozta-
tás stb.) is az ügyfélkapus tárhelyre kell megküldenünk (így csekket csak
az Önök kérésére tudunk kiállítani).

Irodánk 2019. évben csatlakozott az ASP országos adórendszerhez. A Por-
tál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek
számára biztosít lehetőséget a nyomtatványok elektronikus továbbítására,
illetve adófolyószámla lekérdezésére.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Tájékoztató az OHP használatáról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlaszámok-

ra kell megfizetni az érintett adózóknak. A fizetési kötelezettséget a pénzfor-
galmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi
bankszámlájáról történő átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra
nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)
vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határ-
időkig az adózó/adóalany köteles megfizetni! Javasoljuk a fizetési kötele-
zettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék
felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás és költség elkerülésének
érdekében.

Adózóink az adóügyekről a www.rackeve.hu honlapon is tájékozódhatnak.
Köszönjük együttműködését!

Ráckeve Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Tájékoztató a 2020. I. félévi
adófizetési kötelezettségekről

és a folyószámla értesítőről

A kft. az alábbi állásokra keres
megbízható munkavállalót:

• 3 fő C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépjárművezetőt

• 1 fő szobafestő-mázolót
• 1 fő vízvezeték-szerelőt

Érdeklődni lehet személyesen:
Ráckeve, Bajcsy-Zs. u. 66. szám alat-

ti irodában, illetve az alábbi telefon-
számon: 06-24-519-125

Bér megegyezés szerint.
Rövid szakmai önéletrajz: ravusz.

iroda@rackeve.hu, ravusz@rackeve.hu
email címen, vagy személyesen az
irodában nyújtható be.

RÁVÜSZ Kft.

Azonnali munkakezdési lehetőség a RÁVÜSZ Kft.-nél
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időközi önkormányzati választás politikai hirdetés

A törvény értelmében a kampányidőszakban a médiumok a jelölő szerve-
zetek és a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hir-
detéseket. A törvény azonban nem szabályozza, hogy egyes médiumok
milyen terjedelemben, mely műsorsávban közölhetnek politikai hirdetése-
ket, így a műsorszolgáltatók (sajtóorgánumok) maguk döntik el, hogy mi-
lyen módon teremtenek azonos feltételeket az egyes jelöltek hirdetéseinek.

A Ráckevei Újság szerkesztési elveit, „etikai kódexét” a 2020-as
Időközi Önkormányzati Választási időszakban a következők szerint
határozzuk meg:

Alapelv:
A Ráckevei Újság – mint ahogy korábban, úgy a kampányidőszakban

kifejezetten – nem kötelezheti, így nem is kötelezi el magát párt, politikai
ideológia, politizáló szervezet vagy politikus személy irányában. Ezért az
önkormányzati választások kampányidőszakában is A Ráckevei Újság-
ban politikai megnyilvánulások kizárólag fizetett választási hirdetésként
jelenhetnek meg, az alábbi feltételek szerint:

Közzététel:
• A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos,

valamint a politikai hirdetést vagy reklámot az egyéb cikkektől jól elkülönít-
ve kell közzétenni, ezért A Ráckevei Újságban a kampányidőszakban a
politikai hirdetések „Fizetett Választási Hirdetés” felcímmel, a kenyér-
szöveg betűtípusától eltérő betűtípussal szedve, léniával elválasztva vagy
keretben (színezett háttérrel) jelenik meg. (Az „arculat” kialakítása a meg-
rendelő kívánsága szerint történik.)

• A hirdetéseket és a politikai hirdetés megrendelőjét elektronikus for-
mában, e-mailen, a következő e-mail címekre várjuk: jreka@invitel.hu vagy
rujsag@invitel.hu vagy jreka2026@gmail.com várjuk.

• A hirdetés színes színes lehet.
• Az egyszeri hirdetés terjedelme maximum 1 oldal lehet.

• A hirdetések az újság második felében helyezkedhetnek el.
• A hirdetési árak megegyeznek a honlapon található általános hirdetési

árakkal:
1/1 oldal (19x25,5 cm) színes nyomás 45.000 Ft+áfa
1/2 oldal (19x12,5 cm) színes nyomás 22.500 Ft+áfa
1/4 oldal (9,5x12,5cm) színes nyomás 11.250 Ft+áfa
1/8 oldal (9,5x6,25cm) színes nyomás 5.625 Ft+áfa
Apróhirdetés: 27 Ft/szó+áfa; legfeljebb 30 szóig, folyamatos szöveg-

ként, 2 kiemelt szóval.
Fizetés: átutalással vagy postai csekken történik a megjelenés után.
• Abban az esetben, ha két vagy több Hirdető egyugyanazon oldalhelyen

kíván hirdetni, az a hirdetmény jelenik meg a kérdéses helyen, amelynek
hirdetője (elsősorban a párt) neve/elnevezése az ABC betűi szerint előrébb
található.

A hirdetések közzé tételéhez az alábbi időpontok veendők figyelembe:

A Ráckevei Újság tervezett megjelenése: Lapzárta:
Április 4. Március 23. 12.00. óra

Nem lehet közzétenni az előbb említett áprilisi számban burkolt
vagy tudatosan nem észlelhető reklámot tartalmazó cikket, riportot,
ezért nem jelenhet meg az újságban aktív politikussal készített interjú
vagy riport, kizárólag az általa megszerkesztett bemutatkozó, illetve
kampányszöveg, valamint rendezvényhirdetés az előzőekben részlete-
zett feltételek szerint. E kérdésben a felelős szerkesztő döntése a meg-
határozó.

A felelős szerkesztő, a felelős kiadó a közérdekű közlemény, a jótékony-
sági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért nem tartozik felelősséggel.

Jáki Réka
A Ráckevei Újság felelős szerkesztője

Tájékoztatás a politikai reklámokról
A Ráckevei Újság „Választási Etikai Kódexe”

Ráckeve 6. számú egyéni választókerületében az időközi települési
önkormányzati képviselő választás alkalmával 2300 Ráckeve, Iskola u.
48. sz. (Iskola utcai Óvoda) alatt lévő szavazóhelyiségben szavazni 2020.
április 26. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Az időközi önkormányzati választáson az a választópolgár vehet
részt, aki az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezik. Azt a
választópolgárt, aki legkésőbb 2020. február 19-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésé-
vel tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2020.
március 6-ig kell megküldeni.

Azt a választópolgárt, aki 2020. február 19-ét
követően kerül a település névjegyzékébe, a helyi
választási iroda értesítő átadásával vagy megkül-
désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzék-
be történt felvételéről.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmet 2020. február 20-tól lehet benyújtani.

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása:
A kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik naptól, 2020. április 26.

napján 12.00 óráig lehet benyújtani, az alábbi módon:
A.) Helyi Választási Irodához kell benyújtani:
• legkésőbb 2020. április 22-én 16.00 óráig levélben vagy elektronikus

azonosítás nélkül elektronikus úton,
• 2020. április 22. 16.00 órától 2020. április 24. 16.00 óráig személye-

sen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton,
• 2020. április 24. 16.00 órától 2020. április 26. 12.00 óráig elektroni-

kus azonosítással elektronikus úton
B.) Szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani:

•2020. április 26-án legkésőbb 12.00 óráig meg-
hatalmazottútjánvagymeghatalmazássalnemren-
delkezőszemélyáltali kézbesítésselnyújthatóbe.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján

(https://www.valasztas.hu) találhatók a benyújtan-
dó kérelmek.
Választással kapcsolatos bővebb információ: http://

www.rackeve.hu/idokozi-onkormanyzati-valasztas-
2020.html

Ráckeve Helyi Választási Iroda

Időközi önkormányzati választás
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Tisztelt lakosság!A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz-
nak a közterületen kóborló ebek. Ez nem minden esetben kóbor ebet
jelent, hanem több esetben az ebek gazdái nem gondoskodnak arról, hogy
állatuk a tartás helyét ne hagyhassa el. Állattartó az, aki az állat tulajdono-
sa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.

Erre figyelemmel felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a felelős állat-
tartásra, melyet hatósági eljárás keretében ellenőrzünk.

A felelős állattartás legfontosabb szabályai:

• az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének meg-
akadályozásáról – KISZABHATÓBÍRSÁG: 90000 Ft,

• köteles egyedi azonosítását lehetővé tévő transzponderrel (microchip)
ellátni – KISZABHATÓ BÍRSÁG: 45 000 Ft,

• köteles az állatot megfelelően elhelyezni, ellátni, mozgását biztosítani
– KISZABHATÓBÍRSÁG: 45000 Ft-tól 90000 Ft-ig,

• mindenkor köteles az állat egészségügyi ellátásáról gondoskodni
(oltás, féreghajtó) – KISZABHATÓBÍRSÁG: 45 000 Ft.

Amennyiben eljáró hatóság az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvénybe ütköző magatartást állapít meg, úgy az állat-
védelmi bírságról szóló 244/1998 (XII.31.) kormányrendelet alapján állat-
védelmi bírsággal fogja sújtani az állattartót.

Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét, hogy a hivatkozott jogsza-
bály értelmében, több tényállás együttes fennállása esetén a bírság
hatványozódik.

Ráckeve, 2020. február 17. Ráckevei Polgármesteri Hivatal
dr. Jambrik Anna jegyző

Tájékoztatás állattartók részére

Tisztelt Lakosság!
Azenyhülő időjárás kedvez a rágcsálók (patkány, házi egér) szaporodá-

sához. Mindkét rágcsáló szorosan kötődik az emberi civilizáció-
hoz,élőhelyük a lakókörnyezetben van. Betegségeket terjesztenek, vala-
mint jelentős gazdasági károkat okoznak. Leginkább érintett területek a
gondozatlan, szemetes udvarok, valamint a mezőgazdasági termények
tárolására szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás folyik és termények van-
nak az udvaron, melléképületekben, szinte biztos, hogy megjelennek az
egerek és a patkányok. A magántelkeken és közterületen való előfordulá-
suk szorosan összefügg. A rágcsálóirtást mint tevékenységet jogszabály
írja elő. Sajnos e kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg
kell tenni azért, hogy számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon.

A települési környezet, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása,
az ingatlanon lévő rágcsálók irtása – az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény / továbbiakban Eütv. / 73.§ (1) bekezdése alapján – az

ingatlan tulajdonosának a feladata. Közterületen (pl. utcákon, tereken,
parkolókban) az önkormányzat gondoskodik a rágcsálómentesítésről,
ennek megoldása folyamatban van.

A fentiek figyelembevételével tehát a magánterületeken a patkány-
irtás a tulajdonos kötelessége, melyhez a mezőgazdasági boltokban
szerezhető be az irtószer. Vigyázni kell arra, hogy a csalétek kihelye-
zés úgy történjen meg, hogy ahhoz más állat, esetleg gyermek ne fér-
hessen hozzá! A csalétket folyamatosan ellenőrizni és pótolni kell.

A jogszabály be nem tartása - védekezés/irtás elmulasztása - esetén az
illetékes járási kormányhivatal kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rág-
csálóirtás elvégzésére.

Kérünk ezért minden ingatlantulajdonost, hogy a rágcsálók elszaporodá-
sának megelőzése érdekében szüntessék meg azokat a helyeket, melyek
fészkelő helyként szolgálhatnak számukra.Csak így, lakossági összefogással
tudunk hatékony eredményt elérni! Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Felhívás rágcsálók irtására

Tisztelt ráckevei lakosok és üdülő-
tulajdonosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni
Önöket, hogy az DTkH Nonprofit
Kft. 2020. márciusában a szelek-
tív hulladék begyűjtését az alábbi-
ak szerint ütemezi:
Házhoz menő zöldhulladék
gyűjtés
Ráckeve területén: március 3. ; 31.
Üdülő övezetben: március 16.
Házhoz menő csomagolási hulla-
dékgyűjtés:
Ráckeve területén: március 10.;
24. Üdülő övezetben: március
2.;16.;30.
FONTOS!
Az üveg (színes és színtelen
öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűj-

tőpont(ok)on történik! (Becsei u.
2.; Kossuth L. u. 107. – MOL
kút; Dömsödi u. 34. – szabad
strand)
Házhoz menő lomtalanítás:
A lomtalanítást évente (jan. –
dec.) ingatlanonként, beleértve
az üdülő ingatlanokat is, KÉT
alkalommal (3 m3/ alkalom
mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az
53/500-152 (2. menüpont) tele-
fonszámon (ügyfélfogadási idő-
ben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
Ráckeve
Ács Károly Művelődési Központ
Kossuth L. u. 51.
péntek – szombat: 8.00 – 12.00
Telefon: 53/500-152, 53/500-153

Hulladékszállítási információk
március

A ráckevei Ács Károly
Művelődési Központ

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
munkakör betöltésére állást hirdet

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Kos-
suth L. u. 51.
A munkakör legkorábban 2020.
március 23. napjától tölthető be.
A szakmai önéletrajz benyújtá-
sának határideje:
2020. március 16.
A munkakörrel kapcsolatosan to-

vábbi információt Szabó Gertrúd
nyújt, a 06-70-379-5901-es tele-
fonszámon.
A szakmai önéletrajz benyújtá-
sának módja:
• Postai úton az Ács Károly Mű-
velődési Központ címére történő
megküldésével (2300 Ráckeve,
Kossuth L. u. 51.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: művelődésszervező.
• Elektronikus úton Szabó Gert-
rúd részére az akmkrackeve@
gmail.com e-mail címen keresztül.
Az elbírálás határideje:
2020. március 18.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a
www.rackeve.hu oldalon talál-
hatják.

Pályázat művelődésszervező
állásra
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bölcsődei-óvodai felvétel álláshirdetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdése alapján a gyer-
mekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügye-
letet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, torvényes képviselői munka-
végzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő
ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavég-
zést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás mun-
karendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben
nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt nap-
közbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Gyermekek napközbeni
ellátásának igénybevételére jogosult az a gyermek, aki átmeneti gondo-
zásban és az otthont nyújtó ellátásban részesül; akinek fejlődése érdeké-
ben állandó napközbeni ellátásra van szüksége; akit egyedülálló vagy
időskorú személy nevel; akinek a szülője, törvényes képviselője szociális
helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A Gyvt. 42/A.§ rendelkezésként kimondja, hogy a bölcsődei ellátás
keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 3 éves
koráig, kivéve a törvényben foglalt egyéb más esetekben.

A bölcsődében a gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de
az aktuális 2020/2021. gondozási évre történő jelentkezés időpontjai
a következők:

2020. május 11. hétfő 7.00–13.00
2020. május 12. kedd 13.00–16.00
2020. május 13. szerda 7.00–13.00
2020. május 14. csütörtök 13.00–16.00
A bölcsődei gondozási év szeptember 1-től a következő év augusztus

31-ig tart. Beiratkozás helye: Gólyafészek Bölcsőde, 2300 Ráckeve
Gábor Á. u. 19. Felvételi körzet: Ráckeve Város közigazgatási területe,
illetve férőhely függvényében: Szigetszentmárton, Szigetbecse, Sziget-
csép, Kiskunlacháza és Dömsöd.

A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet és személyi azo-

nosítót igazoló hatóságiigazolványa, valamint TAJ kártyája
– szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lak-

címkártyája. Minden érdeklődőt szeretettel vár azintézmény!
dr. Jambrik Anna

jegyző

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (további-
akban Nkt.) 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fel-
vételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen található, az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Annak a gyermeknek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson részt kell vennie.

A szülő – tárgyév május 25.napjáig benyújtott – kérelme alapján a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány ren-
deletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvé-
tel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Óvodakötelezett gyermekek: 2017. szeptember 1. előtt születtek, és
még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.

Beiratkozási időpont: 2020. április 20-24.
Óvodák, beiratkozási helyszínek, időpontok:
Ráckevei Szivárvány Óvoda 2300 Ráckeve, Vörösmarty u. 40., Rácke-

vei Szivárvány Óvoda Iskola utcai tagóvodája 2300 Ráckeve, Iskola u.
48., Ráckevei Szivárvány Óvoda Dömsödi utcai tagóvodája 2300
Ráckeve, Dömsödi út 67.: 2020. április 20. hétfő 7.00–16.00, 2020. ápri-
lis 21. kedd 9.00–18.00

Ráckevei Szivárvány Óvoda Ifjúság utcai tagóvodája 2300 Ráckeve,
Ifjúság u. 2:. 2020. április 22. szerda 7.00–16.00, 2020. április 23. csü-
törtök 10.00–18.00, 2020. április 24. péntek 8.00–14.00

Az óvodai felvételi körzetleíró listamegtekinthető: www. rackeve.hu
oldalonaz intézmények, Szivárvány Óvoda címszó alatt. Nemzetiségi óvo-
dai nevelés: az óvodai beiratkozás során szülői igénynek megfelelően.
Sajátos nevelési igényű gyermekekóvodai nevelése: Az Alapító Okirat
alapján, a szakértői véleményben meghatározottak szerint történik.

A beiratkozásra minkét szülőt és gyermeket várja az óvoda.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok: • a gyermek nevére kiál-

lított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány • (a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa), lakcímkártya • a
szülő, gondviselő, gyám vagy szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő
személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkárty • a gyer-
mek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésé-
vel kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények • az
étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló doku-
mentumok • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű,
vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentu-
mot (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők
nyilatkozata) • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és
ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a
szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolást • oltási
kiskönyv (kötelező oltások igazolása).

A beiratkozás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
Beiratkozás előtt „OVI-KOSTOLÓT”szervez az óvoda tagintéz-

ményeiben.
Ifjúság utcai tagóvoda 2020. április 15. szerda 9.30–11.30
Vörösmarty utcai Óvoda 2020. április 3. péntek 9.30–11.30
Iskola utcai tagóvoda 2020. április 14. kedd 9.30–11.30
Dömsödi úti tagóvoda 2020. április 16. csütörtök 9.30–11.30
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

dr. Jambrik Anna
jegyző

Ráckeve és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő
munkatársat keres.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Ráckevei Járás köz-
igazgatási területe.
A munkakör a pályázatok elbírálá-

sát követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2020. március 25. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Wulz Rita
nyújt, a 70/33-79-879 -os telefon-
számon.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2020. március 31.
A pályázatot teljes terjedelmében
Ráckeve Város honlapján, a
www.rackeve.hu oldalon talál-
hatják.

Munkalehetőség a
családsegítőben

Bölcsődei felvétel Jelentkezés az óvodába
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Pályázati adatlap VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 számú pályázat keretében épült szociális lakásokba költözőknek

P Á L Y Á Z AT I A D A T L A P
I. Személyi adatok
1. A pályázó és házastársának, élettársának személyes adatai:

2. A pályázóval együtt költöző gyermek(ek) adatai:

II. Az igénylő és a vele együtt költözők jövedelmi viszonya
1. A pályázó és a vele együtt költöző keresőképes személyek jövedelme
2.

3. Az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem*1 : ………………………………,- Ft

III. 361/2018(XI.22.) önkormányzati határozat szempontrendszerei szerinti megfelelés.
1. Rendelkezik bejelentett munkaviszonnyal? Igen Nem
2. Mikor volt utoljára álláskereső? év hónap nap
3. Mennyi ideig volt utoljára álláskereső? év hónap nap
4. Együttműködött a VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 programban a Kontakt Alapítvánnyal? Igen Nem
5. Rendelkezik köztartozással? Igen Nem
6. Van folyamatban gyámhatósáig intézkedés a gyerekeivel kapcsolatban? Igen Nem
7. Büntetlen előéletű? Igen Nem
8. Van a tulajdonában lakóingatlan? Igen Nem
9. Amennyiben van a tulajdonában lakóingatlan annak hány százaléka? %
10. Tulajdonában lévő lakóingatlan elhelyezkedése? település helyrajzi szám
11. Legalább 1 éve rendelkezik lakcímkártyával a szegregátum területén? Igen Nem
12. Legmagasabb iskolai végzettsége? Osztály

Ráckeve, 2020. hónap nap

Az igénylő Az igénylő házastársa, élettársa

Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, év, hónap, nap:

Lakóhely címe:

Tartózkodási hely címe:

Név Születési idő

Név A családi kapcsolat jellege az igénylővel Születési idő Havi átlagos nettó jövedelme

……………………………………………..
Igénylő aláírása

1Nettó átlagjövedelem számítás alapját szolgáló munkáltatói igazolást – mely a benyújtást
megelőző 12 hónapról szól – mellékelni szíveskedjen.
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Bobek Gábor képviselő emlékezés

Rágják a szavak szám, felhős a világ,
köd fekszi be szívem, dideregnek a fák.
Beszélni szeretnék, kimondani, ó,
oldódjon a fojtó oldódnivaló.

KedvesCsaládtagok,TiszteltGyászolóSokaság!
Szomorú telünk van idén: rosszul, felfoghatat-

lanul rosszul kezdődik az év. Még alig egy hónap
telt el, de már közülünk többen másodszor róják
ezt atemetői utat, amelynek végén a búcsú
keresztje magasodik. A keresztre most Bobek
Gábor József nevét véste a sors, képviselőtársun-
két, aki ideje korán, művétfélbe hagyva távozott,
mindössze 59 évesen.

Van, akinek szinte semmi az élete, és van, aki-
nek színes kaland. De mégis, mindegyik önálló
univerzum: a földtől az égig feszül, s ezért is
olyan nehéz felfogni, hogy egyszer csak megszű-
nik létezni.

Gábor világaegy hideg téli hajnalon tűnt el a
szemünk elől. Akkor már egy ideje halványult a
fénye, gyorsan terjedő köd szorította szívét, néhá-
nyan tudtunk róla, féltük a bajt. Aztán az a gyá-
szos nap, január végén, sokunkon végig suhin-
tott.A hideg a bőrünkön, a hír jégkorbácsa pedig a
lelkünkön, s nyoma - paradox módon- azóta is ég
bennünk. A heg mélyén izzó parázsban pedig
Gábor sejlik fel hol élesebben, hol halványulva,
ahogyan az emlékezés apró lángjának fénye fel-
ragyog éppen.

Látom, amikor az első testületi ülésen bemu-
tatkozunk egymásnak, ahogyan kezet nyújtunk.
Határozott, barátságos kézfogás az övé, illik hoz-
zá. Véleményét is így formálja az évek alatt: ha
valamit kimond, tartja magát hozzá a végletekig.
Sosem ellenséges, mindenkivel keresi a párbe-
szédet. Nem mindig értünk egyet, de szinte min-
dig. Meghallgat, őszintén válaszol. Ez jó érzés,
mert az őszinteség egyre ritkább kincs manapság,
az ilyet meg kell becsülni. Nem taktikázik, sal-
langmentesen fogalmaz: kimondja, amit gondol.
Nem mindenki örül ennek, de kitart igaza mellett.
Még nagy konfliktust is vállal, ha kell. Akár

egyedül, szemben mindenkivel. Ugyanakkor
vívódó természet: igazából bántja a vita, jobban
szereti a békét. Végtelenül megviseli, amikor
meggyőződése és az elvárások szembekerülnek
egymással. Minden áron tartozni akar valahova,
de őrlődik magában: nem mutatja, csak megszen-
vedi. Mint ahogyan a betegségét is rejteni próbál-
ja a külvilág elől, ami aztán sunyin, lappangva
magával ragadja.

Csendes természet, lassan bontakozik ki: egy
caldeni út kell hozzá és egy közös szoba, ahol
mesél magáról: első felesége korai haláláról, hat
gyermekéről, majd Éváról, akikkel most együtt
búcsúzunk tőle. Szerszámkészítő lakatosként
kezd dolgozni, de aztán szülei mintáját követve
gazdálkodásba fog.

Politikai pályára 2014-től adja a fejét. Képvise-
lő lesz a Fidesz-KDNP színeiben, majd közbiz-
tonsági tanácsnok is, és lelkiismeretesen teszi a
dolgát. Rendőrökkel, polgárőrökkel tárgyal, elő-
terjesztést ír a közbiztonsági kamerarendszer fej-
lesztésére, beszámolót készít a munkájáról.
Rendszeresen kilátogat választókörzetébe, részt
vesz a szegregátum fejlesztésére elnyert pályázat
megvalósításában, dolgozik választói bizalmáért.
Tiszteletdíjából vetőmagot vesz a rászorulóknak,
majd együtt pályázunk ugyanerre: az elnyert
pénzből vásárolt tyúkokat, ketrecdrótot, zöldség-
palántákat együtt osztjuk ki. Közben termel, és a
piacon árul. Lényegében ott tartja fogadóóráit is,
mindenkit meghallgat, mindenkihez van egy
kedves szava. Megbízható: ha valamit vállal,
megcsinálja. Kétség sem fér hozzá: 2019-től, az
újabb választások után is megkapja ugyanezt a
megbízatást. Számítunk rá. És lehet rá számítani.
Ugyanolyan lelkesedéssel végzi a munkáját, mint
korábban, smár éppen nekikezd a mezőri szolgálat
feltérképezésének is, hátha ezzel is segíthet
gazdálkodó társainak, amikor kórházba kerül
rosszul létei miatt.De erről is csak azért szól, hogy
tudjam, talán ki kell hagynia a következő bizottsá-
gi és testületi ülést. Pedig talán idén őszre összeállt
volna a szisztéma.

De mindez most megbicsaklott. Megbicsaklott,
mert Gábort elvitte a tél. Elvitte a természet embe-
rét. Nem véletlenül nem szerette ezt az évszakot:
mindig a tavaszt várta türelmetlenül. A kórházban,
az ágyhoz kötötten is azt kérdezgette: milyen idő
van kint? Süt már a nap? S tervezgette a jövőt, vár-
ta a jó időt, amikor kedves gyümölcsfái közé siet-
het, ahol szorgalmasan metszhet, permetezhet, s
aztán szüretelheti a bő termést, ami az életet jelen-
tette neki a családja mellett.

De most mindennek vége, visszavonhatatla-
nul. Mi lesz most szeretett gyümölcsösével, nél-
küle? Mi lesz a körtefákkal? Mi a családjával?
Évával? Az ember tehetetlenül széttárja a karját, s
a semmibe vagy a mennyekbe tekint. Gábor, hívő
emberként, a mennyekbe.

Ahogyan Gárdonyi Géza fogalmaz:
Sorsomnak gyászán se könnyezetek,
s ne mondja a pap: "Íme, porba hullt!"
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: "Hát Isten veled!"
ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!

Vereckei Zoltán polgármester

Bobek Gábor gyászbeszéde

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazon
Rokonnak, Barátnak, Ismerősnek, Ráckeve
Város Képviselő-testületének, akik szeretett
Férjem, Apánk, Nagyapánk

BOBEK GÁBOR JÓZSEF
(élt 59 évet)

tragikus hirtelenséggel történő elvesztése miatti
mély fájdalmunkban osztoztak, temetésén részt
vettek és utolsó útjára elkísérték, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, ezzel kifejezve vigasztal-
hatatlan gyászunkban együttérzésüket.

Bobekné Réti Éva és Családja
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testvérvárosi látogqatás Gyergyócsomafalva „Enni adok”

Képviselőtársaimmal idén februárban négy napon át egy igen hasz-
nos és tartalmas testvérvárosi találkozón vehettünk részt, amelyet már a
meghívóban szereplő programok alapján is sejteni lehetett. Főként
nemzetközi gazdasági fórum, helyi vállalkozások megismerése és láto-
gatása, farsangi bál és Erdély nevezetességinek felfedezése töltötte ki
időnk nagy részét.

Gyergyócsomafalva Ráckevétől 722 kilométerre fekvő erdélyi település.
Ráckeve Városát a hosszú út után megérkezvén 4 testületi képviselő, illetve
két civil szervezet képviselte.

A házigazdák az érkező hét testvértelepülés vendégeit a művelődési ott-
honban fogadták, majd a bemutatkozást követően a falu nyolc vendégházá-
ba történt az elszállásolás. Pénteken a bőséges reggelit követően, kezdődött
a nemzetközi vállalkozói fórum.

Márton László Szilárd polgármes-
ter úr köszöntőjében elmondta, hogy
körülbelül 1800 háztartás van és 200
bejegyzett vállalkozás működik a tele-
pülésen. A vállalkozások közt van
asztalos üzem, fafeldolgozó, kézmű-
ves csokoládét gyártó műhely, textil-
gyártó, népművészeti kelméket varró
műhely, mangalica farm, sípálya,
faházak kivitelezése, gyógyszertár,
látványtervező, 5 panzió és 9 vendég-
ház.

Borboly Csaba Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke elmondta, terveik
közt szerepel Gyergyó-térségben in-
kubátorházak, ipari parkok kialakítá-

sa, hogy növeljék a munkalehetőségek számát. Szavaiból az is kiderült,
hogy a Székely termék védjegy bevezetésével Hargita Megye Tanácsa a
máig élő tradícióknak életben tartását és a minőségi, egészséges székely
élelmiszerek piacra jutását kívánja szolgálni. Gratulált a házigazdának a
kezdeményezéshez, hogy hét testvértelepülés is részt vett a fórumon, és
ahogy fogalmazott „tudatosan rajzolják a község gazdasági jövőképét”.
Egyben biztosította a szervezőket, hogy mindenben számíthatnak Hargita
Megye Tanácsára. A helyi vállalkozók bemutatását, helyi üzemek látogatá-
sa követte.

Az esti farsangra a szervezők részéről a kérés az volt, hogy mindenki nép-
viseletben jelenjen meg. Ezzel együtt hagyományos öltözékeink, hagyomá-
nyaink bemutatása, ápolása volt a cél. A jó hangulatú este folyamán folyta-
tódott a többi testvértelepülés megismerése, kapcsolatok építése.

Szombaton került sor Erdély nevezetességeinek megismerésére, majd
este egy bőséges disznótorra. Vasárnap reggeli után mindenki barátként
köszönt el egymástól és megígértük egymásnak, hogy mielőbb találkozunk
a következő testvér települési találkozón.

Polgáriné Szente Annamária képviselő

Testvérvárosi tapasztalataink, látogatás Gyergyócsomafalván

Az ételdoboz ötlete évek óta jelen van már hazánkban is, amelyet a
Re-Formáló Egyesület kezdeményezett.

Ehhez a törekvéshez csatlakozott Ráckevén a Keve Egyesület
(Közösen Együtt a Városért Egyesület) és javaslatukra február köze-
pétől a Ráckevei Családsegítő Szolgálat lehetőséget biztosított az
intézmény kapujára helyezett Enni adok ételdobozzal, hogy azokat jó
szándékú emberek étellel töltsék meg.

A Re-formáló Egyesület azért jött létre, hogy a rászorulókon segítse-
nek, akiken nem csak a hajléktalanokat lehet érteni, hanem olyan családo-
kat is, akiknél hiába dolgozik akár mindkét szülő, de fizetésük sajnos csak
a lakhatás (albérlet vagy lakáshitel) és a rezsiköltség kifizetésére elég, éle-
lemre már nagyon kevés jut gyermekik számára. Ezért az egyesület szán-
déka, hogy ezen a nehéz helyzeten az Enni adok ételdobozok kihelyezésé-
vel segíthessenek.

Az egyesület utánajárt, hogy milyen jogszabályoknak kell megfelelni,
milyen engedélyekre, ajánlásokra, szabályokra van szükség a legális
működtetéshez, és amikor ezeket a feltételeket sikerült teljesíteniük, elin-
dult az első Enni adok dobozuk.

Egyre több városból, településből érkeznek az igények, így most már
Ráckeve is csatlakozott ehhez az igazán segítő szándékú gesztushoz

Az Enni adok ételdoboz egy 65x59x39 cm-es szekrény, amely
műanyagból készült fém megerősítésekkel. A szekrény vízálló és UV
védett anyagból készült.

Minden dobozhoz tartozik egy önkéntes csapat, nálunk itt Ráckevén a
KEVE Egyesület vállalta ezt a feladatot magára. A csapat naponta legalább
egyszer, melegebb időjárás esetén naponta többször is látogatja a dobozt,

ellenőrzi a benne lévő élelmiszereket, ételeket. Az önkéntesek naponta taka-
rítják is a dobozokat! Az Enni adok ételdobozba bárki betehet tartós élelmi-
szert, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, házi lekvárokat, befőtteket... stb. A
rászorulók pedig személyenként naponta 3 darabot kivehetnek belőle!

Ráckevén az Enni adok doboz címe: Ráckeve Szent István tér 10.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kapuja.
Kedves ráckeveiek! Szeressétek, támogassátok, töltsétek meg finom

falatokkal az Enni adok dobozt! Segítsünk együtt, mert segíteni jó!
Jáki Réka, Polgáriné Szente Annamária

Enni adok ételdobozok
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uniós pályázat HÉV közlekedésfejlesztés

FÜRJES BALÁZS, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős
államtitkár arról tájékoztatott, hogy a kormányzati Budapest Fejlesztési
Központ kiírta az ötös metró első ütemének tervezésére szóló tendert. Az
államtitkár elmondta, hogy a kormány, a Fővárosi Önkormányzattal
egyeztetve,2018 novemberében döntött az előkészítés megkezdéséről és
arról, hogy a tervek elkészültét követően a fejlesztést a 2021 és 2027 közöt-
ti európai uniós forrásokból valósítsák meg Budapesten és az agglomerá-
cióban. A Fővárossal, az agglomerációs településekkel, a BKK-val, MÁV-
val és szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján, a mai
napon megjelent az első munkaszakasz tervezőjének kiválasztására kiírt,
nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás. Fürjes Balázs szerint „a követ-
kező évtized legjelentősebb, legtöbb budapesti és agglomerációs lakos
közlekedését segítő HÉV fejlesztések tervezőjét a legnagyobb versenyt
biztosító, legnyíltabb közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki”.

„Budapest következő évtizedé-
nek legjelentősebb közlekedési és
városfejlesztési fejlesztése indul el
a H5-ös (szentendrei), a H6-os
(ráckevei) és a H7-es (csepeli)
HÉV-vonalak teljes megújításának
és fejlesztésének tervezésével. A
Budapest Fejlesztési Központ meg-
alakulásakor Vitézy Dáviddal, a
február 1-én hivatalba lépett vezér-
igazgatóval ígéretet tettünk a HÉV
felújítás-ötös metró tervezési tende-
rének 100 napon belüli kiírására –
ezt a vállalást teljesítettük most
határidő előtt. A mai napon megje-
lent a közbeszerzés az építkezés
megkezdésére alkalmas részletes-
ségű kiviteli tervek elkészítésére.”
– mondta el Fürjes Balázs.

Vitézy Dávid, a kormányzati
Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója tájékoztatott a tervezési fel-
adat műszaki tartalmáról:

– A H6-os ráckevei HÉV teljes felújítása, megállóinak akadálymentesí-
tése, utas tájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése,
P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése és
a sebesség emelése.

– A H7-es csepeli HÉV teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése,
utas tájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R par-
kolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése, a sebesség
emelése és vonalhosszabbítási tervek készítése Csepelen az Erdősor útig.

– A H6-os ráckevei és a H7-es csepeli járatok– összefonódva – a Köz-
vágóhíd állomástól föld alatt, Boráros téri megállással egészen a Kálvin
térig történő meghosszabbítása, régi hiányt pótolva, új átszállási kapcsolat-
tal a 3-as és 4-es metrókra, s ezen vonalak utasai számára végre megadva a
közvetlen belvárosi kapcsolatot.

– A beruházási program része a csepeli HÉV felszíni, Duna-parti nyom-
vonalának kiváltása után új Duna-parti sétány tervezése a Boráros tér és a
Déli Városkapu fejlesztési terület között, illetve a fejlesztéssel érintett fontos
budapesti közterek, csomópontok rendezése (Boráros tér, Közvágóhíd).

– A H5-ös szentendrei HÉV-vonalon modern, akadálymentesített meg-
állókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát ter-
vezünk, a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környeze-
tének rendezésével.

– Mindezen fejlesztések együttesen adhatják az 5-ös metró koncepció
első ütemét. A koncepció lényege a H5-ös, H6-os és H7-es HÉV-ek össze-

kötése a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, Szentendrétől Csepelig és
Ráckevéig tartó gyorsvasúti rendszer létrehozása, melyen akár az Esztergom
felől és Kunszentmiklós-Tass felől érkező MÁV elővárosi vonatok is közle-
kedhetnek majd a jövőben. A vonal egy összekötő alagúttal lehet teljes a táv-
latban, az eddig felsorolt munkák elvégzését követően, ennek nyomvonala
azonban még nem eldöntött. Az 5-ös metró koncepció befejezését jelentő
új összekötő alagutat vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány is készül a
most megrendelendő munkák részeként, mely kijelöli ennek a távlati fejlesz-
tésnek a nyomvonalát és megállóit.

Fürjes Balázs szavai szerint a fejlesztés fő célja az, hogy a versenyképes
és környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztése nyomán kevesebb autó
terhelje Budapest útjait, javuljon a budapestiek és az agglomerációs lakosok
életminősége. (...) Az államtitkár emlékeztetett: a budapesti autóforgalom
jelentős része az agglomerációból érkezik a városba, így minden fővárosi és

minden ingázó közös érdeke az elő-
városi kötöttpályás közlekedés fej-
lesztése.

Fürjes Balázs felidézte: a HÉV-
hálózatot naponta 150 ezer utas
használja, a három érintett HÉV-
vonal fejlesztés által érintett telepü-
lések és kerületek teljes lakossága
közel egymillió. „A jelenlegi vona-
lak a hetvenes évek műszaki színvo-
nalát képviselik, az érintett HÉV-
vonalakon járműállomány jelentős
részének életkora eléri az ötven évet,
és nem versenyképes az autózással a
szolgáltatás színvonala. A fejlesztés-
sel a városi és elővárosi autóforga-
lom csökkenthető, így hosszútávon
az autóhasználatból származó szén-
dioxid kibocsátás is kevesebb
lehet.” – tette hozzá Fürjes Balázs.

„Ahhoz, hogy Budapest 2030-ra
Európa legjobb életminőséget nyújtó városai között legyen, világszínvonalú
közlekedési rendszer megteremtésére van szükség. A HÉV-ek fejlesztése egy-
szerre ízig-vérig budapesti fejlesztés és egyszerre szolgálja az elővárosokból
bejárókat is. Az európai uniós forrásokból most kiírt közbeszerzés is bizonyít-
ja: egy szó sem igaz abból, hogy Budapest ne részesülne európai uniós támo-
gatásokból a jövőben – mondta a most meginduló beruházás kapcsán Fürjes
Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

Fürjes Balázs mindehhez hozzátette még, hogy a tervezést Vitézy Dávid
vezetésével a Budapest Fejlesztési Központ irányítja. (...)

„A csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV-vonalak fejlesztése Budapesten
ma a legnagyobb közlekedési adósság és egyúttal a legfontosabb közlekedé-
si beruházás. A belvárosi meghosszabbítás és a felújítás révén a két déli
HÉV-vonal utas száma 47 ezerről 108 ezerre nőhet. Csepelről az előzetes
számítások szerint jelenleginél 7, Ráckevéről pedig 30 perccel rövidebb idő
alatt lehet eljutni a belvárosba, csökken a kényszerű átszállások száma. A fő
célunk az, hogy versenyképesebb legyen a fővárosi és az elővárosi tömeg-
közlekedés. A mai elővárosi vasúti utas szám akár meg is duplázható – pusz-
tán azzal, hogy az autóhoz képest versenyképes alternatívát kínál a kötöttpá-
lyás közlekedés. Ennek egy fontos lépése a HÉV-ek fejlesztése.” – mondta
Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

A vezérigazgató hozzátette: a megújuló HÉV-vonalak több pontján új P+R
parkolók és korszerű autóbuszos átszállási kapcsolatok építését is tervezik.

A beruházást a Budapest Fejlesztési Központ a MÁV-HÉV Zrt.-vel kon-
zorciumban valósítja meg.

Forrás:Kredit: Budapest Fejlesztési Központ

Megújul a ráckevei HÉV-közlekedés



2020. januárban elkezdődött a Tej Terméktanács által szervezett, „Van
itthon tej” elnevezésű iskolai edukációs kampány.

A roadshow 2020. február 17-18-án iskolánkba is megérkezett.
A tej és tejtermékek számos pozitív élettani hatással rendelkeznek, ame-

lyek miatt nem hiányozhatnak a kiegyensúlyozott étrendből. Ahhoz azon-
ban, hogy az egészséges táplálkozással kapcsolatos információk beépülje-
nek a mindennapokba, a gyerekeket mielőbb meg kell ismertetni azok jelen-
tőségével, hogy később – a jövő vásárlójaként, a következő generáció tagja-
ként – már tudatosan olyan termékeket válasszanak, amelyek táplálóak és
egészségesek. A kiállítás célja, hogy a gyermekek tudatos fogyasztóvá vál-
janak, minél inkább szem előtt tartva a környezetvédelmi és fenntarthatósá-
gi szempontokat is. Fontos továbbá, hogy a dietetikus előadásában elmagya-

rázza a gyermekeknek a
tej és növényi alapú he-
lyettesítő termékek kö-
zötti alapvető különbsé-
geket.

A program kiemelt
célja még, hogy ösztö-
nözzön a hazai tej és tej-
termékek fogyasztására,
az egészségtudatos táp-
lálkozásra az iskolai ke-
retek között is, hiszen az
itt szerzett ismeretek jobban beépülnek a gyermekek mindennapi táplálkozá-
si kultúrájába, ezáltal szokásukká válik a tejivás és a tejtermék fogyasztás.

A roadshow során, animátorok közreműködésével, élményállomások
segítségével kerül bemutatásra a gyermekek és pedagógusaik számára,
hogyan kerül a tej a boltok polcaira. A gyerekek összesen öt állomáson
keresztül járhatják végig a tej útját, ahol modern eszközök segítségével
ismerkedhetnek meg a teljes folyamattal. Ezek között szerepel egy virtuális
valóság formájában megalkotott állomás, ahol a mesés környezetben a gye-
rekeknek a feladata az, hogy a traktorokon érkező tejtermékeket kiválogas-
sák és felmatricázzák Tejszív logóval. Emellett játékosan kipróbálhatják a
tehénetetést és a tehénfejést is.

Iskolánk minden évfolyama részt vett az izgalmas, élményszerű foglalko-
zásokon.

A program végén minden gyermeknek apró ajándékkal kedveskedtek a
szervezők.

Gyermekeink nevében köszönjük a lehetőséget!
Kissné Bácskai Rózsa

alsó tagozatos intézményvezető-helyettes
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RADYG iskolák RÁFÁI

„Visszatért a báli szezon a ráckeveiek életébe” – írtam
tíz esztendővel ezelőtt. Pedig akkor még csak egy bált ren-
deztünk meg. Most leírva már tényleg igaznak érezhetjük

ezt a mondatot. S hogyan kezdődött? Mint a mesékben:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gimnáziumi tanárnő (Dr.
Balog Lászlóné), aki hiányolta a szalagavató bálokat, ezért kitalálta,

bálozzanak a gimisek januárban. Ötletét megosztotta egy kolléganővel (Kiss
Erika) és elkezdődött a munka. Jártak házról-házra segítséget kérve, és az
emberek mosolyogtak és segítettek. Adtak, amit tudtak, de azt jó szívvel, és a
két vándorló tanárnő mindennek örült.

A semmiből sikerült felépíteni mindent: eleinte a suli régi drapériáival
borították a falakat, kölcsön kértek mindent, amit lehetett, legyen az szék,
asztal, pohár, szőnyeg, fogas…

Volt egy álmuk és próbálták lassan-lassan megvalósítani. Munkájukat
sokan támogatták, míg végül sikerült.

Hát így kezdődött és jutottunk el eddig az évig. Célunk továbbra is a 11.
évfolyam támogatása, hogy az utolsó évüket anyagilag megkönnyítsük. A
fiataloknak szórakozási lehetőség nyújtása, szülő és gyerek közös szórako-
zása, és nevelni arra, hogyan lehet kulturáltan szórakozni.

A bál hagyománnyá vált, melyet sokan évről évre várnak, és mi igyek-
szünk emlékezetessé tenni mindenkinek az estét, apró gesztusokkal: Ady-
rózsa, egy pohár pezsgő, értékes tombolaajándékok, egy finom vacsora,
mennyei házi készítésű sütemények, és persze fülbemászó dallamok Méri
Jenő és zenekarának köszönhetően.

Hogy ez a bál ilyen sikeres lehessen, az sok ember munkájának és fel-

ajánlásának köszönhető. Ezúton is köszönjük nekik: Csöme Kft., Dr.
Balogh László, Dr. Pusztai Attila, Dr. Szikora Gyula, Erdős Húsbolt – Erdős
László, Fegyó Béla festőművész, Goldi-Módi Kft., Horváth Matilda és csa-
ládja, Kevenet Internet - Mikola Péter, Kiss Lajosné, Koller András, Kovács
Gyuláné, Korax Gépgyár Kft., Puha Ferenc festőművész, Ráckeve Város
Önkormányzata, Schneider Zsolt, Varga József és családja ,Viskiné Rafás
Kinga, Vi-tecqua Kft. – Matics István, Ács Károly Művelődési Központ,
Adonyi Richárd és családja, Alex Moore Táncegyesület, Andi Virág, Barbi
Fashion, Becsei vendéglő, Cocolate Brown Szolárium Ráckeve, Cseh
Fruzsina, Detrich Atanász és családja, Duna Relax & Event Hotel****, Dr.
Fábián Miklós, Dr. Guba Sándor állatorvos, Gulyás-Papp Andrea sport- és
gyógymasszőr, Erdős Pincészet – Erdős Bálint, Dr. Fridrich Katalin és
Gosztonyi Balázs, Galenus Gyógyszertár, Gál Pincészet, Gőcze - helyi kéz-
műves termék, Grossmann szerelvény, Gyengési zöldséges, Hidvégi Klára,
Horgásztanya Vendéglő, Honvágy Ingatlan – Horváth István, Horváth Sza-
bó Szilvia – masszőr, Hotel Termálkristály – Aqualand **** Aqua Helia
Kft., Juhász Gergő és családja, Kapitány Cukrászda, Kátai Konténer Kft.,
Kátai Kornélia és családja, Keve Taxi, Kevei Margit, Könyvesbolt
Ráckeve, Korn Beatrix Photo-Lovely Moments, Marcsi Tüzép, Mertli
Ferenc, Mesterker Bt. Barkács, lakásfelszerelés, ajándék, Moharos László,
Niké Fitness, Nemes Ferenc Fafaragó népi iparművész, Pujáné Kókai
Ágnes, Schema Számítástechnika – Ráckeve, Suli-buli papír-írószer Rác-
keve, Sutyi & Sasi Étterem és Pizzéria, Szadai József, Szatmári Jázmin és
családja, Szegedi Imre, Taligás R+V Duna Pékség, Tapodi Tímea Nail Arts,
Vereczkei Zoltán, Viskiné Rózsa Beáta Kiss Erika

A 10. Ady-bál

„Van itthon tej”
Roadshow a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában
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Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet

Baján születtem, 59 éves le-
szek. 6 éves korom óta Buda-
pesten élek, jelenleg is. Az is-
koláimat is itt, illetve Kecske-
méten végeztem.

A feleségem, Andrea nő-
gyógyász-onkológus, az egyik
országos intézetben dolgozik.
Két gyermekünk van, az idő-
sebb, Orsolya sok éve külföl-
dön él, jelenleg gazdasági terü-

leten dolgozik, Sydney-ben. A kisebbik, Zsófia idén végez a pécsi OTE-n.
Jelenleg is velünk él, baleseti sebész szeretne lenni.

1988-ban végeztem a SOTE Általános Orvosi Karán. Az egye-
tem alatt végig dolgoztam, kezdetben mentőápolóként, majd men-
tőtisztként az OMSz-nál. Nagyon büszke vagyok a központi roham-
szolgálatnál ápolóként töltött 4 évre, az egyetem mellett ezt tartom
az egyik igazi iskolámnak.

Szakmai tevékenységemet az ország akkori legkisebb kórházában,
Pincehelyen kezdtem meg, innen is szakvizsgáztam 1992-ben. Meg-
győződésem szerint ez akkoriban az ország egyik legkiválóbb szakmai
műhelye volt, egy szakmailag és emberként is kiváló, fiatalokat támoga-
tó vezetővel. A hely jellegénél fogva számos társszakmába is bele kellett
kóstolnunk, így a hasi sebészet mellett jelentős baleseti sebészeti,
altatóorvosi, érsebészeti stb. gyakorlatot is szereztem.

1995-től három éven keresztül a csepeli WM kórház sebészetén
dolgoztam. Ezalatt végeztem el a HIETE egészségügyi menedzser
szakát is. 1998-tól a barátaimmal korábban megalapított közös
cégünk égisze alatt, kizárólag vállalkozóként dolgozom. Érdeklődé-
sem ekkor az akkor újdonságnak számító egészségügyi minőség-
ügyi rendszerek kiépítése és auditálása felé fordult. A szakmai tevé-
kenységet ebben az időben a pincehelyi kórház sebészetén, külsős
vállalkozóként végzett munka jelentette. 2004-től tizenegy éven át
dolgoztam sebészként a csepeli szakrendelőben. 2015-től rendsze-
resen ügyeletesi szolgálatot látok el az egyik vezető fővárosi balese-
ti ügyelet járóbeteg ambulanciáján.

Pályakezdőként anyagi kényszerből, ma már a „levegőváltozás”
miatt 31 éve veszek részt különböző televíziós produkciók munká-
jában. Családommal, barátaimmal az utóbbi időben gyakran kirán-
dulunk, teszünk kisebb-nagyobb utazásokat. 20 éve vitorlázom a
Balatonon és Európa tengerein, a túrák mellett versenyző-legény-
ségként egy országos bajnoki címem is van.

Ráckevéhez közvetlen kötődésem a szimpátiától eltekintve nincs,
bár a legjobb barátom a területen lakik, egy másik jó barátom csa-
ládja pedig innen származik, részben ma is itt él. Dr. Végh László
főigazgató urat 32 éve ismerem és tisztelem, az ő hívására vállaltam
el ezt a feladatot. Bár az új menedzsment összecsiszolódni látszik és
a konkrét feladatok körvonalazódnak, konkrétumokról talán még
korai beszélni. Gyakorlatias emberként a saját feladatomat abban
látom, hogy a főigazgató és gazdasági igazgató munkáját segítsem a
stratégikus és napi célok elérésében, a felmerülő problémák megol-
dásában. Az már jól látható, hogy valamennyiünk célja a szakmai-
lag jó színvonalú, gazdaságilag stabil, a betegek és a dolgozók elé-
gedettségét elérő szakorvosi rendelő működtetése, azaz hogy az
eddig is jól működő intézmény még jobban végezze a feladatát.

Bemutatkoznak a rendelőintézet új vezetői
Dr. Tóth-Pál Tamás

orvosigazgató
1988-ban végeztem a Pécsi Or-

vostudományi Egyetemen. Sebészet-
ből és traumatológiából szereztem
szakvizsgát. Végzés után a Szek-
szárdi Kórház sebészetén, majd a
Csepeli Kórházban a baleseti sebé-
szeten dolgoztam 2002-ig, a kórház
bezárásáig. Ezt követően dolgoztam
még a Telki Kórházban, a Dél-Pesti
Kórház szakrendelőjében és az
Újpesti Szakrendelőben. 2015 óta
vezetem a ráckevei rendelő sebésze-

ti-traumatológiai rendelését, és én voltam az intézmény orvosigazgatója.
2020. január elsejével neveztek ki a Rendelő főigazgatójának.

Dr. Végh László
főigazgató

Jelenleg Pécelen élek a családommal. A
napi közlekedést saját személyautóval te-
szem, az M0-n és az 51-es úton a pályafel-
újítással járó munkálatok minden „szépsé-
gét” napi szinten kiélvezve.

A Szent István Egyetem főiskolai karán
szereztem közgazdász diplomát, felnőttkép-
zésben mérlegképes könyvelő, majd MBA
végzettséget. Az elmúlt évtizedekben a vál-
lalkozási szektorban dolgoztam, mindig
gazdasági területen. Több éves vezetői
tapasztalatot szereztem főkönyvelőként,

számviteli vezetőként, valamint általános gazdasági igazgatóhelyettesként.
A REGESZ a Rendelőintézet gazdasági és műszaki ellátó szervezete,

mellérendeltségi viszonyban, döntési és függelmi viszonyban működik.
2019. decemberben neveztek ki az intézmény vezetőjének. Az intéz-
mény szorosan kapcsolódik a rendelő szakmai tevékenységéhez, meg
kell feleljen az egészségügyi ellátás sajátos követelményeinek. Az intéz-
mény elsődleges feladata, hogy az adott gazdálkodási feltételek mellett
optimális mértékben segítse elő a szakmai, egészségügyi feladatok ellá-
tását, az egyes szervezeti egységek tervszerű és gazdaságos működését,
az egészségügyi céloknak megfelelő működést és a fejlesztések megva-
lósítását. Egy kis létszámú, lelkes és szakmájukhoz elhivatott kollektíva
dolgozik ezen. Elkészítjük a hatályos törvényeknek megfelelő adatszol-
gáltatásokat, könyvvezetést, végezzük az Intézet működésével kapcsola-
tos üzemeltetési és műszaki feladatokat.

Szeretem a szakmai kihívásokat, folyamatosan keresem a fejlődési
lehetőségeket. Feladatomnak tartom az intézet gazdaságos működésének
fenntartását, a szűkös erőforrások mellett a minőségi betegellátás érdeké-
ben az innovatív fejlesztési lehetőségek felkutatását, hasznosítva a vállal-
kozásban megszerzett tapasztalataimat.

A sport, a mozgás fontos szerepet tölt be az életemben, napi szinten,
csoportos órákon sportolok. Szeretek utazni, és az aktív kikapcsolódást
kedvelem. Színházba kevesebbszer jutok el mint szeretnék, és a köny-
vespolcomon is várakozik néhány olvasásra váró könyv. Szívesen ker-
tészkedem és foglalkozom a kutyáimmal.

Bohák Katalin
REGESZ intézményvezető
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Hajómalom 10 éves jubileum molnár céh

Hírek a hajómalomból
„Jelképünk volt és lehetne” – 10 éves a Hajómalom

A hajómalom e havi támogatója: Bezsenyi
József Ráckeve.

„2007. év a tervezésé, a 2008. év az összefogá-
sé volt és a 2009. év a megvalósítás éve lesz.” –
írta Szőgyényi Gábor a Ráckevei Újságban 2009
januárjában.

2009 januárjában kijelölték a Hajómalom he-
lyét a jeges Dunán, és a malmot tartó cölöpöket is
elhelyezték. 2009. január 17-én jótékonysági nó-
taestet rendeztek a vízimalom felújításáért, és el-
készült a hengerszék garat is. Februárban átadták
a felújított hengerszéket, Wöller István veszpré-
mi malomgépész részvételével. Elkészült az erő-
átviteli berendezés is, és készülőben a vízkerék és
a fa fogaskerék is. Felcímkézve elkészült a vízi-
molnárok bora is az Erdős Pincészet részéről.
Április 23-án megérkezett a faanyag Gyergyó-
csomafalváról, júliusban pedig a keményfa a ha-
jótesthez és a vízkerék-tengelyhez. Ez utóbbit
meg is munkálták. A Ráckevei Molnár Céh Ala-
pítvány júliusban szakmai látogatást tett a szlová-
kiai gútai hajómalomnál. Szeptemberben megja-
vították a sebességváltót, és visszakerült a rácke-
vei vonatkozású molnár céhlevél és vándor-
könyv. Közben Nemes Ferenc szigetújfalusi fafa-
ragó iparművész elkészítette a házhajót és völgy-
hajót díszítő úgynevezett malomferkót.

Októberben a Hajómalmot tartó fém felépít-
mény is elkészült, és a Dunára helyezése után,
novemberben elkezdték a házhajót felépíteni és
lefesteni. A festésben még egy ír hajós, Mike
Miller is segített. 2009. november 26-án már a
vízen állt a házhajó. Újabb nótaestet rendeztek a
felújítás támogatására. Megtalálták a köves dará-
lómalmot. Még ebben a hónapban felállították a

lakodalmas sátort a ráckevei piactéren az elvég-
zendő munkákhoz, és a völgyhajó, azaz tombác
is a vízre került. 2009 decemberében a házhajóra
elkezdték felépíteni a falakat. A hidakat decem-
ber 17-én emelték a helyükre. Közben a 2,5 méter
átmérőjű nagy fogaskereket is a helyére emelték.
December 31-re a hidakkal és a tetővel is teljesen
elkészültek.

Folytatjuk a 2010-es évvel…
(A Hajómalom facebook oldalára még több

képet teszünk fel az újság megjelenésével egy
időben!)

Az elmúlt 12 évben rengetegen támogatták a
hajómalmot. Folytatólagosan, ABC-sorrendben
jelentetjük meg kedves adományozóink neveit.

Nagyon köszönjük a pénzbeli, eszközbeli és
önkéntes munkavégzéssel járó felajánlásokat. Ez
is bizonyítja, hogy egy jól összetartó közösség
sok mindent el tud érni együtt!

A tavalyi 1%-os felajánlásokat nagyon kö-
szönjük, várjuk az idén is!

Lukácsné Ürögi Veronika

Támogatók:

Abonyi István János Ráckeve, nemzetőrség
Ács Sándor Ráckeve, Ács Transz
Agócs Zoltán Ráckeve
Ágoston Elemér és neje Ráckeve
Áj Bálint Ráckeve
Áj Miklós és felesége Ráckeve
dr. Áj Tibor Ráckeve
Ambrus Árpád Gyergyócsomafalva
Asztalos Ferenc Ráckeve

Asztalos Transz Kft.
ifj. Asztalos Ferenc Ráckeve
Babarczi István és családja Ráckeve
Babarczi Jánosné Ráckeve
Baka Ferencné és „ABC Zsuzsi” Ráckeve
Balázs István Ráckeve
Balogh Csaba Ráckeve
Banók Csaba Ráckeve
Barabás József Gyergyócsomafalva

Borsika vendégház
Barnafi Ágnes Dömsöd

Rosenbach Kft.
Bartalis Márton Gyergyócsomafalva

Norilor Kft.
Bede Gábor Ráckeve
Bege Árpád Gyergyócsomafalva

BegBegeCompanyKft.
Beliczay Gábor Ráckeve

hídtervező mérnök
Beliczay József Ráckeve
Beliczai Pál Ráckeve
Benedek Lajos Gyergyócsomafalva

Interholz Kft.
Benda Kálmán Ráckeve
Bendáné Varga Edit Ráckeve
Berger Alfréd Ráckeve
Bezsenyi József Ráckeve, kőműves
Bezsenyi Mihály Ráckeve
Bezsenyiné Szalai Mária Ráckeve
özv. Bécsi Tiborné Ráckeve
Békésiné Kevei Margit Ráckeve
Biczi József Ozora
Bódis István Ráckeve
Bodor István Ráckeve, ács
Bodor István Ráckeve
ifj. Bodor István Ráckeve
BodornéKuruczMarianna Ráckeve
Bodor Károly Ráckeve
Bodor László Ráckeve

A névsort folytatjuk a következő számban...
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Skarica Máté Városi Könyvtár programjai
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Keve Galéria Árpád Múzeum PEK

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 (szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés) • online katalógus http://0334.netlib.hu/katalogus

Rendezvények, programok
• március 10. 18:00 órától TEA koncert
• március 17. és 24. 18:30 órától Hangutazás
• március 18. 18:00 órától a Trianon- emlékév keretében szervezett
programsorozatunk első előadása: Nemzetiségek a középkori magyar
királyság területén, Miskei Antal előadása
• március 31. 17:00 órától filmvetítéssel egybekötött beszélgetés Katona
Katalin ötvösművésszel a Ráckevei Baráti Kör szervezésében
• április 4. Családi nap a „Minden jót!” és a Ráckevei Járási Praxiskö-
zösség részvételével: bábszínház, Ringató és kézműves foglalkozás, étel-
kóstoló, gyermekjóga
• 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

Könyvtári hírek
március

ÚJRA KORTÁRS KIÁLLÍTÁS
A KEVE GALÉRIÁBAN!

Az Árpád Múzeum Keve Galériája szeretettel vár minden kedves
érdeklődőt Incze Mózes festőművész és Varga Melinda szobrászművész

„EGYÜTTÁLLÁS” című kiállításának megnyitójára
2020. március 21-én 17 órára

a Keve Galériába (Ráckeve, Kossuth Lajos u. 49. sz.).
A kiállítást megnyitja: Árvay-Józsa Kitti.

Incze Mózes: Most kellene Varga Melinda:Akkumuláció2
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Ács Károly Műv. Központ farsang elismerés

„Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák
alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,hogy az
erdő észrevett. Ha megállsz egy pillanatra,hallani fogod a szellőt, ahogy a
fák között tovaoson. Te már tudod, hogy ezt a szellőt az angyal rázta
elő,köpenye ráncaiból.” Wass Albert

Az Erdőlakók farsangja családi délutánunk a természetről, annak újjáéle-
déséről, védelméről, szeretetéről és használatáról szólt.

A délutánt a Kolompos együttes indította el fergeteges, vidám koncert-
tel. Minden kicsit és nagyot megtáncoltattak. Átlényegülve és átitatódva a
tavaszi énekekkel, zenékkel, pillanatok alatt oldott, felszabadult mulatság
vette kezdetét. A táncolók, finom szalagos farsangi fánkkal, és meleg teával,
frissülhettek. A kézműves foglalkozásainkat is az erdő témájára fűztük fel.
Lehetett sapkás erdei manókat erdei állatos képekkel díszített lámpásokat
gyártani Szanyóné Brodmann Zsuzsával, és ami külön tiltott élményt jelent-
hetett a gyermekeknek, lehetett a „falra” festeni, Kérges Tünde segítségével.
Minden gyermek kapott kis ajándék festék csomagot, amivel otthon is foly-
tathatják alkotásaikat.

A gyermekek alkotói pillanatai alatt, a szülőkről sem szerettünk volna
megfeledkezni, ezért elhívtunk magunkhoz négy fotóművészt. Mizik
Zsuzsanna, Majer Sára, Fugerth Péter, és Engyel Gábor „Ahogy én
látom – az erdőt” címmel egy kiállítás keretében mutathatták meg, ki mit

gondol, és milyen viszonyulása van az erdőhöz, a természethez, ki mit lát
fontosnak megörökíteni, mi az a pillanat, vagy történés, amit fontosnak tart
láttatni. A színház teremben sikerült négyüktől egy nagyon szép anyagot
kiállítanunk, amelybe elmerülhettek a gyermekeket kísérő szülők is, ame-
lyen megpihenhetett a szem, és elindulhatott egy gondolat. Az aulába kivá-
lasztottunk tőlük egy- egy képet, amely a négy évszakot, a tavasz, nyár, ősz,
és telet mutatja be, ahogy ők látják.

A színház teremben az Így tedd rá!- Balatoni Katával, Zombori-Víg
Zsófival, és Bozókiné Csordás Eszterrel táncolhattak a legkisebbek. A min-
denki táncháza, a „Forgatós” Kakuk Pállal és a Bara zenekarral zárult.

A Művelődési Központot zöld erővé varázsoltuk, benne szabadon táncol-
hatott, mókus, medve, manó, erdei tündér…

Peter Wohlleben szerint az emberi civilizáció alapja, hogy más élőlénye-
ket használunk a túlélésünk és fejlődésünk érdekében, és ezzel semmi baj
nincsen. Az viszont elvárható, hogy minél többet tudjunk ezekről az élőlé-
nyekről, minél tisztességesebben bánjunk velük, és hogy ne pazaroljuk a
tőlük kapott erőforrásokat. Azt mondja – „a fák beszélgetnek, számolnak,
barátkoznak, gondoskodnak az utódaikról és tanulnak is –, ahogy mi is ezt
tettük ezen az estén.

Szabó Gertrúd
igazgató

Erdőlakók farsangja
Táncra perdült a nézősereg

A Magyar Harmonikások Napját minden év február 1-én rendezik,
annak emlékére, hogy ezen a napon született Tabányi Mihály magyar
harmonikaművész. 2016-ban a Harmonikások Országos Társasága a Har-
monika király 95. születésnapja alkalmából és annak kiemelkedő eredmé-
nyeit elismerve hozta létre ezt a jeles napot. Ezen a rendezvényen ünnepé-
lyes keretek között adják át minden évben a Tabányi Mihály Díjat és a Har-
monikások Országos Társasága Emlékérmet és elismerő oklevelet.

Idén február 2-án, Albertirsán a Magyarországi Harmonikások Kultu-
rális Egyesülete nevében Cserna Gábor az egyesület elnöke és a harmoni-
ka szakkör vezetője, aki 2 éve kapta meg a Tabányi Mihály Díjat vehette át a
Harmonikások Országos Társasága Emlékérmet Bánki Andrástól a Har-
monikások Országos Társasága alapítójától.

A rendezvényen számos harmonikaművész, tanuló, harmonikabarát vett
részt és egy nagyszerű koncerttel zárták a jeles eseményt.

Gratulálunk a harmonikásainknak, akik évről évre egyre több rendezvé-
nyen és fesztiválon színesítik Ráckeve kulturális és zenei palettáját és eme-
lik hírnevét városunknak országos rendezvényeken is. Jáki Réka https://www.youtube.com/watch?v=lcHXizietpU

Kitüntetés a harmonikásainknak
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rendőrségi hírek jótanácsok

Az úgynevezett „kisiklatásos” csalás (busniess email compromise)
bűncselekmények lényege, hogy a gazdálkodó szervezetek, önkormányzat-
ok részére - egy velük gazdasági kapcsolatban lévő cég vagy vállalkozás
nevében – előzetes telefonos bejelentkezést követően „hivatalos” levél, ille-
tőleg gmail.com-os e-mail érkezik arról, hogy a partner eddigi kedvezmé-
nyezetti számlaszáma megváltozott, helyett már egy új számlaszám él.

Március 2-tól a Magyar Nemzeti Bank elindítja az „ Azonnali Fizetés”
lehetőségét, amellyel a 10 millió forint alatti elektronikus úton indított bel-
földi forintátutalások a nap 24 órájában, 5 másodperc alatt teljesülnek, így a
„kisiklatásos” csalások megelőzése érdekében a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya felhívja a figyelmet a követke-
zőkre:

• Szenteljenek fokozott figyelmet minden olyan esetnek, melyben átuta-
lással kapcsolatos változás ténye merül fel.

• Minden esetben ellenőrizzék a kedvezményezett számlaszámát.
• Amennyiben e-mail, „hivatalos” levél, illetve telefonhívás érkezik,

melyben eddig ismeretlen számlaszámra történő átutalást kérnek Öntől,
haladéktalanul vegye
fel a kapcsolatot az Ön
által ismert kedvezmé-
nyezettel, de azt sem-
miképpen ne azon az e
mail címen illetve tele-
fonszámon tegye amin
érkezett, hiszen való-
színű, hogy azzal a
személlyel fog kapcso-
latba kerülni, aki azt
megküldte.

Amit az azonnali fize-
tésről tudni kell:

Az új, gyorsabb és ké-
nyelmesebb rendszer min-
den pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó szereplőnél automatikusan elérhetővé
válik.

Amennyiben egy megbízás megfelel az azonnali fizetés feltételeinek,
külön kérés vagy jelölés nélkül, automatikusan Azonnali Fizetésként indul
el és pár másodperc alatt meg is érkezik.

Elfelejthetjük a bonyolult számlaszámokat is, ezentúl számlaszám helyett
akár regisztrált e-mail címet, vagy telefonszámot is megadhatunk azonosító-
ként.

Azonnali Fizetéssel a hagyományos bankszámlaszám mellett a kedvez-
ményezett mobiltelefonszámának, e-mail-címének, adószámának vagy
adóazonosító jelének megadásával is lehet utalni. Ezek a másodlagos azo-
nosítók, amelyeket a számlavezető banknál lehet regisztrálni. Használatuk
nem automatikus, azt az ügyfélnek kell - a bank által meghatározott módon -
regisztrálnia másodlagos azonosítóként.

Az utalást kezdeményező részére a teljesülésről a rendszer azonnal pozi-
tív vagy negatív visszajelzést küld.

Amennyiben a tranzakció sikeres volt, arról – a bankok saját rendszeré-
ben szokásos módon – kap értesítést, vagy a számlatörténetben tájékozódhat
az ügyfél. Ha több mint fél perc eltelt és sem pozitív visszajelzés, sem hiba-
üzenet nincs, valamint a számlatörténetben sem látjuk egyértelműen a tranz-

akció teljesítését vagy visszautasítását, akkor javasolt felvenni a kapcsolatot
az érintett bank ügyfélszolgálatával.

A beérkezett összeget a számlavezető haladéktalanul jóváírja a kedvez-
ményezett számláján, így azonnal felhasználható.

Az azonnali fizetés a magánszemélyek közötti mindennapi átutalások
tempóját is felgyorsítja, a készpénzhez és a kártyához hasonlóan biztosítva a
valós idejű fizetés élményét.

Azonban továbbra is lehetőség lesz értéknap kiválasztására, ezt az átuta-
lást kezdeményező platformon kell külön kiválasztani a jelenleg is ismert
módon.

Amennyiben a tranzak-
ció sikeres volt, arról – a
bankok saját rendszerében
szokásos módon – kap érte-
sítést, vagy a számlatörté-
netben tájékozódhat az
ügyfél. Ha több mint fél
perc eltelt és sem pozitív
visszajelzés, sem hibaüze-
net nincs, valamint a szám-
latörténetben sem látjuk
egyértelműen a tranzakció
teljesítését vagy visszauta-
sítását, akkor javasolt fel-
venni a kapcsolatot az érin-
tett bank ügyfélszolgálatá-
val.

A téves átutalásra vonatkozó szabályok az azonnali rendszer tekinte-
tében:

A bank – bár a mi tévedésünkért nem felel – köteles az azonnali fizetés
összegének visszaszerzése érdekében (a bank- és üzleti titokra és az adatvé-
delmi előírásokra is figyelve) az adott helyzetben elvárhatóan mindent meg-
tenni.

Fontos tudni, hogy a tévesen utalt összeg jogalap nélkül került más bank-
számlájára, annak tulajdonosa köteles azt visszaszolgáltatni a polgári jog
szabályai szerint.

A Magyar Nemzeti Bank szolgáltatóknak készült oldalán elérhetőek az
azonnali fizetési szolgáltatás létrehozásához kapcsolódóan publikált doku-
mentumok.

Az azonnali fizetéseket feldolgozó központi infrastruktúra működési és
technikai részleteire vonatkozó kérdésekre a rendszert üzemeltető GIRO
Zrt. nyújt tájékoztatást és támogatást.

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107
vagy 112-es segélyhívószámon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

FORRÁS: MNB honlapja

AZONNALI FIZETÉS 2020. március 02-től
Kiemelt figyelmet, több óvatosságot!!!

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A
BANKOLÁSBAN 0-24
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jeles napok szokások farsang

A Ráckevei Kick-Box Sport Egyesület ez évi
első kihívása, a szigethalmi gróf Széchenyi István
Általános Iskolában, 2020. február 16.-án meg-
rendezésre kerülő KEMPO Utánpótlás Kupa.

A többéves hagyományra visszatekintő ver-
seny, lehetőséget nyújt a kezdő sportolók készsé-
geik versenyhelyzetben való kipróbálására.

Egyesületünket 10 kezdő sportolónk hősiesen
képviselte, csapatversenyben a húsz csapatból a
bronzéremről lecsúszva a 4. helyezést szereztük
meg. Külön kiemelném az 5 éves Bak Koppány
debütálását, két aranyéremmel.

Azok a versenyzők külön dicséretet érdemel-
nek, akik több versenyszámban is eredményesen
szerepeltek. Bélavári Krisztián négy verseny-
számban indult, és mindegyikben dobogós helye-
zést ért el.

Nagy Benjamin teljesítménye külön is emlí-
tésre méltó, amely a felkészülések során tanúsí-
tott kitartó, szorgalmas munkáját tükrözte.

Az eredmények részletezve:
Bak Koppány (5 éves) Semi Contact: aranyérem
Submission: aranyérem
Kósa Krisztián (6 éves) Semi Contact: bronz-
érem, Light Contact: ezüstérem, Submission: IV.
helyezett
Nagy Benjamin (10 éves) Semi Contact: ezüst-
érem
Pécsi Ankissza (10 éves) Kata: ezüstérem, Semi
Contact : ezüstérem, Light Contact ezüstérem
Tóth Réka (10 éves) Semi Contact: ezüstérem,
Light Contact: ezüstérem

Bélavári Krisztián (12 éves) Kata: ezüstérem,
Semi Contact: aranyérem, Light Contact: bronz-
érem, Submission: aranyérem
Baranyák Tekla (14 éves) Kata: bronzérem
Laczó Bence (14 éves) Kata: bronzérem, Se-
mi Contact: aranyérem, Light Contact bronz-
érem

Sztojka László (10 éves) SemiContact: IV.
helyezett, Light Contact bronzérem
Sztojka Juliusz (13 éves) Light Contact: bronz-
érem
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!!

Kovács Attila
edző

Amikor valaki elhatározza, hogy sportolni
kezd, az egész élete megváltozik. A sportolás
kapcsán elért sikerek, eredmények csak pozitív
velejárói a sportolói életformának. Az övvizsga
is csak egy jelzés. Visszajelzés, ki hol tart. Egy
állomás, a sportolók kemény, fegyelmezett vilá-
gában. Innen lehet továbblépni. Önfegyelem,
akaraterő, kitartás. Egy sportoló életének megha-
tározói.

Egyesületünk 2020. február 11.-én rendezte
meg szokásos évi övvizsgáját, melyet Balázs
Imre 5 Danos Mester, a WAKO szövetség vizs-
gáztatója irányításával bonyolítottunk le.

Nagy Benjamin Tigris fokozat
Kultsár Solt Tigris fokozat
Varga Pál 10 Kyu
Papp Sándor 10 Kyu
Palotai Barbara 10 Kyu
Tóth Réka 10 Kyu
Sztojka László 10 Kyu
Kósa Krisztián 10 Kyu
Kiss Korina 9 Kyu
Pécsi Ankisza 9 Kyu

Baranyák Tekla 9 Kyu
Bélavári Krisztián 8 Kyu
Laczó Bence 7 Kyu
Pécsi-Prebend Szandra 7 Kyu
Tasnádiné Molnár Andrea 6 Kyu
Ráczné Biszak Emese 6 Kyu

Rácz Emese 5 Kyu
Rácz Tibor 4 Kyu
Száz Gergő 3 Kyu
Gratulálunk az eredményesen vizsgázóknak,

további sikereket a továbbiakhoz!
Kovács Attila edző

Övvizsga a Ráckevei Kick-Box Sportegyesületben

Kempo Utánpótlás Kupa 2020. február
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ergométeres bajnokság sport szabadidős park

Egyre nagyobb érdeklődés mellett zajlik a
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola és a
Szabó Attila Kenu Akadémia rendezvénye. A téli
felkészülés végén üdítően hat a versenyzőkre a
kihívás, hogy ellenőrizhetik jól dolgoztak-e. Per-
sze mindenki előtt világos, hogy a kajak-kenu
verseny vízen zajlik, de azért próbálkozik min-
denki változatos eszközökkel végezni az alapo-

zást. Ezért vezette be Mester a kilencvenes évek-
ben a Honvédban az ergométeres edzéseket. Így
készültek az Olimpiákra. Az iskolában testneve-
lési órákon a gyerekek erősítenek ezzel a mód-
szerrel. Nagyon kedvelt, hiszen minden izomcso-
portot jól átmozgat, a kollégák is szívesen hasz-
nálják. Az ERGÓ népszerűséget mutatja a rész-
vételi arány, hiszen idén 118 versenyző állt rajt-

hoz. Külön öröm, hogy a RÁFÁI tanulói lettek a
legeredményesebbek és nyerték meg a kupát.
Összevetettük az időeredményeket 500 m-en:

1. U-19 Sánta István 1’26 RADYG,
2. U-14 Kirchner Kristóf 1’27,9 RÁFÁI,
3. U-18 Novák Botond 1’30,5
és U-17 Bors Kristóf RADYG.

Dr. Borkovits Margit

III. Kis-Duna Ergométeres Bajnokság

1. Vagács Benedek Ráckeve Szt. Imre,
2. Méri Marcell RÁFÁI,

3. Kirchner István RÁFÁI,
4. Cserna Benedek RÁFÁI

Kirchner Kristóf RÁFÁI, 2. Szabó János RADYG,
3. Beretki Róbert RÁFÁI, Riepl Tibor Erik
Szigetszentmárton, Méri Botond RÁFÁI,

Guba Csanádi Zsombor Szigetszentmárton

Pánczél Károly országgyűlési képviselő;
Kótai Róbert, a Keresztelő Szent János

plébánia plébánosa; Mester Csaba, Ráckeve
Város képviselője

Szabadidős sportpark a Csüggedőben
Ráckeve Város Önkormányzata február 6-án hivatalosan is megnyitotta a szabadtéri sportparkot az úgynevezett Csüggedő, skate park melletti terüle-

ten. A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében valósult meg. Az edzőpark
felépítésével a mindennapos sportolás feltételeit kívánjuk megteremteni. Kívánunk kellemes mozgást mindenki számára!

Ráckeve Város Önkormányzata
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Kímélő ételek

Böjtös időszakot élünk, nemcsak a lelkünk-
nek van nyugalomra, elcsendesedésre szüksége,
hanem a szervezetünknek is. Nem beszélve a
pénztárcánkról, kell spórolgatni, mert jön a hús-
véti nyuszi nemsokára!A zöldborsó levest csir-
ke nélkül is el lehet készíteni, úgy is finom!
Akkor szaggassunk bele galuskát!

Suhantott leves

Egy kanál zsiradékon megdinsztelünk egy fej
vöröshagymát. Megszórjuk kevés pirospapriká-
val, föleresztjük hideg vízzel, megsózzuk, és
forrni hagyjuk. Tésztát vagy galuskát főzünk
bele. Petrezselyem zölddel megszórva tálaljuk.

Csirkeaprólékos zöldborsó leves
A csirke fejét, lábát, nyakát, zúzáját, máját

sós vízben megpároljuk. Fél kg zöldborsót meg-
mosunk,kevés zsiradékon megpároljuk, szó-
runk rá 1 kanál lisztet, kissé pirítjuk, felöntjük a
csirke főzőlevével. Hozzáadjuk a csirkeaprólé-
kot, összeforraljuk. Petrezselyem zölddel meg-
szórva tálaljuk.

Savanyú szárazbab
A babot megfőzzük, leszűrjük. Egy lábosban

szép piros rántást készítünk, melybe teszünk
egy kis apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a
babot, felengedjük kevés vízzel, összerottyant-
juk, tejföllel, ecettel ízesítjük.

Ugyanezt elművelhetjük a lencsével, sárga-
borsóval is.

Pityókás gombóc
Fél kg pityókát (krumpli) miután megfőztünk

krumplinyomón áttörünk, teszünk hozzá 1 ek.
zsírt, 1 egész tojást, sót és lisztet. Jó „engedel-

mes” tésztát kell kapjunk. Kidolgozzuk, kis
gombócokat csipkedünk belőle. Ezeket széjjel-
nyomjuk, teszünk bele lekvárt, összegombolyít-
juk,úgy hogy a lekvár a közepén maradjon.
Legjobb a kemény szilvalekvár. Lobogó sós
vízben kifőzzük, pirított zsemlemorzsára szed-
jük, tálaláskor porcukorral megszórjuk.

Én a szilvás gombócot is ebből a tésztából
készítem!

Szász Veronika

Tavaszodik…
Jön a jó idő... tavaszodik... jó hangulat...

finom ételek.

Meggyleves almával
Hozzávalók: 500 g magozott meggy, 1 db

alma kockázva, fél vaníliás puding, 2 db vaníliás
cukor, 1 főzőtejszín, fél liternyi tej, cukor vagy
édesítőszer, teáskanálnyi fahéj + 3 rúd, 6-8 db
szegfűszeg, 1 lime vagy citrom karikázva.

Fagyott állapotban teszem a forró vízbe a
meggyet, almát, fűszereket. Felforralom.

Fél pohár tejben feloldom a pudingport, ráön-
töm gyümölcsre, a tejszínt is hozzáadom, egyet
rottyan és készen is van… hagyom kihűlni. Hide-
gen fogyasztjuk. Mentalevéllel díszítem, egy pici
tejszínhabbal tökéletes.

Töltött paccheri
A paccheri tészta úgy néz ki, mint egy kettévá-

gott canelloni – tehát lehet tölteni.
Hozzávalók: 300 g paccheri tészta, 1 kicsi cuk-

kini reszelve, 1 sárgarépa reszelve, 1 cikk zeller
reszelve, 1 hagyma reszelve, fél kaliforniai papri-
ka kockázva, 3 gerezd fokhagyma szelve, fél
zacskó zöldborsó, 1 natúr sajtkrém, 1 doboz
szemcsés túró, 5-5 dkg reszelt sajt, fél feta, lapka-
sajt, 1 főzőtejszín, 1 kanál liszt, só, bors, medve-
hagyma, petrezselyem, chilidara.

A tésztát a főzési idő feléig főzöm, leszűröm,
hideg vízzel öblitem. Megtartotta a kerek formáját.
Wokban készítem a tölteléket. Olajon megpirítom
a fokhagymát, majd rádobom a zöldségeket,
sózom, borsozom, tovább pirítom nagy lángon kb.
5percet.Majd a mirelit zöldborsót teszem hozzá,
ízesítem – amikor hűlt 1 tojást, sajtokat,túrót is
hozzáteszem, összedolgozom… ízesítem, ha kell
még. Ezzel a zöldséges masszával töltöm meg a
tésztákat. Vajjal kikent jénaiba teszem, leöntöm a
tejszínes, lisztes, reszelt sajtos keverékkel.

Sütöben sütöm 180 fokon kb. fél órát, majd
beterítem a lapkasajttal, vissza 5 percre. Kiveszem
és fetával, zöldfűszerrel megszórom. Finom!

Ez a vega változat… legközelebb paradicso-
mos, darált húsos változat jön.

Káposztás tészta barbecue ízesítésű sült
kacsamellcsíkokkal

Hozzávalók: (Ez egy nagy adag lesz.)
Tésztához: 500 g fodros tészta, 1 közepes

káposzta reszelve, 1 hagyma reszelve, só, bors,
olaj, fél kanál cukor.

Kacsa: 2 db kacsamell vékonyra csíkozva, bő-
rével, só, bors, kanálnyi barbecue szósz, fél vaj.

Olajat forrósítok amiben a cukrot karamelli-
zálom, ráteszem a reszelt hagymát, káposztát,
sózom, borsozom. Először nagy lángon pirítom,
majd fedő alatt, fél pohár víz adásával világos
barnára sütöm.

A tésztát sós, olajos vízben kifőzöm, leszűröm.
Az elkészített káposztát a tésztával összekeve-
rem, még ízesítem, ha kell.

A csíkozott, fűszerezett kacsamellet wokban
megpirítom, majd fél pohárnyi vizet öntök alá…
lassú tűzön megpuhítom, kb. 20 perc. Fél vajjal,
barbeceu szósszal beforralom. Ízesítem még egy
pici chilidarával.

A káposztás tésztát a tetejére szórt ízes kacsa-
mellcsíkokkal fogyasztjuk.

Az íze így együtt nagyon-nagyon finom .
Lehet egy kicsit furcsának találják, ki kell pró-

bálni, megéri… ízélmény!!

Mákos-tökös-leveles
Hozzávalók: 1 db nyújtott levelestészta, 10

dkg darált mák, fél bögre tej, 20 dkg sült sütőtök,
2 vaníliás cukor, porcukor ízlés szerint, 1 citrom
reszelt héja, kávésnyi szerecsendió, 1 tojás, fél
kanálnyi olajjal a kenéshez.

A mákra tejet öntök, bele cukor, vaníliás cu-
kor, citromhéj. Állni hagyom. A sütőtököt szét-
nyomkodom, ízesítem szerecsendióval, majd
összedolgozom a mákkal.

A kiterített leveles tésztára terítem, feltekerem,
megnyomkodom, majd háromszög formára vá-
gom. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezem, tetejét
megkenem az olajos tojással.

Sütőben 180 fokon sütöm amig szépen megpi-
rul a teteje… kiveszem, majd megszórom porcu-
korral.

Azért írtam hogy a porcukor ízlés szerint, mert
ha a tök édes, akkor szinte alig kell bele. Nem
szeretjük, ha nagyon édes.

Az időjárás tavaszt jelez… vitamintartaléka-
ink lassan kiürülnek! A járványos időszaknak
még nincs vége. Igyekezzünk pótolni gyümöl-
csökkel, zöldségekkel…

– alma: A-B1-B6, vas, calcium, magnézium
– citrusféléknél a C-vitamin magas
– sütőtök: magas C-vitamin, kálium
– cékla: kiemelt vitaminforrás
– vöröskáposzta: magas A-B-C-vitamin…

régen a szegények gyógyszerének hívták
– kelkáposzta. antioxidáns,A-B-C-vitamin
– gyömbér: immunerősítő… sok betegségnél

hatásos, DE ügyelni kell a fogyasztást illető-
en. Terhesek, véralvadásgátlót szedők és
még egy-két betegségben szenvedők nem
fogyaszthatják.

Kissé megszállottként... vigyázzunk egészsé-
günkre, egymásra... tudják...!!!

Kívánok az ételekhez jó étvágyat. Mindenki-
nek jó egészséget!!!

Fejérdy Győzőné/MARI

Sütô-fôzô sarok
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Március 4. szerda 18:00
Alkotóművészek és Művészetbarátok Rácke-
vei Egyesületének soros összejövetele
Március 5. csütörtök 15:00
Nyugdíjas klub soros összejövetele
Március 5. csütörtök 14:00
VII. Népdaléneklési Verseny
Március 6-7. Lobogó március – Júlia nyo-
mán
Március 6. 18:00 Mi - Nők az alkotásban c.
kiállítás megnyitó
Március 7. 20:00 JÁNOS VITÉZ BÁL
A jó hangulatról gondoskodik: Csiga Big Band
azaz Cserna Gábor és zenekara. Finom ételek,
italok: Suty&Sasi Pizziéria. A János Vitéz
Napokra készülő pályamunkák meghirdetése:
rajzpályázat, jelmezverseny, verbunkverseny,
és 2020 János Vitéz és Iluskája.
Március 13. péntek 10:00
Szenior Akadémia
Kovács György: Svindlerek nyomában
Március 15. péntek 10:00
Városi ünnepség (Árpád tér)
Március 27. péntek 10:00
Szenior Akadémia
Sulyok Tamás: Az idősek életét megkönnyítő
technikai megoldások
Március 30. hétfő
Zongorás Találkozó

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 relaxációvalmindenkedden19:00
Bokréta Néptáncegyüttes próbája kedd-pén-
tek 16:00
Nippon Zengo Timivel minden kedden 20:00
és csütörtökön 20:00
Gymsitck Timivel minden kedden és csütörtö-
kön 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 pénte-
ken 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
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LAPZÁRTA!
A Ráckevei Újság 

2020. ÁPRILISI SZÁMÁNAK

lapzártája: 

2020. március 23., 12.00 óra. 
Kérem a lapzárta pontos betartását!

A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések

valódi ságáért felelôsséget nem vállalunk!
Az újságban közölt cikkek tartalma nem

minden esetben tükrözi a kiadó és a szer-
kesztőség véleményét, 

és nem vállalnak érte felelősséget.

E-mail elérhetőségek: 
jreka@invitel.hu • jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu • rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat, 
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.

Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

2019. évi adóbevallás
Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda vállalja magán-

személyek 2019. évi személyi jövedelemadó-bevallásának pre-
cíz, gyors elkészítését rendkívül jutányos áron! Ár: 2 000 Ft.

Érdeklődni lehet (munkaidőben): Rác ke ve, Szent István tér 5.
I. emelet (Kék ház) vagy telefonon: 06-24-517-365, 06-24-517-
366, 06-70-330-1842.

Bodor Lászlóné gazdasági vezető

Családi házak, nyaralók
és minden egyéb építési

engedélyköteles épületek
tervezését vállalom.

Telefon: 30 9005898

Köszönet -
nyilvánítás 

Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindazoknak, akik 

Özv.BEZSENYI
SÁNDORNÉ-t
(Szalai  Mária )

élt 93 évet

Utolsó útjára elkísérték, sír-
jára koszorút, virágot he -
lyeztek, és gyászunkban
ve lünk osztoztak és együtt-
érzésüket fejezték ki.

Bezsenyi Család

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a ráckevei 
Szivárvány Óvoda alapítványát!

A kedvezményezett adószáma: 18690747-1-13
A kedvezményezett neve: 

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért

Apróhirdetés
Kútfúrás O/ 110-es csatornacsővel. Tel.: 06(30)9640-485

***
Kedves leendő Ügyfeleink! Adminisztrációs terheit levesszük a válláról. 

Vállaljuk cégek, egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok és őstermelők
könyvelését, adótanácsadását, ügyviteli szolgáltatását bérszámfejtését, 

bérügyintézését. Forduljon hozzánk bizalommal. 
Imana 2003 Számviteli Szolg. Bt. +36707751977, 

facebook oldal: Imana 2003 Bt, email cím: imana2003bt@gmail.com
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hirdetés Szenior Akadémia Költészet Napja
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