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Maradj otthon!
Felfordult a világ

Felfordult az időjárás. Pár napja még sütött a nap, virágzott a
barackfánk, a vízen egy szál pólóban rajzottak a kenusok. Most
viszont, e sorok írásakor sűrű pelyhekben hull a hó, s csendet varázsol a tájra. Hideg lett újra, az itatóban befagyott a víz, ismét meleg
kabátot kell öltenünk. Nem erre készültünk már, de mégis: hirtelen
váltani kényszerülünk. Kényszerülünk és tudunk, még ha a rövid
tavasz után nem is könnyű elfogadni, hogy ismét rideg idők jönnek. De tudjuk, mindez csak átmeneti: hamarosan újra ránk köszön
a szép idő, s optimistábban nézhetünk a nagyvilágba.
Ami – milyen nehéz, mondhatnám sokkoló leírni – ugyancsak
felfordult. Tavaly ősszel még, a választások idején egy fellendülő
gazdaságban, optimista adatok alapján vázoltuk fel jövőképünket.
Bár telve voltunk ötletekkel, már akkor is a realitások talaján
maradva, óvatosan készítettük el programunkat infrastruktúra- és
turizmusfejlesztésre. Utakat. épületeket, közösségépítést ígértünk,
mindezt meglévő pénzügyi ismereteinkre alapozva. Először, persze, rendezni kellett az átvett sorokat. Újraszervezni hivatalt, tisztába tenni pénzügyi keretet, sínre tenni az örökölt projekteket, s
most, tavasszal kezdődhetett volna új életünk: programunk megvalósítása, még ha csak lépésről lépésre is. Amit most – szinte egyik
napról a másikra – radikálisan felülírt a mindannyiunkat fenyegető
járvány. Megszokott életünk hirtelen megváltozott: kesztyűt,
maszkot kell húznunk, barátainkat elkerülnünk, otthonról dolgoznunk. S mindez nem elég: munkahelyek zárnak be és gazdasági
recesszió fenyeget, terveink dőlnek dugába. Családok kényszerülnek arra, hogy szorosabbra húzzák a nadrágszíjat, csökkentsék
kiadásaikat, hogy a napi megélhetést biztosítani tudják. És így van
ezzel a világ, benne Európa, Magyarország és szűkebb lakóhelyünk, Ráckeve is. Mi sem tudjuk elkerülni a vírus ártó hatásait,
készülnünk kell a vészforgatókönyvre egészségügyi és gazdasági
szempontból is. Előbbire már felkészültünk: Ráckevén felállt az
operatív törzs, folyik a rászorultak ellátása, de a gazdaság megtorpanásával járó pénzügyi károkat még csak becsülni tudjuk, ami
óvatosan mérlegelve is meghaladhatja a százmillió forintot. Ezért –
a város működőképességének megőrzése érdekében – átmenetileg
a legtöbb, még csak tervezett saját erős beruházást fel kell függesztenünk. A már folyó projekteket tovább visszük, s a támogatásból

tervezett beruházásokat sem halasztjuk el.
Tisztelt ráckevei lakosok!
Ráckeve Város Önkormányzata, a
lakosság egészségének védelme érdekében bezárta a város tulajdonában
álló játszótereket, tornatermeket, mivel
ezek kockázatos közeget jelentenek a
vírus terjedése szempontjából. Egyúttal korlátoztuk a piac működését, ahol
ezentúl csak élelmiszereket és élő
növényeket, elsősorban idényhez kötött
palántákat lehet árusítani, így az alapvető élelmiszerekhez hozzáférés jogát
biztosítjuk. A vásárlók egészségügyi biztonsága érdekében az árusokat a megszokott rendhez képest egymástól távol telepítjük le.
Meggyőződésünk, hogy ezekkel az intézkedésekkel a zárt terű
bevásárlóközpontokhoz képest biztonságosabb bevásárlási lehetőséget teremtünk, hiszen itt szabad levegőn, az árucikkek összefogdosásának lehetőségét is minimalizálva lehet hozzájutni az alapvető élelmiszerekhez.
Kérjük a vásárlókat, hogy figyeljenek egymásra és magukra:
lehetőség szerint tartsák a 2 méter távolságot egymás között, húzzanak kesztyűt, esetleg maszkot, mivel a papírpénz kiváló vírushordozó, akár öt napig is fertőzhet, de a fémpénz is virulens marad
egy ideig.
Kérjünk mindenkit, hogy figyeljen erre, és boltokban, megbeszéléseken használják a védőeszközöket! Ezzel nemcsak magukat,
hanem másokat is óvnak, hiszen míg egy egészséges, fiatal szervezet könnyebben átvészelheti a bajt, addig vírushordozóként olyanokat is megbetegíthet, akiknek sokkal kisebb az esélyük a
gyógyulásra!
Nyomatékosan arra kérem a különösen veszélyeztetett idősebb
korosztályt, hogy maradjon otthon, s kérjen segítséget fiatalabb
rokonaitól, barátaitól. Amennyiben ez nem lehetséges, a 70 év
felettiek keressék a Ráckevei Család- és Gyermekjóléti Központot
a 06 24 513 241 vagy a 06/70 3379 879-es telefonszámon, amelynek a munkatársai gondoskodnak a bevásárlásról, gyógyszerkiváltásról, egyéb halaszthatatlan teendők elvégzéséről.
Egyúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak, akik segítséget ajánlottak fel a vészhelyzet
idejére. Szerencsére sokan vannak! Magánszemélyek, vállalkozások és intézmények egyaránt.
Figyeljenek oda magukra és egymásra: a járvány megfékezését
csak közös erővel tudjuk elérni, és még nehéz hetek elé nézünk.
Aki teheti, rendezkedjen be az otthoni életre, vészeljük át a
következő időszakot. Aztán majd újra magához tér a világ, miként
az időjárás is. Tavasz után jön a nyár, recesszió után a fellendülés,
baj után az öröm.
Bármilyen közhelyszerű, a világ mégiscsak így működik.
Vigyázzanak magukra és szeretteikre!
Vereckei Zoltán polgármester
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A testület a veszélyhelyzetben is ülésezett

önkormányzat

testületi ülés

önkormányzat

Fontos döntések születtek, mások elnapolódtak…

Ráckeve Város Képviselő-testülete március 19-én tartotta soron
következő nyilvános és zárt testületi ülését a szokásostól eltérően, a
hazánkat is sújtó koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre való
tekintettel, szűkebb körben, és nem a Régi Városháza dísztermében,
hanem a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Vereckei Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a képviselő-testület 12 tagjából 9 fő van jelen, majd
beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint ismertette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amelyet szintén egyhangúan elfogadott a
testület.
A következő napirendi pontban a testület elfogadta a Szakorvosi
Rendelőintézet 2019. évi működéséről szóló tájékoztatóját. Ezután
arról döntöttek a képviselők, hogy a Központi Orvosi Ügyelet 2020.
évi vállalkozói díj emeléséről szóló napirend megtárgyalását az új
koronavírus miatt egész Magyarország területére kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig elnapolják, később tűzik újból napirendre.
A testület tudomásul vette az önkormányzat 2020. február havi
pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés szerinti tájékoztatót is.
A képviselő-testület elfogadta a Pályázati ösztönzőrendszer szabályzatát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a korábban
ebben a témában született 122/2010.(III.19.), 58/2016.(II.25.), valamint a 104/2016.(III.24.) számú határozatokat.
A képviselők döntöttek a Ráckevei Szivárvány Óvoda székhelye és
tagintézményei működési (felvételi) körzeteiről és arról, hogy a körzetekhez tartozó utcák listájáról a lakosságot a helyben szokásos módokon tájékoztassák.
Egyhangúan elfogadta a testület, hogy a 2019/2020-as nevelési
évben, a folyamatos bölcsődei ellátás biztosítására a nyári és téli zárva
tartás idejére Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületével a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde ellátását
igénybe véve feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni.
Elnapolták a ráckevei civil és sportszervezetek 2020. évi támogatásáról szóló pályázat kiírását, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérelmét is a kihirdetett
veszélyhelyzet megszüntetéséig.
A képviselők úgy határoztak, hogy támogatják a polgármester
javaslatát, mely szerint a polgármesteri keretből nyújt 100.000 Ft
támogatást a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.
A testület felkérte a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottságot,
hogy a Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesület egyedi támogatási
kérelméről a sport és civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásakor döntsön, továbbá elviekben a képviselők támogatják az
élsportolókat ösztönző programját, de ennél a napirendnél is a támogatás összegével kapcsolatos döntést a veszélyhelyzet megszűnéséig
elnapolták.
A testület elfogadta a működési célú támogatási szerződés és ezzel
egyidejűleg együttműködési megállapodás megkötését az Ebsegély Alapítvánnyal a település belterületén a kóbor állatok befogása, mint kötelező feladat ellátására. A támogatás összege 2020. évre 1 500 000 Ft.
Döntöttek a Selyem utca és a Kék-Duna sétány szilárd burkolatú
utak felújításáról és az útfelújítási munkák elvégzése érdekében a
pályázat kiírásáról, és hogy mely cégeknek küldik ki a meghívást.
Arról is határoztak a képviselők, hogy a város belterületén lévő
szilárd burkolattal nem rendelkező önkormányzati fenntartású utak
útkarbantartási munkáinak elvégzésére új pályázati felhívást tesznek
közzé.

Május 31-től a testület úgy határozott, hogy közös megegyezéssel a
város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó, az ELMŰ Nyrt.-vel
érvényben lévő szolgáltatási szerződést megszünteti, és a feladatellátásra lefolytatott pályázat nyertesével – az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions
Kft.-vel köt szerződést 2020. június 1-jétől 2022. május 31-éig terjedő
időszakra.
Döntöttek a Ráckeve, Dömsödi út 85. szám alatti telephelyen használaton kívüli, üzemképtelen JUMZ tolólapos 30-2621 B típus számú
földmunkagép értékesítéséről is.
Elfogadták, hogy a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése tárgyú konzorciumi együttműködési megállapodást köt az
önkormányzat a DAKÖV Kft.-vel.
A képviselő-testület tudomásul vette Csernáné Rózsa Mária lemondását tagi tisztségéről, amelyet a RÁVÜSZ Kft. felügyelőbizottságában
betöltött, és elfogadta Matics István külsős bizottsági tag megválasztását a felügyelőbizottság tagjának, és a tisztségviselőinek személyében
bekövetkezett változásokra tekintettel módosította a társaság alapító
okiratát.
A következő napirendnél úgy határoztak a képviselők, hogy a Tűztorony üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2020. évtől az Ács
Károly Művelődési Központnak adják át, ezért a feladat ellátásához az
intézmény 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatát
megemeli 510.000 Ft-tal.
Ingatlanügyekben is döntöttek a képviselők: értékesítik a Ráckeve
külterület 0353/2 hrsz-ú, 2399 m2 nagyságú 4,58 Ak értékű szántó
művelési ágú ingatlant; kezdeményezik és kérelmezik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében lévő Ráckeve 498/1 helyrajzi
számon felvett, magán használatú út megnevezésű, 383 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását, és elnevezik a Ráckeve 7369 hrsz-ú saját használatú utat Moha
köznek.
Elfogadták az Ifjúság úti és Dömsödi úti tagóvoda épületein történő
napelemes energiarendszer kiépítéséről és karbantartásáról szóló
tájékoztatót, de a jelen veszélyhelyzet miatt úgy határoztak, hogy a
megvalósításra előirányzatot nem tudnak biztosítani.
A testület egyhangúan úgy döntött, hogy felkéri a KORAX Kft.-t,
hogy az Ifjúság úti és Dömsödi úti tagóvoda, Gólyafészek Bölcsőde és
a Skarica Máté Városi Könyvtár esetében az épületek tetejére telepítendő napelemes energiarendszerekre az önkormányzat által biztosított frissített adatok alapján, az általuk javasolt beruházási konstrukció
szerint dolgozzák ki részletes ajánlatukat, amelyet majd egy erre szakosodott cég véleményezését követően a képviselő-testület újból megtárgyal.
Elnapolták a veszélyhelyzet miatt a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola homlokzat-felújításához kapcsolódó faldiagnosztikai vizsgálat elvégzésének kérdését is.
A nyilvános ülés után a zárt ülésen a testület a lejárt határidejű,
zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást
elfogadta.
A képviselő-testület soron következő ülését 2020. április 23-án
tartja.
A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a www.rackeve.hu oldalon
olvasható.
Jáki Réka
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koronavírus

Veszélyhelyzet hazánkban
veszélyhelyzet

Magyarországot is elérte a koronavírus okozta világjárvány, idegen
szóval: a pandémia. Eleinte csak a távoli Kínából érkező hírek kezdtek
szállingózni a médiákból, és nem is figyeltünk annyira fel, hiszen „olyan
messze van”, csak amikor januárban már egyre sűrűbben jöttek a hírek
és kezdtek el a szakemberek, politikusok arról beszélni, hogy ez a járvány
akár el is terjedhet a világban, mint a H1N1 influenza, vagy a madárinfluenza… talán akkor már néhányunkban elült az aggodalom. Leszámítva
az egyébként is szorongó alkatú személyiséget, az egészséges emberi psziché egyik sajátossága, hogy nem tudjuk, vagy inkább nem akarjuk elhinni, hogy velünk is történhet rossz, ezért még próbáltuk magunkban
„elodázni” a félelmet és nem vetítettük ki a mindennapjainkra, éltük
tovább a szokásos életünket…

összefogás

a település helyzetéről, a járvány terjedési sebességének megfékezésére hozott
intézkedésekről, és napi facebook bejegyzésével nyújt különböző formában
segítséget, információkat az időseknek, szólítja fel a lakosságot az együttműködésre. A polgármester több ízben is kérte az idősebbeket, hogy maradjanak
otthon, forduljanak segítségért fiatalabb szomszédaikhoz, de ha ez nem lehetséges, az önkormányzat is törődik velük.
Vereckei Zoltán videó üzenetében felhívja a 24 órás ügyeleti számra a
figyelmet, amelyet a Ráckevei Operatív Kar működtet (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző), ahol segítséget lehet kérni, bejelentést tenni, illetve a járvánnyal, az intézmények és a hivatal működésével kapcsolatos kérdéseket. Ezek a telefonszámok a város weboldalán, honlapján is feltüntetésre
kerültek.
Ráckeve város honlapján folyamatosan információkat tölt fel a polgármesA magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni teri hivatal, amelyekből tájékozódhatnak a háziorvosi rendelésekről, a szolgálküzdelem érdekében, amelynek a koronavirus.gov.hu című honlapján tatók működéséről, a járvány terjedésének lassítására szolgáló elővigyázatoshiteles és naprakész információkat kaphat az érdeklődő a hatósági intézkedé- sági szabályok betartásáról. Ezeket a felhívásokat, információkat az újságban
sekről.
is közzétesszük azok számára, akik esetleg nem férnek hozzá az internethez.
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett
A város vezetése nyomatékosan kéri a ráckevei lakosokat a különböző
ki. Nap mint nap élő sajtótájékoztatón informálják a lakosságot és egészen az közösségi oldalakon, hogy maradéktalanul tartsák be a kormányzat, a
utóbbi napokig ott tehették fel az újságírók kérdéseiket, amelyeket már csak hatóságok és a település vezetése által felállított helyi operatív kar ajánláírásban juttatnak el az operatív törzshöz egészségük megőrzése érdekében. A sait, határozatait.
híradók félóránként, óránként folyamatos
Mindannyiunk egészsége érdekében
tájékoztatást nyújtanak az aktuális helycsak az menjen el otthonából, akinek felzetről, a megbetegedésekről. Kis filmek,
tétlenül szükséges, vagy munkába, vagy
reklámok mutatják be, hogyan kell védebevásárolni – szólítják fel különböző
keznünk a vírus ellen.
fórumokon a polgárokat. Nálunk is teljes
Ráckeve is cselekedett
erővel beindult az országosan is egyre
Ráckevén is megalakult a Helyi Operanagyobb hangsúlyt kapó: MARADJ
tív Kar Vereckei Zoltán polgármester
OTTHON! mozgalom.
vezetésével, tagjai: Varga Viktória alpolMég csak a csoportos megbetegedések
gármester, Dr. Jambrik Anna jegyző, Dr.
időszakát éljük, de a szakemberek szerint
Rupp-Müller Melinda aljegyző.
ez a folyamat megállíthatatlan, hiszen az
Március 14-én, szombaton délután 2
egyéniből már átlépett ebbe a kategóriába
órára rendkívüli megbeszélésre hívta
hazánk is, és napról napra látható, hogy a
Ráckeve kihalt főutcája 2020. 03. 28-án szombat délelőtt...
össze Vereckei Zoltán polgármester a
vírus terjed…
Ráckevei Helyi Operatív Törzs tagjait, az intézményvezetőket (bölcsőde,
Mire a Ráckevei Újság megjelenik, már lehet, hogy a tömeges megbetegeóvoda, múzeum, könyvtár, művelődési központ, tűzoltóság, Rávüsz Kft.), dés szakaszába lépünk, és ez újabb intézkedésekkel, szigorításokkal és nagyon
az iskolák igazgatóit. Jelen volt a Ráckevei Szakorvosi Rendelő főigazga- komoly döntésekkel jár, amelyet saját magunk, szeretteink, barátaink, ismerőtója Dr. Végh László, Kótai Róbert plébános, Dr. Öveges Kristóf rendőr- seink, szomszédaink, lakótársaink érdekében be kell mindenkinek tartani.
kapitány, az ÁNTSZ, a polgárőrség képviselői, Dr. Zombori Ottó és Dr.
Most csak a közös összefogás számít, a fegyelmezettség és az elővigyáPataki Márta háziorvosok. A majd 2 órás megbeszélésen döntöttek az zatosság, hogy minél kevesebb legyen a fertőzött beteg. Ha lassítjuk a terjeóvoda és a bölcsőde bezárásáról, valamint a kulturális intézmények prog- dését, akkor az egészségügyi ellátás biztosítottabb, ez a közös cél, és hogy
ramjainak, rendezvényeinek elhalasztásáról, de akkor még úgy tűnt, hogy minél hamarabb visszakaphassuk a megszokott életünket.
látogathatóak az intézmények. Erre az időszakra viszont a legjellemzőbb
Fontos, hogy tartózkodjon mindenki a hangulatkeltéstől, a rémhírek terjeszaz talán, hogy valóban „óráról órára” is változhat a helyzet. Ezt bizonyít- tésétől, a pánikkeltéstől és egymás lejáratásától és, hogy ebben a nehéz időja, hogy a vírus terjedésének következtében elővigyázatosságból 2 nap szakban legyünk szolidárisak egymással, a település és az ország vezetésével!
múlva, hétfőn döntöttek a kulturális intézmények bezárásáról kormányzaVan jó pár nagyon szép gesztus is, például Szöllősi Tamás, a KORAX Kft.
ti szinten, ezért Ráckevén is belső munkavégzést rendelt el Vereckei tulajdonosa megajándékozta a ráckevei háziorvosokat – akiknek sem állami,
Zoltán polgármester március 17-től határozatlan ideig. Korlátozásra sem magán úton nem sikerült megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelkerült a ráckevei piac működése, bezártak a tornatermek, játszóterek.
szereléshez jutniuk – FFP3 maszkokkal, amelyet szintén a közösségi oldaA kulturális intézményvezetők Kabarcz Zsófia (KÖR TV) közreműködésé- lon olvashattunk, amikor megköszönték az orvosok az alapellátáshoz nyújvel még ezen az estén videó nyilatkozatokat tettek, amelyek már a következő tott nagylelkű segítségét a vállalkozónak.
napokban láthatóak voltak az intézmények és a város facebook oldalain. EzekMég számos ilyen szívmelengető esetről lehet hallani ezekben a napokben az üzenetekben tájékoztatják a lakosságot a rendezvények, programok ban, hetekben, amelyek reményt adnak, és úgy érezzük, nem vagyunk
elmaradásáról, a látogatási tilalomról és hogy jelenleg milyen munkavégzések egyedül…
zajlanak az intézmények falain belül. Mindez annak érdekében történik, hogy
Összefogás, egymásra figyelés… és ha ennek a szörnyű járványnak
ha véget ér majd ez a vészterhes időszak, ismét megnyithassák kapuikat a nincs más hozadéka, akkor csak és kizárólag az a jelenség, hogy igenis, „krínagyközönség előtt és újra közösségi életet lehessen élni, kulturális, szórakoz- zis helyzetekben mutatkozik meg az emberek igazi arca” – ahogy egy mondás
tató programokon, rendezvényeken részt venni.
tartja. És egyelőre a ráckeveiek példamutatóan viselkednek, leszámítva azt a
Varga Viktória alpolgármester szintén videó üzenetben próbál nyugtató és biz- néhány hitetlenkedőt, aki minden közösségben akad, de remélhetőleg egyre
tató szavakkal erőt önteni a szorongó és bezártságra kényszerülő ráckeveieknek.
kevesebben lesznek, akik nem tartják be az előírásokat, hogy magunk, szeretVereckei Zoltán polgármester videó üzeneteiben tájékoztatja a lakosságot teink, barátaink, lakótársaink egészségét, életét védjék.
Jáki Réka
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Rendkívüli intézkedések a járvány miatt
Ráckevei

Operatív Kar

Tisztelt ráckevei lakosok! Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki a 2020. március
11-én hatályba lépett 40/2020. (III.11.) számú rendeletével. A Ráckevei Operatív Kar – az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetéseket követően, a koronavírus terjedését megelőzendő – az alábbi intézkedések bevezetéséről tájékoztatja önöket.
Bölcsőde
Ráckeve Város Önkormányzata fenntartásában
és működtetésében lévő Ráckeve Gólyafészek Bölcsődében 2020. évre vonatkozó nyári zárva tartási
időszakot előrébb hozva 2020. április 1. napjától 2020. április 30. napjáig
a polgármester úr rendkívüli szünetet rendelt el.
A nyári szünetnek megfelelően és a rendkívüli veszélyhelyzetre való
tekintettel, az intézményben szigorú ügyeleti rendszer lesz. Az ügyelet
igénybevételét a ráckevei intézményvezetőnél írásban kell bejelenteni. Elérhetőségek: 06 24 518 775, 06 70 330 7193, bolcsi@rackeve.hu.
Azon gyermek, akinek családtagjai közül bárki, bármelyik külföldi
országból érkezett haza, a gyermek a hazaérkezéstől számított 14 napig nem
látogathatja a bölcsődét!
Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati fenntartású
nevelési, oktatási intézmények légúti fertőzés jeleit mutató gyermeket nem
fogadnak!
Óvodák
Ráckeve Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő
Ráckevei Szivárvány Óvodában 2020. évre vonatkozó nyári zárva tartási
időszakot előre hozva 2020. április 1. napjától 2020. április 30. napjáig a
polgármester úr szintén rendkívüli szünetet rendelt el.
A nyári szünetnek megfelelően és a rendkívüli veszélyhelyzetre való
tekintettel, az intézményben szigorú ügyeleti rendszer lesz, amit a
Vörösmarty utcai székhely óvoda biztosít. Az ügyelet igénybevételét az
intézményvezetőnél írásban (ovi@rackeve.hu) kell bejelenteni. Az ügyelettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: 0670-456-8723. E-mail cím: ovi@rackeve.hu.
Azon gyermek, akinek családtagjai közül bárki, bármelyik külföldi
országból érkezett haza, a gyermek a hazaérkezéstől számított 14 napig nem
látogathatja az óvodát!
Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati fenntartású
nevelési, oktatási intézmények légúti fertőzés jeleit mutató gyermeket nem
fogadnak!
A GYERMEKEK FELÜGYELETÉT NE BÍZZÁK IDŐS KORÚ
HOZZÁTARTOZÓKRA, MIVEL ŐK A LEGVESZÉLYEZTETETTEBB KOROSZTÁLY!
Iskolák
Az általános iskola és a középiskola látogatása tekintetében az intézményvezetők által kiadott tájékoztatást kövessék.
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a gyermekek
étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki
ebédet igényel, jelezze az iskolának, illetve az önkormányzat felé erre
vonatkozó igényét: Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda: telefonszám: 06-24-517-366, 365, 06-70-503-4863, e-mail-cím: etkezes2300@
gmail.com.
Segítség nélkül, hozzátartozó nélkül maradt rászoruló személyek
(idősek, otthonukban élő betegek, fogyatékos személyek) támogatása,
segítségnyújtása.
A Ráckevei Család- és Gyermekjóléti Központ a legveszélyeztetettebb
idős korosztály védelme érdekében az idősek nappali ellátására szolgáló
épületben rendkívüli szünetet tart határozatlan ideig. Ellátásukat házi segítségnyújtás keretében biztosítja. A 70. életévüket betöltött személyeket
kérjük, hogy lakhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha

tájékoztatója

a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és
erről az önkormányzatot tájékoztatja – amennyiben hozzátartozói vagy egyéb segítsége nincs –,
ellátását a Ráckevei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ koordinálja. Otthoni tartózkodás bejelentésére szolgáló telefonszámok: 06/24-513-241, 06/70-3379-879.
Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ március 16-tól
ügyeleti rendben működik, telefonos bejelentkezés alapján, a 06/24 513
241, 06/70 3379 879 telefonszámon.
Egészségügyi ellátás
Nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy minden egészségügyi esetben
először telefonon vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal! A gyógyszerek
felírása és kiváltása e-recepttel megoldható. Táppénz igény esetén szintén
telefonon keressék a háziorvost! Szakorvosi javaslatok meghosszabbítása
nem szükséges, azok érvényben maradnak.
Légúti, fertőző betegség gyanúja esetén a szakorvosi rendelőt se keresse
fel, mivel ezzel az egészségügyi ellátórendszer működését veszélyeztetheti!
Az egészségügyi dolgozók karanténba kerülése súlyos következményekkel
járna a munkavégzés szempontjából. Amennyiben sürgős és légúti betegsége van, előzőleg jelezze az orvosának!
Kérjük, csak sürgősségi ellátást igénylő esetben keressék fel fogorvosukat! Légúti, fertőző betegség esetén ne menjen fogorvoshoz!
Koronavírus fertőzés gyanúja (láz, köhögés, fejfájás stb.) esetén mindenképpen telefonon értesítse a háziorvosát (ügyeleti időben az ügyeletet a 06-24-385-342 telefonszámon)! Ne hagyja el otthonát!
A lejáró okmányok (jogosítvány, közgyógyellátási igazolvány stb.) érvényességi ideje a veszélyhelyzetre való tekintettel automatikusan meghoszszabbodik a vészhelyzet megszüntetésétől számított 15 napig. E miatt nem
szükséges felkeresni a háziorvost!
KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY A RENDELÉSI IDŐKRŐL A
RÁCKEVE VÁROS SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET HONLAPJÁN TÁJÉKOZÓDJANAK !
Védőnői ellátás
A területi védőnői szolgálat házi látogatásai elmaradnak. Egészséges
tanácsadásra a védőnők hívják be a gyerekeket (például kötelező védőoltásra).
Rendezvények
Az Ács Károly Művelődési Központ, a Skarica Máté Városi Könyvtár és
az Árpád Múzeum a vendégek, olvasók és látogatók egészségének és életének megóvása érdekében az elrendelt veszélyhelyzet miatt életbe lépett, a
Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete szerint nem látogatható,
bezártak a közönség előtt és egyelőre belső munkavégzés zajlik az intézményekben. Részleteket az újság 13. oldalán találhatnak az intézményvezetőktől, illetve az intézmények és a város facebook oldalán megtalálható
videó üzenetekből tájékozódhatnak.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal
2020. március 16-tól ügyeleti rendszerben működik. Az ügyintézés elektronikusan, illetve telefon útján történik. (Részleteket a 9. oldalon olvashatnak.)
Hivatali munkavégzés tekintetében
A személyes ügyfélfogadás korlátozás alá került, azonban az ügyintézővel telefonon előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk erre. A
folyosón a levegőben történő vírusterjedés megakadályozása érdekében a
fogadó asztalhoz és a pénztárban üvegfal védelmet alakítottunk ki. Az érintett munkavállalóink számára egyéni védőeszközöket biztosítottunk, az
ügyfélfogadás védőfelszerelésben történik (maszk, kesztyű).
Ügyiratkezelés tekintetében is megelőző intézkedéseket vezettünk be.
A levélben, postai úton, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal)
főbejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőládában, illetve személyesen beérkező
iratok kezelése kizárólag védőkesztyűben történhet!
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek. A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. Egyúttal mindenkinek felhív-
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juk a figyelmét, hogy a hatékony védekezéshez szükség van az Önök felelősségteljes együttműködésére is! Kérjük, lehetőség szerint kerüljék a
nagyobb tömeget, az üdvözléseknek testi kontaktussal járó formáját. Alkalmanként igyekezzenek nagyobb, akár heti egyszeri bevásárlást végezni.
A hivatali ügymenetek körében hozott intézkedéseken túl a lakosság
védelmét szolgáló, alaposan átgondolt Pandémiás Cselekvési Tervet alakítottunk ki és vettünk alkalmazásba.
Létrehoztuk a Ráckevei Operatív Kart, melynek feladata a végrehajtandó feladatok és a külső, közösségi kommunikáció koordinálása.
Bármilyen lakossági, intézményi vagy gazdasági tevékenységet végző
személytől beérkező észrevételt, panaszt fogadunk, külön létrehoztunk egy
ügyeleti számot, melyet 0-24-ben kezelünk, a hivatali kollégák 8 órás váltásban fogadják a hívásokat. Minden egyes bejövő információt feldolgozunk, szakmai csoportokkal konzultáljuk meg, intézkedünk és útmutatással,
segítségnyújtással szolgálunk a minket megkereső személy felé.
Játszótereket, edzőparkot bezártuk, azokat használni tilos!
Intézkedések piac kapcsán is bevezetésre kerültek. A piacot létfontosságúnak tartjuk ebben a helyzetben, hisz szabadtéren biztosítjuk jelen pillanatban csak az élelmiszerekhez való hozzájutás lehetőségét, úgy, hogy a piaci
árusokat az így felszabadult nagyobb területen egymástól távolabb tudtuk
letelepíteni, de más komoly lépéseket is kellett eszközölni.
Figyelemfelhívó, szimbólumokat tartalmazó tájékoztatókat helyezett
ki a RÁVÜSZ Kft., a piacfelügyelők szigorúan ellenőrzik az árusok kesztyű
és maszk viseletét, erre a vásárlók figyelmét is felhívják. Mobil kézmosókat
helyeztünk ki a piac két pontján, melyet a lakosság is használni tud.
A lakosság tájékoztatását több formában valósítjuk meg. Egyrészt elektronikus úton, azaz a www.rackeve.hu weboldalon, Ráckeve város
facebook oldalán. Mint ahogy már említettem a központi ügyeleti számon fogadjuk a
hívásokat.
Az idősebb korosztályt, illetve akik nem rendelkeznek a megfelelő informatikai eszközökkel, őket szórólapok terjesztésével és a Ráckevei Újságban közreadott információkkal próbáljuk elérni. Azonban azt gondoljuk, jelen
helyzetben erre még nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk, így Ráckeve Önkormányzat Tűzoltóságával együttműködve egy tűzoltó fecskendővel (tűzoltó autó) járjuk nap végén a
várost, és figyelemfelhívó hang és fényjelzés
kíséretében olvassuk be hangosbemondóba a
lakossági tájékoztatónkat.

intézkedések

Másrészt megrendeltünk több ezer db 3 rétegű szájmaszkot,
melyeket civil önkéntesekkel be fogunk csomagolni és minden háztartásba 2-3 darabot eljuttatunk, ezzel is segítve a lakosság vírusfertőzés
elleni védekezését.
Az étkeztetésben a házhoz szállítást preferáljuk, lehetősége van
mindenkinek a Városi Konyhától is ételt rendelni.
Úgy látjuk, hogy az egyre fokozódó lakossági nyomás hatására, a
Klíma- és Természetvédelmi Akciótervvel összhangban, illetve a közegészségügyi szempontból is fontos, humán járvány következményeinek elhárítása, a ráckevei lakosság egészségének és életének megóvása
érdekében a lakossági zöldhulladék égetésének megszüntetése, gyűjtésének átalakítása, háztól való elszállítása újragondolandó, az ezekkel
kapcsolatos önkormányzati szabályozást a közeljövőben módosítani
fogjuk.
A szakmai csoportokkal a kapcsolattartás és egyeztetés folyamatos, a
kialakított Cselekvési Tervünket a központi, kormányzati rendelkezések fényében módosítjuk, vagy ha szükséges, új elemeket építünk bele.
A kijárási korlátozásról szóló Kormányrendeletet (lásd a 24. oldalon) is
szem előtt tartjuk a további intézkedések meghozatala kapcsán. Jelen közfeladatokat ellátó kollégák nagy része home office-ban dolgozik, erőforrásaink egyelőre a megfelelő mértékben rendelkezésre állnak, ennek ellenére a civilek jelentkezéseit, felajánlásait folyamatosan regisztráljuk és felkészülünk minden olyan
változásra, melyre azonnal reagálnunk kell majd.
Megkérünk minden lakost, hogy kövesse az előírásokat, és vigyázzanak a maguk, szeretteik és különösen az idősek egészségére!
Ráckevei Operatív Kar
Varga Viktória alpolgármester
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Információk a munkavállalóknak
COvid-19

tanácsok

a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban
ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri
Munkáltatói lehetőségek alkalmassági
vizsgálatát (Mt. 51. § (4) bekezdés).

Sem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvényben (a továbbiakban: Mt.), sem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben nincs külön speciális szabályozás járványveszély
esetére, azaz ha közegészségügyi okból prevenciós
jelleggel indokolt a munkavállaló munkahelyi távolléte. Általános jelleggel azonban megállapítható,
hogy a járványveszély különböző szintű kategóriáiban az ún. állásidő szolgálhat általános jogalapul a
foglalkoztatás „szüneteléséhez”. Az állásidőn kívüli
egyéb intézkedési lehetőségek korlátozottak.
MUNKÁLTATÓ
Az Mt. alapján a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra
vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni (Mt.
42. § (2) bekezdés és 50. § (1) bekezdés a) pont),
továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában
– a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani (Mt. 51. § (1) bekezdés).
A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. A
munkába lépést megelőzően és a munkaviszony
fennállása alatt rendszeres időközönként köteles

MUNKAVÁLLALÓ
Abban az esetben, ha a munkavállaló az orvosi
vizsgálat alapján nem keresőképtelen, köteles a
munkaszerződés szerint a munkavégzési kötelezettségét teljesíteni és munkavégzés céljából rendelkezésre állni. Ha tehát a munkavállaló a teljesítésre
kész és képes, és orvosi igazolás nem támasztja alá,
hogy keresőképtelenségét fertőző betegség vagy
annak gyanúja okozza (Ebtv. 44. §), a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, s ezért jogellenes.
ÁLLÁSIDŐ
Ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségét a
beosztás szerinti munkaidőben nem teljesíti, az
állásidő szabályai alkalmazandóak. Az Mt. 146. § (1)
bekezdése (a Kit. 135. §-a megegyezik az Mt. 146. §
rendelkezéseivel) szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás
szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az
elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.
Ha a munkavállaló a teljesítésre kész és
képes, keresőképes és nincs fertőző betegség
gyanúja, de a munkáltató prevenció céljából a

KERESŐKÉPTELENSÉG
Aki COVID-19 vírussal kapcsolatban vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen
állományba vehető.
KI VESZ KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYBA?
COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.
A hatósági határozatról a hatóság hivatalból
értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost.
A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás
vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.
MEKKORA A TÁPPÉNZ MÉRTÉKE?
A táppénz mértéke az általános szabályok szerint alakul a „karantén” esetén is; vagyis a táppénz:
• 50%-os mértékű a fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátás tartama alatt,
• 60%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van
szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási
időszaka alatt rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal,
• 50%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van
szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt nem rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal.
Megjegyzendő még, hogy „7”-es kódos keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár,
hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet

sor. Továbbá „7”-es kódos keresőképtelenség esetén a foglalkoztatót táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli.
„7”-es kóddal a keresőképtelenség igazolására
természetesen csak abban az esetben kerülhet sor,
ha a „karantén” a hatályos jogszabályok alapján
elrendelésre került.
COVID-19 MINT FOGLALKOZÁSI
MEGBETEGEDÉS
Amennyiben a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, akkor 100%os táppénz jár (baleseti táppénz). Akkor kerülhet sor
baleseti táppénz – 100%-os mértékű – megállapítására, ha a biztosított olyan módon fertőződött meg a
koronavírussal, hogy az foglalkozási megbetegedésnek minősül; vagyis az a beteg munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során alakult ki. Életszerűen ez
a koronavírussal fertőzött személyekkel foglalkozó
egészségügyi dolgozók – orvosok, ápolók, mentősök
stb. – esetében képzelhető el.
A foglalkozási megbetegedést a 27/1996. (VIII.
28.) NM rendelet szerint az arra hatáskörrel
rendelkező szerv kivizsgálja és megállapítja. Ha
erre sor került, és az egészségbiztosítási szerv – az
Ebtv. 52. §-a alapján – is döntést hozott a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetként való elismeréséről,
akkor nincs relevanciája annak, hogy az őt kezelő
orvos milyen kezelést rendel el, vagy hogy a beteg
kórházban vagy az otthonában gyógyul-e. Ezekben
az esetekben a keresőképtelenséget az orvos – a
foglalkozási megbetegedés elismerése után – „2”es kóddal igazolja.
TERÜLETI KARANTÉN
Amennyiben az országos tisztifőorvos hatósági

Táppénz

munkavállalók

vállalkozás zavartalan
működőképességének biztosítása és a tulajdon védelme
érdekében a döntése alapján nem foglalkoztatja a
munkavállalót a beosztás szerinti munkaidőben,
illetve a munkavállalót „eltiltja” a munkavégzéstől,
a távollét tartama állásidőnek minősül, ha a munkavállaló személyével összefüggésbe hozott járványveszély a munkáltató eszközeivel elhárítható,
és arra objektíve lehetősége van megelőző védelmi
intézkedések bevezetésével.
Az Mt. 146. § (2) bekezdése alapján, ha a munkáltató hozzájárulása alapján a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre
megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.
OTTHONI MUNKAVÉGZÉS
Amennyiben a munkáltató tevékenysége és a
munkavállaló által betöltött munkakör jellege megengedi, a munkáltató ideiglenesen átadhatja a munkavégzési hely megválasztásának jogát a munkavállaló számára (otthoni munkavégzés), ha arra az
információtechnológiai vagy számítástechnikai
eszközök rendelkezésre állnak.
határozattal járványügyi zárlatot rendel el, nem
csupán konkrét személyekre, hanem akár nagyobb
településrészekre (vagy teljes településekre, kerületekre is) kiterjedhet, úgy:
Az Ebtv. 44. § g) alpontja szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítettek, továbbá aki járványügyi zárlat miatt
munkahelyén megjelenni nem tud, más munkahelyen, munkakörben átmenetileg sem foglalkoztatható. A zárlatról az országos tisztifőorvos értesíti a
keresőképtelen állományba vételi joggal rendelkező orvost, aki ennek figyelembevételével dönt a
„7”-es kódos orvosi igazolás kiállításáról. Az Ebtv.
vhr. szerint pedig a zárlatot határozattal kell bizonyítani. Ennek alapján a fentebb is írt, Ebtv.-ben
foglalt általános szabályok szerint jár a táppénz a
járványügyi zárlattal érintett személyekre, ha a biztosítási feltételek fennállnak.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkársága

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE
VAN SZÜKSÉGE?

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az
alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves rendelkezésére:
• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
• e-mail cím: koronavirus@bm.gov.hu
• honlap: https://koronavirus.gov.hu
• facebook oldal és messenger:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu
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koronavírus

Magyar Posta

Kormányablakok – személyesen csak szükség esetén és csak
időpontfoglalással, de inkább interneten intézzék az ügyeket!

A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezetnek be
a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a kormányhivatalok. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése
mérsékelhető.
Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy
lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak
rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormányablakokat. A
kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon,
ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.
A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy
az ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják meg, amíg
sorra kerülnek.
Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell
átvenni a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik azokat.
A Pest Megyei Kormányhivatal az operatív törzs intézkedéseivel, javaslataival összhangban látja el feladatát.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a
2020. március 12-t követően lejáró, a magyar
állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a
veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig
érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország
területén továbbra is használhatják, külföldön
azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is
érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a
megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket
vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják
kérelmüket.
További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint
hívják az ingyenesen hívható 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat.

Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Posta Zrt. mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
koronavírus terjedésének megakadályozását minden lehetséges eszközzel segítse. A Kormány utasításaival és ajánlásaival összhangban összeállítottunk egy részletes cselekvési tervet, amelynek célja, hogy minden szükséges
óvintézkedés bevezetése mellett a postai szolgáltatások folyamatosságát biztosítani tudjuk. Ennek jegyében tájékoztatjuk Önöket az eddig megtett intézkedéseinkről.
ÁLTALÁNOS POSTAI / HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK
A Magyar Posta minden postán naponta többször fertőtlenítést végez (kilincsek, pultok), a napi takarítás a fertőtlenítőszerek fokozottabb használatával
történik. Védőeszközöket kaptak a postai munkatársak: arcmaszkot és gumikesztyűt, minden olyan munkatárs kapott, akinek ügyfélkapcsolata van (kézbesítő, postai ügyintéző, csomagkézbesítő).
Kézfertőtlenítőt biztosítunk valamennyi kézbesítőnknek zsebben is könynyen tárolható, kis kiszerelésben. A feldolgozó üzemekbe, egyéb létesítményekbe pedig nagyobb kiszerelésben juttattuk el a szükséges fertőtlenítő szereket. Munkatársainkat folyamatosan tájékoztatjuk a veszélyhelyzeti fejleményekről, és felhívjuk a figyelmüket a higiéniás előírások betartására.·A küldemények kézbesítése folyamatos, fennakadások a belföldi küldeményforgalomban nincsenek.·A munkatársak számára előírás, hogy egy esetleges fertőzésről vagy abban való érintettségről a felettest azonnal tájékoztassák.·Ahol
lehet, ott biztosítottuk az otthoni munkavégzést.·Korlátoztuk a postán tartózkodó ügyfelek létszámát, hasonlóan a gyógyszertárakhoz csak annyi ügyfél
mehet be, ahány kiszolgáló pult működik.
ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉS ·
Az érintésmentes kézbesítést a karanténban lévők miatt is kiemelten fontosnak tartjuk. Jelenleg keressük erre is a megfelelő megoldást.·A Postatörvényt és
az ÁSZF-eket áttekintjük, hogy milyen lehetőségünk van a közvetlen személyes
kontaktus nélküli kézbesítésre.·Hatósági támogatást (kormányzati) kértünk, a
további szükséges intézkedések meghozatalához.·A személyes kontaktus nélküli kézbesítést lehetővé tevő csomagautomaták fertőtlenítése a csomag ki- és betá-

rolása során történik. A rekeszeket és az érintőképernyőt fertőtlenítőszeres törlővel tisztítjuk.
Folyamatban van a Budapesten és Pest megyében lévő csomagautomaták és
közvetlen környezetének teljes takarításának előkészítése.
FIXPONTI VÁLTOZÁSOK
Az Operatív Törzs döntése alapján a posták délután 15 óra után is nyitva tartanak, de részben szüneteltetések, részben nyitvatartás szűkítések lehetségesek, ezeket a honlapunkon naprakészen tartjuk. Egyes fixponti partnereink
(COOP és Media Markt) átmenetileg nem fogadnak csomagokat. Az ezekre
már úton lévő csomagok kézbesítéséről minden esetben egyeztetünk a címzettel. Partnerextra szolgáltatásunkban folyamatosan frissítjük az adatokat, egyedi címiratkitöltőt használó ügyfeleink felé a postai kapcsolattartók jelzik a változásokat.
NEMZETKÖZI KÜLDEMÉNYFORGALOM
Közleményt jelentetünk meg az akadályozott nemzetközi küldeményforgalommal kapcsolatban. A postákat pedig értesítettük, hogy a megadott viszonylatokba ne vegyenek fel küldeményeket addig, amíg az akadályozottság fennáll. Az érintett termékek köre: nemzetközi EMS, nemzetközi elsőbbségi és
nem elsőbbségi postacsomag, nemzetközi elsőbbségi és nem elsőbbségi levél,
MPL Europe Standard csomag. Folyamatosan követjük a nemzetközi helyzetet és igyekszünk a járatok átszervezéséhez igazodva fenntartani a küldeményforgalmat, ahol ez lehetséges. További, nemzetközi szállításokat érintő információkat honlapunkon talál.
AJÁNLÁSOK KONTAKTUSSZÁM CSÖKKENTÉSHEZ
Javasoljuk, hogy feladóiknak az utánvéttel történő fizetés helyett inkább
ajánlják az előre fizetés lehetőségét, ezzel is minimálisra csökkentve a személyes érintkezést.·Javasoljuk, hogy a vásárlóknak rugalmasabb átfutási időt
kommunikáljanak, mert a gyorsan változó helyzetben előfordulhat, hogy az
időgarancia nem minden esetben lesz tartható.
További, naprakész információkat honlapunkon, a www.posta.hu felületén találnak. Kérjük, hogy mindannyiunk érdekében fokozottan tartsuk be a
szükséges óvintézkedéseket, vigyázzunk egymásra!
Kitartást és erőt kívánunk mindenkinek, üdvözlettel:
Magyar Posta Zrt.

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatója
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Elmaradnak az április 26-ai és június 7-ei időközi
önkormányzati választások
időközi

önkormányzati

választások
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ügyintézés

polgármesteri hivatal

tűzgyújtás

Ügyintézési lehetőségek a Polgármesteri Hivatalban

A Kormány a 40/2020.(III.11.) számú rendeletével Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus kapcsán kialakult
helyzetre való tekintettel mindannyiunk egészségének a megóvása érdekében az ügyfélfogadásunkat 2020. március 17. napjával az alábbiak szerint módosítjuk:
• Személyes ügyfélfogadás telefonon előre
egyeztetett időpontban történik.
• Kérjük, hogy ügyeiket a hivatalban telefonon

történő tájékozódással, postai küldemény vagy
elektronikus megkeresés útján intézzék.
• A beadványok személyes benyújtására a polgármesteri hivatal főbejáratánál elhelyezett
„postaláda” szolgál.
Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos, és email elérhetőségek:
http://www.rackeve.hu/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek.html
Elektronikus ügyintézéshez használható cím:

Rövid név: RKEVEONK.
KRID: 755229375.
A biztonságos kézbesítési cím a központi ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk: Ráckevei Polgármesteri Hivatal 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Fenti intézkedés visszavonásig érvényes.
Ráckeve, 2020. március 16.
dr. Jambrik Anna sk. jegyző

A szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a
legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat
vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A
veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a
tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi
gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett
tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

I. Az irányított égetés engedélyezése (bejelentése) külterületen:
1. Az engedélyezés tárgya
Külterületen irányított égetés csak akkor
végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten
megengedi. Ebben az esetben a külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az
illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének be kell jelenteni, aki a bejelentést –
abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszi, más esetekben
elutasítja.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést
jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről
szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött
tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Fontos továbbá, hogy erdőben, valamint annak
kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában tilos
tüzet gyújtani. Védett természeti területen lévő
erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely
kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására
alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt

kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy
tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani
nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul
tájékoztatni.
2. Az eljárás menete
Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) 2020. január 22-től illetékmentes. Jogszabály
szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen
végezhet irányított égetést. Az irányított égetés
végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott
helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított
égetés nem végezhető!
II. Belterületi szabadtéri égetés
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet
– megengedi.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri
égetést végeznek, és a települési önkormányzat
azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi
hatósági eljárást.
Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei
műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat
le. Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más
jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem
engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben
meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali
befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben

helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen
elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság
kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség
hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy
jogszabály engedélyezi-e az adott területen és
időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.
A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab
ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000 Ft.
Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt
a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak
betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető
szabályok betartásával:
1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő
mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a
szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk
tüzet.
7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk
vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH
Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Gólyafészek

Bölcsőde

Gólyafészek Bölcsőde

Bölcsődei felvételi kérelem

felvétel

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a koronavírus terjedésének lassítása és mindannyiunk egészsége érdekében a korábbiakban meghirdetettek ellenére,
NEM SZEMÉLYESEN lehet gyermekeiket a 2020/2021. gondozási évre felvételre kérni intézményünkben, hanem ELEKTRONIKUS ÚTON, azaz
e-mail formájában, amelyet letölthetnek Ráckeve Város Honlapjáról is (www.rackeve.hu) oldalról. Kérjük, hogy kitöltött felvételi kérelmet a bolcsi@
rackeve.hu e-mail címre küldjék el! Amennyiben nem rendelkezik internet hozzáféréssel, lehetősége van az újságból kivágva a bölcsőde postaládájába
bedobni (Gólyafészek Bölcsőde, 2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 19. sz.)
Köszönjük megértő közreműködésüket, vigyázzanak magukra és Szeretteikre!
Bertalan Annamária intézményvezető
A gyermek adatai:
Neve: ..............................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................
TAJ száma: ....................................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................

Anya személyi adatai:
Neve: ..............................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Telefonszám, e-mail cím: ..............................................................................
Várható munkahely neve, címe: ....................................................................
........................................................................................................................

Apa személyi adatai:
Neve: ..............................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................................
Várható munkahely neve, címe: ..................................................................
........................................................................................................................
Testvérek neve
1.
2.
3.
4.

Szül. helye, ideje
(év, hó, nap)

Hol vannak elhelyezve
(bölcsőde, óvoda, iskola)

A bölcsődei ellátás igénybevételének várható kezdete:

...........................................................................................................................
Egyedül nevelem gyermeke(i)m: igen – nem

Azon körülmények, amire tekintettel a szülő / törvényes képviselő a bölcsődei felvételt kéri [a megfelelő(ke)t kérjük aláhúzni]:
• A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkavégzése vagy
képzésben való részvétele.
• A gyermeket egyedülálló szülője neveli.

• A felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a 3 főt.
• A gyermek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése
érdekében – a jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség.
• A gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a napközbeni ellátást
biztosítani egyáltalán nem, vagy csak részben tudja.
• A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója neveli.
• A gyermeket a jegyző védelembe vette.

A kérelem egyéb indokai:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban: részesülök – nem részesülök
(a megfelelő rész aláhúzandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A változást 8 napon belül az intézményben köteles
vagyok bejelenteni.

A Gyvt. 33. § szerinti tájékoztatást megkaptam:
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
c) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha a gyermeknek van különélő,
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,
d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,
e) az intézmény házirendjéről,
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
h) * a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról.
(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles
b) * az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat
szolgáltatni (TAJ alapú nyilvántartás),
c) * nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító
adatokban beállott változásokról.

*AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat a bölcsőde a jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje és
kezelje. Tudomásul veszem, hogy a bölcsőde az adatkezelő szervezet, a
kezelt adatok a felvételi kérelmen megadott természetes személyazonosító
adatok, az adatkezelés célja a bölcsődei felvételi eljárás lefolytatása. Az
adatkezelés jogalapja a szülő, illetve a törvényes képviselő általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti előzetes hozzájárulása. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Ráckeve, ……… év ………………… hó ……… nap

............................................................ ............................................................
Szülő / Törvényes képviselő aláírása Szülő / Törvényes képviselő aláírása
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Lélekben együtt emlékeztünk a márciusi ifjakra…
1848/49

forradalom

A koronavírus okozta veszélyhelyzet kihirdetése miatt március 15-én
rendhagyó módon elmaradtak a közös megemlékezések és koszorúzások, de lélekben együtt emlékeztünk Ráckevén is 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
meghatározó eseménye, a nemzeti identitás
egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a
polgári átalakulás megindítója, önvédelmi
harcával a nemzeti mitológia részévé vált.
Ha visszagondolunk az életünkben megünnepelt március 15-ék sorára, talán mind azt
érezzük, hogy ez az a nemzeti ünnepünk,
amely a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus
jelentéstartalmat, leginkább a szabadság, a
fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat
érzését. Ennek a hősies korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését,
zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk
fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar
lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a
napra.
Magyarország 1848. március 15-én az
összefogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett tanúbizonyságot. Ezekben a
válságokkal, viszontagságokkal teli idők-

emlékezés

ben, amikor féltjük szeretteinket, és nem a „forradalom eszméje”,
hanem egy ismeretlen és félelmet keltő vírus „söpör végig Európán” és
a világban is, ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal
töltheti fel szorongó lelkünket. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a
kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató ereje és egymás megbecsülése, védése.
Ezekben a hetekben, hónapokban, amikor
egy láthatatlan ellenséggel vívunk együtt új
harcot, a márciusi ifjak és elődeink hősies
küzdelmeiből, az akkori eszmékből tudunk
erőt meríteni magunknak, hiszen ugyanazon
értékekre van most is szükségünk. Erről
szólt 1848. március tizenötödike 2020-ban
is. Ha nem is tudtuk együtt az Ady Endre
Gimnázium előtt közösen elénekelni magyar
himnuszunkat, akkor is közösen emlékeztünk a közösségi oldalakon és lelkünkben mi
ráckeveiek.
Ráckeve Város Önkormányzata, intézményei és civil szervezetei, ha egyenként is, de
elhelyezték az emlékezés koszorúit a gimnázium előtt álló 1848-49-es emlékmű előtt,
hogy kifejezzék soha el nem múló tiszteletüket a márciusi ifjak és hősök előtt az óvodások kis nemzeti színű papírból készült jelképei mellett, amelyet még március 13-án tűztek ki az óvoda szünet elrendelése előtt.
Nemzeti színű lobogónk és Ráckeve
város zászlaja pedig felhúzva büszkén lobogott a tavaszi szélben…
Jáki Réka
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Lobogó március Júlia nyomán
Ács Károly

Március 6. Mi – Nők az alkotásban című
rendezvényünkön megjelent Vereckei Zoltán,
Ráckeve Város polgármestere, Varga Viktória
alpolgármester asszony, Kulcsár Péter és Mester
Csaba képviselő urak, az Alkotóművészek és
Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete alkotói és
a kiállítás vendégei.
Petőfi Sándor János vitéz c. elbeszélő költeményének első kiadása 1843. március 6-án, az esemény napján éppen 177 éve jelent meg.
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia, illetve János
vitéz ás Iluska szerelme között párhuzam vonható. Mindkét hölgy önálló gondolatisággal, tettrekészséggel, korát meghazudtoló karakán jellemvonásokkal volt felruházva, amely tulajdonságok
megtalálhatók a mai alkotói nőtípusokban. Ezen
asszonyok munkáinak bemutatására készültünk a
nők napja alkalmából. Formabontónak lenni,
márciusi hevülettel, forradalmi gondolataikat vállalva létezni. Petőfi Júliája, illetve Jancsi Iluskája
is hasonlóak azokhoz az alkotó nőkhöz, akiket
ebben a kiállításban szerepeltettünk.
Köszönjük az alkotó hölgyeknek az itt bemutatott munkáikat, Mertl Attilának, az egyesület
elnökének a segítségét, Füstös Lászlónak kitartását és szeretetteljes alkotói együttműködését, Szabó Ritának a Júlia portré elkészítését, Csömöri

Kedves Látogatók!

A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján
2020. március 17-től a közgyűjtemények, így a
művelődési központok látogatása tilos.
Ennek következtében az Ács Károly Művelődési Központ 2020. március 17-től HATÁROZATLAN IDEIG ZÁRVA TART!
Sajnos április végéig le kellett mondanunk két
nagy rendezvényünket, a Költészet Napját és az
Országos Nemzetiségi Fesztivált, ezenkívül minden más nálunk tartott eseményt/rendezvényt.
Az ELMŰ és a DTKH ügyfélfogadás is szünetel!

Művelődési

Központ

(2020. március 6-7.)

Az aulában a nőiességet szimbolizáló körben
elhelyezett alkotásokat szemlélhettük meg közösen, állófogadás kíséretében.

János és Csömöri Péter testvérpár munkáját és
támogatását, hogy Júlia nyomába eredhettünk.
Vereckei Zoltán polgármester úr átadta a márciusi virágokat az alkotó hölgyeknek:
Darabont Mária – fotó
Diósi Ildikó – hímzés
Dr. Lakatos Zsuzsa – fotó
Holczhauser Zsuzsanna – festészet
Kiss Annamária – festészet
Mertl Enikő – szövés
Sándor Mária – festészet
Sneffné Balázs Katalin – tűzzománc
Szimonidesz Hajnalka – illusztráció
T. Németh Gabriella – grafika
Tihanyi Dániel, a Magyarock Dalszínház
művésze egy csodálatos dalcsokrot állított össze
a női alkotók tiszteletére.

Március 7. János Vitéz Bál
E bál elnevezése János Vitéz Bál. A mi városunkban élt János Vitéz alakjának megihletője, akinek
sorsa szinte azonos a 6 éj 6 nappal megírt János
Vitéz alakjával.
E bál alkalmával lett meghirdetve a rajzpályázatunk, amely verbunk táncversenyünkkel együtt
június 6-án és 7-én, a János vitéz Napunkon kerül
értékelésre és megrendezésre.
A rendezvény első megmozdulása, hogy Horváth
Nepomuki János sírjánál tiszteletünket tesszük.
Ezért arra gondoltunk, hogy e bál jó alkalom sírjának rendbehozatalára. Az e célra kihelyezett
perselybe helyezhették el adományaikat a bálozók. A Csiga Big Band szolgáltatta a talp alá
valót, egészen hajnali háromig mulathattak vendégeink. Szomjukat a Sutyi&Sasi bárjában olthatták, akik finom ételekkel várták a bálozókat.
Reméljük, hogy az ez évben első alkalommal
elindított bál hagyománnyá válhat városunkban.
Köszönjük minden résztvevő munkáját, belefektetett energiáját, vendégeink kedvességét,
jókedvét.
Szabó Gertrúd intézményvezető

A tegnapi napon felvettük a kapcsolatot minden együttes-, csoport-, foglalkozásvezetővel,
mind egyetértettünk abban, hogy semmilyen
foglalkozást nem tartunk meg.
Mi dolgozunk tovább, készülünk a nyári
rendezvényeinkre, kicsit szépítgetjük a termeinket, leltárazunk, az eddigi sok rendezvényünk,
napi programjaink miatt kicsit háttérbe szorult
papírmunkákat elvégezzük.
E-mailen: acskarolymuvhaz@gmail.com,
akmkrackeve@gmail.com és a facebookon
(Ács Károly Művelődési Központ) is elérhetők
vagyunk, bármilyen kéréssel, kérdéssel bátran
forduljanak hozzánk, megpróbálunk mindenben
segíteni.

Reméljük, minél hamarabb újra nyitunk, megtelik ismét a Művelődési Központ vidámsággal,
művészettel, nevetéssel, tánccal, sporttal, értékekkel… jógások, nipponosok, pilateszesek,
néptáncosok (kisbokrétások, nagybokrétások,
kévések, rőzsések), nyugdíjas tornások, dancefitnesses kicsik-nagyok, praxis közösségbe járók,
gyógy-, testsúlyrendező tornások, társastáncosok, kártyások, méhészek, Így tedd rá! tipegőkovisok, néprajzosok, versenytáncosok, gymstickesek, íjászok, alkotóművészek, fotóklubosok, polgárőrök… VELETEK, akik színesebbé tettétek/
teszitek az Ács Károly Művelődési Központot!!!
Vigyázzatok egymásra!!!
az Ács Károly
Művelődési Központ munkatársai
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Árpád Múzeum

vénusz Színház

TÁJÉKOZTATÁS

az Árpád Múzeum és hozzá
tartozó kiállítóhelyeinek
bezárásáról
Kedves látogatók!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt életbe lépett a Kormány
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete, mely szerint
5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatás (…)
C/ a muzeális intézményekben.

Ezért az Árpád Múzeum,
a Keve Galéria és
a Patay László Városi Képtár
kiállításai
március 17-től határozatlan időre
NEM LÁTOGATHATÓAK!

Az elkövetkezendőkben a változásokról, illetve friss információkról folyamatosan tájékozódhatnak az Árpád Múzeum és Ráckeve Város facebook oldalán, valamint a múzeum és Ráckeve
Város honlapján.
Tervezünk „virtuális tárlatvezetéseket” az érdeklődők számára,
amelyeken a múzeum állandó helytörténeti, régészeti, néprajzi
kiállítását mutatnák be, valamint a Keve Galériában megrendezésre került Incze Mózes festőművész és Varga Melinda szobrászművész időszakos képzőművészeti tárlatát.
Ezeket a videókat a múzeum és a város közösségi felületein teszszük majd közzé, így pótolva némileg a kulturális élményeket az
otthon maradó érdeklődők számára!
Kövessék figyelemmel felületeinket!

Maradjanak otthon, próbálják megtalálni azokat az elfoglaltságokat és kulturális, szórakoztató, feltöltő élményeket, amelyekkel
könnyebbé teszik maguk és családtagjaik számára ezt a nehéz
időszakot!
Sok türelmet, erőt kívánunk, és várunk vissza minden kedves
érdeklődőt, ahogyan ez lehetségessé válik!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Jáki Réka
múzeumigazgató

városi könyvtár

A Ráckevei Vénusz Színház közleménye

Tisztelt Nézőink!

A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó, 2020. március 11-én
született kormányrendelet értelmében előadásainkat határozatlan ideig nem tartjuk meg.
Az elmaradt előadásokat bepótoljuk, a bérletes előadások új
időpontjairól az országos vészhelyzet lejártát követően tájékoztatjuk
Önöket.
A már megvásárolt jegyek érvényesek lesznek az új időpontokra.
További információkért érdeklődni lehet a jegy@venuszszinhaz.hu
e-mail címen. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Könyvtári hírek
április

Kedves Olvasóink!
Bizonyára sok forrásból értesültek már arról, hogy Magyarország
Kormánya 2020. március 17-től látogatási tilalmat rendelt el a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben. Ebből következően
könyvtárunk is határozatlan időre bezárt, nem látogatható.
Mivel mi Önökért vagyunk, azért, hogy Ráckeve és a környék
közösségének művelődési, olvasási igényeit kielégítsük, ezért természetesen nem érintett minket jól ez a döntés, de teljes mértékben
egyetértünk azzal a céllal, hogy a járvány terjedésének megállítása
érdekében a lehető legkisebbre csökkentsék/csökkentsük a fertőzés
átadásának lehetőségét. Ráadásul látogatóink jelentős részét képezik
az idős emberek, akik a koronavírus járvány által leginkább veszélyeztetett korosztály.
Ebben a szomorú helyzetben kollégáimmal együtt azon leszünk,
hogy a veszély elmúlta utáni újranyitáskor Önöket ismét a jól megszokott színvonalon tudjuk kiszolgálni.
A bezárás közbeni hetekben elvégezzük teljes állományunk kötelező
leltárát, folyamatosan érkeznek be az új könyvek is, amelyeket feldolgozunk és a valamikori nyitást követően a rendelkezésükre bocsátunk.
Az elmaradó rendezvények közül a Trianon 100. évforduló
alkalmából szervezett előadássorozatot ugyanebben a formában ősszel
szeretnénk megvalósítani.
A már kikölcsönzött könyvek lejárati határidejét természetesen
automatikusan meghosszabbítjuk, a lejárt határidejű könyvekre késedelmi díjat nem számítunk fel.
Erre a szomorú időszakra javasoljuk Önöknek, hogy böngésszék a
Magyar Elektronikus Könyvtárat (www.mek.oszk.hu), ahol közel
20.000 elektronikus formátumú könyv és dokumentum közül válogathatnak. Érdemes figyelniük magyar szerzők honlapjait és facebook
bejegyzéseit, mert a mostani helyzetben sokan teszik elérhetővé elektronikus formátumban is műveiket (pl. Nógrádi Gábor stb.).
Úgy gondolom, hogy ez a mostani időszak alkalmas arra, hogy a
kisközösségek, szomszédok összefogjanak, ezért javaslom, hogy
fedezzék fel újra otthoni könyvtárukat, vagy cseréljenek könyveket –
természetesen a biztonságos érintkezési szabályokat betartva – akár a
szomszédjukkal is.
Fogjunk össze és vészeljük át közösen ezt az időszakot!
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
Hegyi Gergely
igazgató
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Hogyan működik a digitális távoktatás?

Szt. imre Kat. Ált. isk.

távoktatás

A kormány 2020. március 13-án este döntött
arról, hogy a Koronavírus fertőzés elterjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 16-tól a tanulók nem
látogathatják az oktatási intézményeket. A tanároknak folytatniuk kell
az oktatást digitális korszak adta eszközökkel és lehetőségekkel.
Bár az ország több oktatási intézményében részben vagy egészben voltak
már a tanórán kívüli oktatásnak kezdeményezései, azért a legtöbb iskolát
váratlanul érte, de a pedagógusok, diákok és szülők is nagyon hamar alkalmazkodtak az új helyzethez, igaz sok segítséget és tanácsot is kaptak. A
kihirdetést követően már szombaton megjelent az Oktatási Hivatal honlapján a Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarendre dokumentum,
mely leírta a teendőket.
Ebben nyújt folyamatosan segítséget a www.videotanar.hu portál is,
ahol minden Nemzeti Alaptantervnek megfelelő felső tagozatos (5-8. osztályos) tananyag megtalálható digitális formában, a testnevelés és az idegen
nyelvek kivételével.
A közel 850 videóval és csaknem 17 000 ellenőrző kérdéssel – stabil,
megbízható tudásbázist jelentő oldalt bárki ingyenesen elérheti. A rendszer

„Maradj otthon”

külön felületet biztosít a tanároknak és a diákoknak, hogy minden felhasználó a megfelelő tartalmakhoz jusson hozzá.
A 70 tanár és lektor közreműködésével készült oldalt bárki elérheti, csupán internetkapcsolatra van szükség. A 10-15 perces videók és tesztek
segítségével gyors és hatékony formában lehet átadni a tudást az otthon
maradt tanulóknak. Az oldal évek óta sikerrel és nagy hatékonysággal
működik, több ezer letöltéssel biztosítva a szolgáltatás minőségét és állandó fejlődését.
Az eddig elérhető felső tagozatos tananyag mellett a videotanar.hu csapata elkezdte kidolgozni a középiskolásokat segítő tartalmakat is, amelyeket
folyamatosan publikál az oldalon. Ehhez a munkához várja olyan vállalkozó
szellemű tanárok jelentkezését, akik szívesen megosztanák tudásukat digitális, videós formában.
A http://videotanar.hu csapata bízik abban, hogy honlapjuk segítséget
jelenthet a távoktatás, a digitális lehetőségekkel történő tudásátadás feladatának megoldásában, és hasznos eszköz lehet a járvány kihívásaival szembenéző pedagógusok kezében.
Íme a ráckevei körkép az oktatási intézményeinknél, hogy hogyan
oldották meg a távoktatást:
Jáki Réka

avagy virtuális tanterem

A koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzetben is tovább
kell működtetnünk az oktatási
rendszerünket, a tanulóknak biztosítanunk kell a tanulási lehetőséget, az iskoláknak és a pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult
szituációhoz. Így történt ez nálunk is a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolában, ahol 2020. március
16-tól minden tanuló otthonában tanul a pedagógusai segítségével.
Iskolánk diákjai számára természetes az online
világ, hiszen elsős koruk óta tanulnak informatikát,
így számukra nem okoz nehézséget a távoktatás.
Nem kell iskolába menniük a diákoknak, viszont a
virtuális tanteremben minden nap kötelező megjelenniük. A kialakult helyzettel szinte egy időben
gyors felmérést végeztünk, hogy minden család,
illetve pedagógus rendelkezik-e megfelelő eszközökkel az otthontanuláshoz, tanításhoz. A segítség
is gyorsan érkezett a hiányok megoldására. Kótai
Róbert atya, iskolánk püspöki biztosa a Plébánia
felajánlását tette közkinccsé 3 laptop formájában,
illetve iskolánk János Vitéz Alapítványa vásárolt 2
db laptopot. Mindkét fél további segítségére számíthatunk. Egy hete így zavartalanul folyik a digitális tanítás-tanulás.
Pedagógusaink hihetetlen munkabírással és akarattal készítik folyamatosan a digitális anyagokat
tanítványaik számára. Értékelik a visszaérkezett
munkákat, próbálnak megfelelni az intézményvezető és a fenntartó adminisztrációs elvárásainak,
vagyis sokkal többet dolgoznak, mint a hagyományos oktatási rendben.
Egyelőre diákjaink egytől egyig lelkiismeretesen
tanulnak és csatolják vissza az elkészített feladatokat a
megadott felületre. Büszkék vagyunk rájuk, hogy
ebben a nehéz helyzetben is helytállnak!
Hálával tarozunk a szülőknek, akik most cseppet
sem könnyű helyzetbe kerültek. Munka, háztartásvezetés, pici gyerek, nagy gyerek. Dolgozni, tanulni, játszani, takarítani és még e mellett is van idejük
nekünk biztató üzeneteket küldeni.

RAdYG

Egy anyuka üzenete:
„Részemről örök hála a pedagógusoknak!!!
Fantasztikus, amit nap mint nap tesztek a gyerekeinkért, és közvetve azért, hogy ezek a gyerekek
ne maradjanak le és legyen jövőjük. Időtök szerintem nulla pluszban, sőt valószínűbbnek tartom,
hogy sokkal több időt vesz igénybe az újfajta oktatás, mint az eddigi. A katolikus iskola minden
anyukája és apukája nevében mondhatom, hogy
igyekszünk mindenben segíteni nektek, csak tartsatok ki a gyerekeink mellett ebben a káoszos időszakban!”
Hisszük, hogy nemcsak közös munkánknak van
eredménye, hanem a közös imának is.
Kérjük az olvasóinkat, hogy csatlakozzanak
hozzánk! Mondjuk el az alábbi imát, gondolva
azokra, akik bajba jutottak, és azokért is, akik nap
mint nap értünk dolgoznak. Reméljük, közös erővel mielőbb túl leszünk ezen a nagy nehézségen.
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény
jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,
aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt
osztoztál Jézus fájdalmában. Magyarok Nagyasszonya, Nemzetünk Üdvössége, te tudod, mire
van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy
gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai
Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni
Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit
Jézus mond majd nekünk, aki magára vette
szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás
örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden
veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!
Ferenc pápa felajánló imája alapján
Babarczi Éva (tanár/tanító)
Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Tanulnak a
középiskolások

Intézményünk minden tanára viszonylagos rendszerességgel már használta/ja azokat az online oktatási formákat, melyeket a
rendkívüli helyzet napi gyakorlattá tett. Még
az első napon eldöntöttük, mely platformokat részesítjük előnyben, és erről értesítettük
a tanulóinkat és szüleiket. Velük a honlap
mellett a Kréta rendszert használjuk kommunikációra. Fölmértük, kik azok a diákok,
akik nem rendelkeznek informatikai eszközökkel. A gépeket azonnal biztosítottuk számukra. Volt olyan eset is, hogy a még nem
hozzánk járó kisebb gyermeknek is adtunk.
Diákjaink azonnal megértették a helyzetet, s
azóta is lelkesen használják a megnyílt oktatási platformokat és vesznek részt online
órákon. A váltás éles volt ugyan (egy hétvége állt rendelkezésre), de a hét közepére már
jól működött a rendszer.
Köszönet illeti mind a tanári kart, mind a
tanuló ifjúságot, hogy ilyen innovatív és
operatív módon álltak hozzá a kialakult
helyzethez. Öröm volt tapasztalni azt a lázas
ötletelést/tenni akarást a nulladik hétvégén a
nevelőtestület részéről! Biztos vagyok abban, ha vége lesz, a folyamatosan formálódó
– „új” gyakorlatot, még jobban mint korábban, ötvözni fogjuk már bevált „analóg”
oktatási módszereinkkel. Meggyőződésem,
hogy törekvésünk találkozik az új nemzedék
igényével, ami az új digitális oktatási formákat illeti.
Úgy készülünk, amíg más nem történik,
hogy az érettségi az eredeti időpontban lesz.
Jó egészséget és munkát!

Molnár László
intézményvezető RADYG
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gyermekétkeztetés
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tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ
gyermekétkeztetésről
Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!
A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre a Kormány egész Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A rendkívüli intézkedések egyike, hogy 2020. március 16. napjától a diákok nem mehetnek be az iskolába. Új oktatási munkarend lépett életbe: tantermen
kívüli, digitális munkarend van érvényben.
A gyermekek és szüleik egészségének és életének megóvása érdekében a bölcsődék és óvodák esetében 2020. március 17. napjától
rendkívüli szünet elrendeléséről polgármesteri intézkedés született.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy IGÉNY ESETÉN a ráckevei Városi
Konyha MUNKANAPOKON továbbra is biztosítja a gyermekétkeztetést az alábbiak szerint:
• DÉLI, MELEG FŐÉTKEZÉS.
• Az arra jogosultak az étkezést ingyenesen, az ingyenes étkezésre
nem jogosultak pedig térítési díj ellenében vehetik igénybe.
• Az étkezés biztosítása előre csomagolt állapotban AZ ÉTEL
ELVITELÉVEL történik a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola tálaló konyháján a szülő / törvényes képviselő, vagy
akadályoztatásuk esetében az általuk megbízott személy, írásbeli
meghatalmazás alapján, 11:30 – 13:00 óra közötti időszakban
viheti el az ételt.
Tisztelt Szülők! A gyermekétkeztetés iránti igényüket az alábbi módon tudják jelezni:
• a csatolt nyilatkozat kitöltésével és annak megküldésével a
rackeve@)rackeve.hu, VAGY az etkezes2300@gmail.com
e-mail címek egyikére, illetve
• a nyilatkozat elhelyezésével a Ráckevei Polgármesteri Hivatal
főbejáratánál kihelyezett postaládában.

N YI LAT K O Z AT
gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1. Alulírott ....................................................................................................
(születési név:...............................................................................................,
születési hely, idő: .....................................................................................,
anyja neve: .................................................................................................. )
........................................................................................ szám alatti lakos,
mint a ................................................................................. nevű gyermek
(születési, hely, idő:....................................................................................,
anyja neve: .................................................................................................,
oktatási / nevelési intézménye:. ..............................................................)1
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) gyermekétkeztetés biztosítását az alábbi időtartamban kérem:
A
1 iskolai/ óvodai /
bölcsődei zárva
tartás 2
2

Az étkezés újbóli biztosítása ez esetben csak megismételt igénylés
után lehetséges.
Dr. Rupp-Müller Melinda
aljegyző

B
C
A gyermekétkeztetést A gyermekétkeztetést
a zárva tartás
a zárva tartás
időtartamára eső
időtartamára eső,
valamennyi
alábbi munkanapokon
munkanapon kérem2
kérem3
Igen/Nem

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó) a következő egészségi állapotra tekintettel:
.......................................................................................................................
Ráckeve, 20...................................................
.................................................................
az ellátást igénylő
(szülő, más törvényes képviselő) aláírása

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étel elvitelére az igénylés
benyújtását követő 3. munkanaptól van lehetőség.
Abban az esetben, ha valamely munkanapon nem kerül sor az
étel elvitelére, az automatikus lemondásnak minősül a további
napok tekintetében is, az étkezés így a következő munkanapon és
az azt követő napokon már nem lesz biztosított.

nyilatkozat

1 Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.
2 A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
3 Kizárólag

abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult a zárva
tartás vonatkozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez
esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében
a jogosult kéri az étkeztetés biztosítását.
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Hírek a hajómalomból

Hajómalom

10 éves jubileum

molnár céh

„Jelképünk volt és lehetne” – 10 éves a Hajómalom

2010 januárjában élő web kamerás képet lehetett nézni a Kevenetnek köszönhetően. Elkezdték
megmunkálni a vízkerék-tengelyt, melyet március 19-én a helyére emeltek, majd a belső gépészeti munkák következtek. Márciusban a megbontott partszakaszt is helyreállították. Áprilisban
helyére került a vízkerék és vízjáró, és lefestették
a felépítményt és a bejáróhidakat. A Duna-Ipoly
Nemzeti Parktól tartós bérletbe kapott magválogató triört teljesen felújították. A házhajó festése
is megtörtént áprilisban, illetve megérkezett a
daratisztító és a hámozó gép (koptató) is. Készült
a hasábszita-szekrény, mely háromfajta liszt:
finom-, rétes- és kenyérliszt osztályozására lesz
képes. Még ebben a hónapban Veszprémben jártunk Völler István malomgépésznél, akitől szitaselymeket kaptunk ajándékba. Májusban a VI.
Nemzetközi Molnártalálkozón jártunk Túristvándiban. Beszerelésre került a tárológarat, Júniusban a drótszita tengely, és a Kerekzátony-szigeten talált, felújított transzmissziós tengely is a
helyére került. Még ebben a hónapban áramot
vezettek a hajómalomhoz, így júliusban elkezdődhetett a próbaüzem. Augusztus 15-én elkészült a „MI építettük” fotó. 2010. augusztus 19én pedig felavatták a Hajómalmot.
Szeptember 13-án az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola 7-8. évfolyamos diákjai tekinthették meg a
hajómalmot működés közben. A nyitás óta számos hazai és külföldi látogatója volt a malomnak.
Folytatjuk bővebben a Hajómalom felavatásával… (A Hajómalom facebook oldalára még
több képet teszünk fel az újság megjelenésével
egy időben!)
Lukácsné Ürögi Veronika

Támogatók: (folytatás az előző számból)

Bognár György
Borbély János
Boros László
Boros Lászlóné
Bozóki István

Szigetszentmiklós
Ráckeve
Ráckeve, Skultéti út
Ráckeve
Ráckeve
KEVEBETON BT.
Bozóki László
Ráckeve, fuvarozó
Böcze Sándor
Ráckeve
Bukovszky István
Ráckeve
Bukri József
Ráckeve, Minép Kft.
Bukriné Gyengési Erzsébet Ráckeve
Bukri Sándor
Ráckeve
Bürgné Újvári Andrea Ráckeve
BÜRO-KOOP Kft.
Budapest
Calden város
Calden
Ráckeve testvérvárosa
dr. Czerny Károly
Ráckeve
dr. Czeny Róbert
Ráckeve
Czifra Sándor
Ráckeve
Csák József
Ráckeve, asztalos
Cserna László
Ráckeve
Csereklei József
Ráckeve
ifj. Csereklei József
Ráckeve
Csiki Gáborné
Ráckeve
Csiki Márton
Gyergyócsomafalva
Harbrad Kft.
Csiszár László
Ráckeve
Piktor Festékbolt
Csókáné Viski Julianna Ráckeve
Csontos István
Németország
Csordásné Fartel Piroska Ráckeve
Csömöri János
Ráckeve, Platán Bt.
Ifj. Csömöri János
Ráckeve

id. Csömöri János

Ráckeve
kötélgyártó mester
Darázs István
Ráckeve
dr. Dávid László
Ráckeve
Deák Tibor
Ráckeve
Dél Csapágy Kft.
Szigetszentmiklós
Dél Csapágy Kft.
Demján Oszkár
Ráckeve
Diószegi Gyula
Ráckeve
Dobor Sándor
Ráckeve
Doktorics N. Balázs
Budapest
Dorogi Csilla
Ócsa
Dunavölgyiné Lipokatity Margit
Budapest
Ecsődi Antal
Ráckeve
ECRS Magyarország Kft.Budapest
Egyed György
Ráckeve
AQUALPIN
Egyed Ákos
Ráckeve
AQUALPIN
Endoor Kft.
Ráckeve
Erdős Bálint
Ráckeve
Erdős pincészet
özv. Erdős Bálintné
Ráckeve
Erdős Károly
Szigetszentmiklós
Erdős László
Ráckeve
Profix Metál Bt.
Erdős László
Ráckeve
Erdős László
Bankháza
Erdős Lászlóné, Kakas Magdolna
Ráckeve
Erdős Sándor
Ráckeve
Erhardt József
Ráckeve
Farkas Tibor
Ráckeve
Poligon Kft.
Fehér Lajos
Ráckeve
Félegyházi-Megyesy Péter Budaörs

A névsort folytatjuk a következő számban...
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Rávüsz Kft.

Üdülőingatlannal rendelkezők
figyelmébe

Értesítjük kizárólag azon üdülőingatlannal rendelkező Ügyfeleinket,
akik az idei üdülőszezonra járó emblémás zsákokat még nem vették át, a
járványhelyzet okozta akadályoztatás miatt, bármely 120 literes
űrtartalmú zsákban kihelyezhetik kommunális hulladékukat.
A közszolgáltatás jogosult igénybevételének időtartama alatt, hetente
1 db max. 120 liter űrtartalmú zsákban, annak tetejét gondosan összezárva, kizárólag kommunális hulladékot helyezhetnek ki.
Üdülőingatlannal érintett települések:
Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Kiskunlacháza, Makád, Majosháza,
Monorierdő, Nagykáta, Ráckeve, Szalkszentmárton, Szentmártonkáta,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tass, Taksony,
Tóalmás.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Ügyfélfogadás változás

Tájékoztatom Önöket, hogy a Rávüsz Kft.-nél is korlátozásra kerül a
személyes ügyintézés, ügyfélfogadás.

Kérjük a lakosság türelmét és megértését, az ügyintézést kérjük kezdeményezze elektronikusan vagy telefonon.

kéményseprés
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Üzenet az otthon maradóknak…
koronavírus

maradj otthon

Nem voltunk még ilyen helyzetben, átrendeződést élünk meg, fogódzókat keresünk, szorongunk. A pszichológiában ilyenkor krízishelyzetekről
beszélünk. Ez nagyjából 6-8 hétig tart. Tagadással kezdődik; nem hisszük
el, hogy ez most megtörténik velünk. Apátia követheti: azt érezhetjük, hogy
valami kiszámíthatatlan jön, de nem tudjuk, honnan várható, mindenesetre
itt van a küszöbön – hát akkor már jöjjön, aminek jönnie kell! Közben dühösek vagyunk, külső „ellenségeket” hibáztatunk. Aztán jön a belenyugvás. A
folyamatnak akkor van vége, amikor újra rendezni tudjuk az életünket.
Most úgy érezhetjük, hogy az eddigi életvitelünknek vége, és ez az, ami
nehéz. Az eddigi problémamegoldásaink hatástalanok maradhatnak.
Bizonytalan, szorongató érzésünk akkor múlik el, amikor végre kikristályosodik valami megoldás a problémánk megoldására. Sajnos nehezebb azoknak, akik egyébként is krízishelyzetben vannak – legyen szó párkapcsolati
problémáról, munkahelyváltásról, halálesetről a családban –, és erre „rakódik” még rá a járványveszély.
A szakemberek is arra biztatnak, hogy a családoknak nagyon kell figyelniük egymásra, mert míg korábban a negatív érzéseket kibeszélhettük a munkahelyi, baráti kapcsolatainkban, az edzőteremben, a körmösnél, most azonban
minden – talán eddig ki nem mondott – feszültség marad a családon belül.
Vigyázni kell gyermekeinkre, óvni őket a pániktól, de azért is figyelnünk
kell rájuk, hogy ne „nyári szünetként” éljék meg ezt az időszakot, hanem
tanuljanak, rendszer legyen a napjaikban, ne szökjenek el és ne verődjenek
csoportokba céltalanul. A gyerekek most meg tudják tanulni az önállósodást, de ügyeljünk arra, hogy a híreket együtt nézzük meg velük. Magyarázzuk el, mi miért történik, ne hagyjuk magára az óriási információ áradatban,
amely sokszor fenyegetően tornyosul nem csak a gyerekek, hanem még

jótanácsok

fölénk is. Merítsünk erőt egymásból, mi szülők most példát mutathatunk a gyermekeink számára abban,
hogyan kell egy nehéz élethelyzetben helyt állni, küzdeni.
Aki pedig idős, beteg és egyedül
van, az forduljon bátran az önkormányzathoz a megadott telefonszámokon,
és ne féljen segítséget kérni, akár barátoktól vagy szakemberektől. Nem szabad egyedül maradni, ha nagyon ránk tör a szorongás…
„Rengeteget tanulhatunk önmagunkról ezekben az időkben. Aki a nehezített élethelyzetből kijött, az sokkal fejlettebb személyiség lesz, mint annak
előtte volt. A krízis esély is, hogy fejlődjünk, érettebb helyzetbe kerüljünk.” –
mondja egy interjúban Pócsi Orsolya pszichológus.
Mivel ez egy közös harc, nem csak a településünkön, hanem az országban,
sőt a világban is össze kell fogni és segíteni egymást, amiben csak tudjuk.
Bízni kell az országunk, településeink vezetőiben, egészségügyi szakembereinkben, hiszen KÖZÖS a cél: túlélni a járványt a legkevesebb veszteséggel,
minden józan ember erre vágyik, és ezért tesz meg mindent. Nincs helye
most politikai széthúzásnak, csatározásoknak, félre kell tenni a nézetkülönbségeket, az egészségünkről, az életünkről, a szeretteinkről van szó.
Hinni és bízni kell abban, hogy túl leszünk ezen a vészterhes időn is és
sokkal gazdagabban, érettebben jöhetünk ki belőle, mert tanulhatunk ebből
a helyzetből és talán hozzásegít, hogy kevesebb rosszindulat, gyűlölet és
ármány legyen a világban, jobban vigyázzunk az ÉLET értékeire, akár a
Földünkére, de leginkább egymásra…
Vigyázzon mindenki magára!
Jáki Réka

Néhány jó tanács a szájmaszkok, arcmaszkok használatáról

Amikor egyre inkább komolyan vették az emberek a figyelmeztetést,
hogy a koronavírus terjed hazánkban is, és a megelőzés vagy terjedési sebesség egyik eszköze a szájmaszk viselése, sokan megrohamozták a gyógyszertárakat, de sajnos hiánycikk volt, amit remélhetőleg most már a folyamatosan
hazánkba érkező több millió darab kínai szállítmány pótolni fog.
Többféle maszk van azonban forgalomban, most segítséget nyújtunk
olvasóinknak, hogy melyik maszk mire jó?
Többféle arcmaszk létezik, és az egyes típusok között komoly különbségek vannak. Amit a legtöbben keresnek – és amitől a védelmet remélik –, a
hagyományos sebészi, egészségügyi maszk olyan anyagból készül, mely
átengedi a rendkívül apró részecskéket, vagyis a vírusokat. Nem is zár tökéletesen, nem simul az arcra, így a vírust tartalmazó cseppecskék a maszkviselés ellenére bejuthatnak a szervezetbe. Ezek a maszkok inkább arra alkalmasak, hogy ha mi magunk betegek vagyunk, köhögünk, tüsszögünk, a kórokozókat ne „szórjuk szét” a környezetünkben, vagyis megvédjünk másokat az esetleges fertőződéstől.
Nagyobb védelmet nyújt a félálarc,
melyet FFP3 (filtering face piece 3) vagy
N95 maszk néven is ismerhetünk. Ezek ára
jóval magasabb, mint a műtős maszkoké. A
félálarc teljesen zárt, rásimul az arcra, belélegzéskor megszűri a levegőt, így a vírusok
nem juthatnak be a szervezetünkbe. Vagyis
ezt a típusú maszkot érdemes beszerezni, ha
hozzájutunk.
Hogyan használjuk a maszkot?
A maszk viselésének is megvannak a maga szabályai, ezek betartása nélkül az arcmaszk nemcsak hogy nem véd, de a fertőzések melegágya lehet!
• A maszk felvétele előtt alaposan mossunk kezet szappannal, vagy dörzsöljük át a kezünket alkoholtartalmú fertőtlenítővel.

• A maszkot igazítsuk az orrnyereghez,
és úgy tegyük fel, hogy az orrot és a szájat
egyaránt befedje. Bizonyosodjunk meg
róla, hogy nincsenek szabad részek a maszk
és az arcunk között.
• Ne érjünk a maszk külső részéhez,
sem felvételkor, sem viselés közben, sem
pedig akkor, amikor levesszük! Ha véletlenül mégis megérintjük, mossunk kezet!
• Cseréljük le a maszkot, ha nyirkos lesz!
• Az egyszer használatos maszkokat ne
vegyük fel újra, még akkor sem, ha megszáradtak.
• A használt maszkot azonnal dobjuk ki egy lefedhető szemetesbe.
• Mossunk kezet, mielőtt új maszkot tennénk fel!
Akkor viseljünk maszkot vagy sem?
Mindenkinek az egyedi döntésére van bízva, hogy visel-e arcmaszkot
vagy sem, de a következő esetekben érdemes megfontolni a maszkviselést:
• ha betegek vagyunk, köhögünk vagy tüsszögünk (függetlenül attól,
hogy a koronavírus okozta a betegséget vagy sem),
• ha készek vagyunk más higiéniás előírásokat is betartani, például rendszeresen, alaposan megmossuk a kezünket,
• ha tisztában vagyunk a maszkviselés szabályaival és rendszeresen tudjuk azt cserélni,
• ha fertőző betegről gondoskodunk.
Egészséges embereknek felesleges maszkot viselnie! A készletek felvásárlása, a maszkok otthoni felhalmozása sokkal károsabb lehet, mint
amennyi előnnyel jár, hiszen éppen azoknak nem juthat, akiknek valóban
szüksége van ezekre az eszközökre.
Forrás: EgészségKalauz
Összeállította: Jáki Réka
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Kick-Box Diákolimpia Békéscsabán
sport

kick-box

szociális intézmények

2019/2020. tanév Kick-Box Diákolimpiájának
országos döntője március 7-én, Békéscsabán
került megrendezésre.
A versenyen nagy létszámban vonult fel a
magyar kick-box utánpótlás színe-java, és nagyon
színvonalas küzdelmeket láthattak a meghívott
vendégek és az idelátogató nézők, akik teljesen
megtöltötték a Békéscsabai Városi Sportcsarnok
lelátóit.
A kick-box küzdősporttal kapcsolatban a nemzetközi olimpiai bizottság hivatalosan elismerte,
hogy Magyarország legsikeresebb nem olimpiai
sportágának számít. Ezért nagy jelentősége van,
hogy a klubok a fiatalok bevonása mellett a
tanintézményekkel is jó kapcsolatot ápoljanak.
Minden olyan erőpróbánál kiemelten fontos,
ahol a versenyző az egyesület mellett a tanintézmenyét is képviseli.
Rácz Emese négy szabályrendszerben állt
tatamira, ahol szoros küzdelmeket vívott rutinos ellenfeleivel. A fárasztó nap után egy
aranyérmet light contactban, egy ezüstérmet
pointfightingban, egy ezüstérmet formagyakorlatban, valamint zenés formagyakorlatban
bronzérmet szerzett.
Rácz Tibor, aki szintén négy kategóriában
mérettette meg magát, formagyakorlatban aranyérmet, zenés formagyakorlatban ezüstérmet,
light contactban ezüstérmet, valamint pointfightingban bronzérmet szerzett.

Mindkét versenyzőre nagyon büszke vagyok,
mert a Ráckevei Kick-Box Egyesületet hősiesen
képviselték ezen a fontos sporteseményen.
Ez a verseny egyben válogatóverseny is volt a

belgrádi wako utánpótlás (gyerek, kadet, junior)
kick-box világbajnokságra (2020. augusztus 21-23.).
Gratulálunk a szép eredmények eléréséhez!
Kovács Attila edző

Látogatási tilalom

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az Országos Tisztifőorvos
látogatási tilalmat rendelt el Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt.
A kormányzati koronavirus.gov.hu oldalon tette közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ az országos tisztifőorvos rendelkezését, amely a
koronavírus-fenyegetettség miatt látogatási tilalmat rendelt el
Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális
szolgáltatást nyújtó intézményében. A tilalom elrendelését Müller Cecília
országos tisztifőorvos azzal indokolta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint
a megbetegedés súlyosabb formája főleg az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti. A fertőzés elsősorban a zárt közösségekben,
intézményekben képes gyorsan terjedni, és jelentős számban súlyos, ese-

tenként végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. A vonatkozó rendelkezés szerint az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló
csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt
szükség.
A tilalom általános érvényű, ugyanakkor nem érinti a különösen méltányolandó eseteket – például a végstádiumban lévő betegektől történő
elbúcsúzást. Ilyenkor a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak.
A tilalom 2020. március 8-tól (vasárnap) visszavonásig érvényes,
és természetesen a Ráckevén található Fidelio Időskorúak Otthonát,
valamint a Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Ráckevei Otthonát is érinti.
Egyben kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a további megbetegedések
elkerülése érdekében lázas betegen ne látogassák a Ráckevei Polgármesteri Hivatal, valamint a városi közintézmények épületét!
A koronavírussal kapcsolatos aktuális információk az alábbi linken
érhetőek el:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus
ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-277-455, 06-80-277-456
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Nagyon vártuk már, hogy elkezdődjék a
tavaszi szezon, és nem is sejtettük, hogy idejekorán félbeszakad. Erről még az írás végén
ejtünk néhány szót, most azonban nézzük át a
történéseket kronológiai sorrend szerint. Az
őszi sorsoláshoz képest csak annyi volt a változás, hogy a mérkőzések fordított pályaválasztás mellett zajlanak. Ennek megfelelően a
Keve a Tápiószele ellen kezdte meg a tavaszi
menetelést, csak most hazai pályán tehette.
Mint az sokak számára ismeretes, ősszel 6:2es vereséget szenvedtünk Szelén, így most a
visszavágás egészséges vágya is hajthatott
bennünket.
Ráckeve – Tápiószele 0:2 (0:2)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Gyurcsányi
P., Urbán T., Kelemen G., Agócs G., Tóth R.,
Kalmár S., Tóth D., Török Cs., Morris.
Csere: Földi R., Zelei T. (k), Balogh R.,
Áj D.
Edző: Szanyó Tibor.
A kezdeti tapogatózást követően már a 10.
percben hátrányba kerültünk egy vendég
ellencsapás következtében (0:1). A Ráckeve,
bár dominálni próbált, de a sok-sok pontatlanság miatt ez a törekvés nem lehetett valós. A
vendégek továbbra is pontosabbak voltak, és
ennek meg is lett az eredménye. Egy tudatos
ellentámadást követően már 0:2-re vezettek. A
25. percben egy Tóth D. próbálkozás törte
meg a visszafogott kevei játékot, majd egy
szabadrúgás halt el. A 39. percben egy vendég
kapufa jelezte a szelei törekvéseket. A 42.
percben egy Kalmár Sz. szabadrúgást hárított
a vendég hálóőr. A 43. percben egy veszélyesnek mondható kevei szöglet mutatta az éledező Ráckeve szándékait. A második félidő eleje
eseménytelen játékkal telt. Az 57. percben
Kalmár S. belőtt labdája suhant el a belsők
előtt. Az 59. percben egy kétes szituáció zajlott a Szele 16-osán belül, a játékvezető sípja
azonban néma maradt. A 62. percben egy
kevei, illetve egy szelei piros lap borzolta a
kedélyeket. A 64. percben Kalmár S. szabadrúgása tévesztett célt. A 76. percben Morris
lehetősége kavarta meg az állóvizet, a kapus
azonban a helyén volt. A 80. percben Matus T.
védésének tapsolhattunk. Szemmel láthatóan
kínlódtunk, és szinte megváltás volt a mérkőzést végét jelző játékvezetői sípszó. A Szele
elsősorban csapatmunkában múlta felül a
Ráckevét, és megérdemeltnek mondható győzelmet aratott az enervált, visszafogott Keve
ellenében. A játékvezető is idény eleji formát
mutatott, bár meg kell vallanunk, hogy a végeredményhez nem volt köze. Újhartyánba
utaztunk a következő hét végén, és az „Óbudai Álmos Könyvek” szerint ez nem sok jót

Labdarúgás
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ígért, bár a mérkőzés alakulása korántsem ezt
mutatta.
Újhartyán – Ráckeve 3:2 (1:1)
Ráckeve: Matus T., Márkus Zs., Gyurcsányi
P., Urbán T., Kelemen G., Tóth R., Kalmár S.,
Agócs G., Ruszó N., Török Cs., Morris.
Csere: Zelei T. (k), Földi R., Kecskés Zs.
Góllövők: Kalmár S., Morris.
Edző: Szanyó Tibor.
A 4. percben Kalmár S. távolról mellédurrantott. A 6. percben már hazai helyzet miatt
izgulhattunk. A 7. percben Tóth R. helyzete
után jutottunk szöglethez. A 8. percben két
kevei lehetőség is borzolta a kedélyeket. Egy
perc elteltével viszont már vezettünk. Kalmár
S. gólja után már 0:1-et mutatott az eredményjelző. Nem sokáig örülhettünk, hiszen kb. egy
perc múlva már egyenlített a hazai csapat
(1:1). A 18. percben veszélyes kevei szögletet
úsztak meg a hazaiak. A 23. perc tájékán két
Kalmár S. próbálkozás halt el a hazaiak kapujánál. A 26. percben hatalmas szerencse mentette meg a hazaiak kapuját a góltól. A második játékrész elején Török Cs. szabadrúgását
hárította a hazai hálóőr. Az 52. percben az
igen agilis Kalmár S. próbálkozása kerülte el a
kaput. Az 58. percben újra vezettünk. Mintaszerű Márkus Zs., Kecskés Zs., Morris akció
után már 1:2-t mutatott az eredményjelző.
Egészen elképesztő módon, szinte a kezdés
után egyenlített a Hartyán (2:2). A 65. percben
a mérkőzés folyamán először a hazaiak vezettek (3:2). A 73. percben újabb veszélyes szögletet úsztak meg a hazaiak. A 77. percben szinte ugyanez játszódott le, amely után kétszer is
helyzetbe kerültünk, sajnos hiába. A 80. percben egy veszélyes hazai szabadrúgást hárított
Matus T. a kapufa segítségével. A 83. percben
Kalmár S. lövését védte a hazai portás. A
Ráckeve rendkívül bosszantó, és éppen ezért
fájó vereséget szenvedett elsősorban azért,
mert a kétszer is megszerzett vezetés lélektani
előnyét hagyta veszni a nem megfelelő koncentráció miatt. Nem sokat búslakodhattunk,
hiszen a második helyen álló Bugyi SE vendégjátékára vártunk.
Ráckeve – Bugyi SE 0:0
Ráckeve: Zelei T., Tóth R., Gyurcsányi P.,
Dudu, Kelemen G., Agócs G., Kecskés Zs.,
Török Cs., Markovic O., Kalmár S., Morris.
Csere: Matus T., Ruszó N., Földi R., Áj D.,
Balogh R.
Edző: Szanyó Tibor.
A mérkőzés elején a Ráckeve igyekezett
pressziót gyakorolni, és ez nagyrészt sikerült
is. Török Cs. veszélyeztetett, majd egy kevei
szöglet okozott zavart a vendégek soraiban. A
továbbiakban váltakozó iramú és színvonalú

mérkőzést láthattunk. A 28. percben Morris
helyzetét hárította szögletre a vendég kapus. A
31. percben Török Cs. fejét kerülte el a beadás.
A 36. percben Zelei bravúrjának tapsolhattunk, majd Dudu hárított. A 44. percben vitatott helyzet alakult ki a vendégek 16-osának
környékén. A játékvezető végül is szabadrúgást ítélt a vonal közeléből, és egy vendég
védőt kiállított. A szabadrúgást egyébként
Kalmár S. fölé lőtte. Az 59. percben Török Cs.
veszélyeztetett, az eredmény azonban nem
változott. A 60. percben vendég helyzetet láthattunk, szerencsére fölé ment. Egy perc elteltével ismét Török Cs. veszélyeztetett. A 72.
percben Kalmár S., majd Agócs G. próbálkozását úszták meg a vendégek. A 79. percben
Dudu fejesét hárította a vendégek hálóőre.
Kevei nyomás mellett zárult a mérkőzés. A
Ráckeve javuló játékot mutatott, és bizony
győzelmet érdemelt volna a szervezetten játszó Bugyi SE ellenében.
Lapzártával egy időben játszották:
Péteri – Ráckeve 0:2
A Ráckeve megszerezte első győzelmét, és
várjuk a továbbiakat is.
Az MLSZ rendelkezése értelmében a KORONAVÍRUS világméretű járványa miatt
bizonytalan ideig a bajnokság szünetelni fog.

labdarúgás

Közbeszólt a vírus …

Az U19-esek mérkőzéseiről

Pereg – Ráckeve 0:2 (0:1)
Ráckeve: Béres O., Medgyesi G., Ács G.,
Kalmár D., Erdős D., Bak D., Király K., Kis
Zs., Borbély B., Kircsák Z., Kiss B.
Csere: Recinger G., Molnár E., Mesztra Sz.
Góllövők: Kiss B., Király K.
Edző: Muszka Szabolcs, Podruzsik József.
Az alaposan „felturbózott” Pereg ellenében
– szikrázó mérkőzésen – értékes kevei győzelem született.
Ráckeve – Bugyi 0:0
A második félidőt szinte végigtámadó
Ráckeve a sok-sok helyzet ellenére sem tudott
gólt elérni a hatékonyan védekező Bugyi ellenében. Érdekességként megemlíthetjük, hogy
szinte példátlan módon a felnőttek mérkőzése
is ugyanezt az eredményt hozta.
Szerettük volna még a Tisztelt Olvasóval
ismertetni a Ráckeve VAFC tavaszi sorsolását, de ez az ismert és sajnálatos tények miatt
okafogyottá vált. Végezetül reménykedjünk,
hogy a KORONAVÍRUS járvány mielőbb
lecseng – a lehetőség szerinti legkisebb veszteség mellett – és a bajnokságok folytatódhatnak.
Változatlanul: Hajrá KEVE!
Losits János
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Sütô -fôz ô saro k
Húsvéti étkek

„Igazi lelkünket, akárcsak ünneplő ruhánkat
gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd
az ünnepekre.”
(József Attila)

Ez a Húsvét kicsit más lesz mint a többi volt.
De voltak ennél nehezebb húsvétjaink is, gondoljunk szüleink háborús éveire, gondoljunk a nyomorúságos, szegény évekre. Most egy kicsit másképp fogunk ünnepelni. A lelkünkben ünneplünk,
otthon maradva. Nem tudunk menni a templomba, nem tudjuk megszenteltetni étkeinket, csak
gondolatban. Nem fog olyan jól esni a húsvéti
sonka, az ebéd, mint a múlt években, hiszen nem
hívhatjuk meg családtagjainkat, csendben, magában ünnepel mindenki. De azért ünnepeljünk.
Készítsük el a kis reggelinket, ebédünket, öltözzünk fel szépen, ünneplőbe, és imádkozzunk.
Gondoljunk távollevő szeretteinkre, gondoljunk
az együtt eltöltött húsvétokra, emlékezzünk. És
nincs olyan nagy baj, mert a technikának köszönhetően láthatjuk, hallhatjuk egymást. Gondoljunk
egymásra szeretettel, ne keseregjünk, csendesedjünk el, jót fog tenni a lelkünknek. Valahol olvastam: „Amikor a kezeimmel nem érem el a számomra fontos személyeket, akkor az imáimmal
ölelem át Őket”. Hát most tegyük ezt mindannyian, áldott Húsvétot kívánok.
Tojás kiflifészekben
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dl tej (fele tej,
fele joghurt is lehet), 1 ek. cukor, 8 dkg olvasztott
vaj, 3 dkg élesztő.
Kenyérsütő gépbe rakom a hozzávalókat,
dagasztó, kelesztő programra kapcsolom. Amikor
szépen megkelt, gyúródeszkán átgyúrom a tésztát, kis gombócokra osztom és kalácskákra formázom, közepébe főtt tojást teszek. Újra kelesztem, a tésztát a tojás körül megkenem felvert
nyerstojással, és gőzös sütőben megsütöm.
Miután kihűlt, a tojásokra mintákat festek,
vagy matricákat ragasztok.
Fokhagymás bárányleves
A bárányfejből, csontos részeiből egy fej hagymával, pár cikk fokhagymával, sóval levest
főzök. A csontokról leszedem a húst, kockákra
vágom. A levest átszűröm, visszarakom főni,
belerakom a húsdarabkákat. Apróra vágott fokhagymát teszek a levesbe, és ekkor óvatosan beleengedem a bárány agyat, vigyázva, hogy ne essen
szét.

Tejfölben elkavarok kevés lisztet, és behabarom a levest. Ha kevés a hús, fél marék rizst főzök
a levesembe. Citrommal, esetleg ecettel savanyítom. Petrezselyemzölddel megszórom. Vigyázat,
ha a tejföl savanyú, nem kell savanyítani. Puliszkával mennyei.
Báránycomb sütve
A báránycombot előkészítem sütésre. Kis lyukakat vagdosok bele, amelybe füstölt szalonna
darabkákat és fokhagyma szeletkéket dugdosok.
Megsózom, megborsozom. Beleteszem egy tepsibe, hagymakarikákat szeletelek rá. Öntök alá
egy kis vizet és egy löttyintés fehérbort. Lefedem
fóliával és beteszem a sütőbe. Amikor már majdnem kész, leveszem a fóliát és szép piros ropogósra sütöm. Krumplisalátával tálalom.

Krumplisaláta
Megfőzöm a pityókát héjában, dobok bele egy
kicsi sót is a fövő vízbe. mert úgy jobb íze lesz.
Meghámozom, ha kicsit hűlt, karikára vágom.
Rávagdosok egy csokor újhagymát, egy kápia
paprikát, egy csomó retket – hát ami van azt.
Sózom, borsozom, meghintem kicsi pirospaprikával, löttyintek rá egy kicsi olajat és egy csepp
ecetet. Kicsit savanykásnak kell lennie – szokjuk
már ezt a sanyarú világot. Amúgy viccet félretéve, nagyon finom ez a savanykás krumplisaláta,
nagyon illik a bárányhoz.
Süssenek, főzzenek, imádkozzanak, pihenjenek. És ne nyaslassanak, maradjanak otthon.
Vigyázzunk magunkra és egymásra.
Ráckeve, 2020 Húsvét tája.

Szász Veronika

Helyzet van!

Ez egy főzősarok… örülök, hogy itt lehetek!
Komolyra fordítva: szó szerint helyzet van… járványhelyzet, koronavírus! Most amikor írom, még
az elején vagyunk, de egy hét múlva valószínű
durvul a helyzet! Minden híradás erről szól. Nem
szeretnék okoskodni, hanem egy-egy ételötlettel
segítsünk magunkon, kevesebb alapanyagból próbáljunk gazdálkodni, főzöcskézni.
Most a gyerekek is otthon vannak, lehet
ötletelni, hogy jó legyen.
Előjönnek a régi receptek is, amelyek nagy- és
dédszüleik idejéből valók.
Ha van fagyasztó – előre lehet készíteni akár
káposztafélét vagy sült húsokat, fasírtokat, rántott
húsokat, ezeket felhasználáskor én sütőben sütöm
át, finomabb, mint a mikrózás.
Levesek esetében a
– köménymagos rántottleves (olaj + fűszerkö-

mény + hagyma + liszt + só, ízesítőnek egy szál
zellerlevél pirítva, főzve, kiszedve a főtt zöldség),
hogy laktatóbb legyen, pirított zsemlekocka…
– tojásleves (olaj + liszt + pirospaprika + só, bors
– felforralom, belecsurgatok 3-4 tojást), ecettel lehet
savanyítani.
– árvaleves (olajon, zsíron pirított levestészta,
vízzel felöntve, pici vegeta, só, bors).
– zöldséglevesek: ezek táplálóbbak – sárgarépa,
zöldborsó, karfiol, brokkoli, zeller.
Együtt is tökéketes, krémlevesek formájában,
külön-külön egy galuskával, gazdagabban húskockával.
– salátaleves: szalonna pirítva, rá az összevagdalt saláta, víz, ételítesítő, kapor, habarás – rá tojásrántotta –, citromlé.
– önálló, gazdag levesek
– bableves füstölt hússal – ha nincs, egyszerűen
spagettit török bele, ez olaszos változat.
– gulyásleveseknek is többféle változata van.
– frankfurti leves – virslivel, kelkáposztával.
– palócleves – hússal, zöldbabbal.
Tészták
– krumplis tészta: hagyma, krumpli, só, bors,
pirospaprika, tészta.
– káposztás tészta: káposzta, hagyma, tészta, só,
bors, cukor, köménymag.
– túrós tészta: túró, tejföl, tészta.
– sajtos tészta: tészta, sajt, só, olaj, főleg gyerekek kedvence.
– mákos tészta: tészta, mák, cukor.
– grizes tészta: gríz, tészta, cukor, lekvár.
– fokhagymás spagetti: spagetti, 6-7 gerezd fokhagyma, csipőspaprika, olaj – ez olasz recept, régen
szegények tésztájának hívták… finom.
– zöldséges tészta: reszelt sárgarépa, cukkini,
fokhagyma, tészta, bazsalikom.
– tonhalas tészta: halkonzerv, tészta, reszelt sajt.
– gnocchi: lehet készen kapni, sajtosan, zöldségesen, spenótosan. Ha nincs, készíthető tulajdonképpen mint a krumplinudli.
– ez is lehet paradicsomosan, halasan, zöldségesen.
Savanyú káposztával készített ételeket lehet
napokig enni, mert minél többet melegítik, annál
finomabb. Előre készíthető, fagyasztható. Ilyenek a
töltött káposzta, székelykáposzta, kolozsvári rakott
káposzta, lucskos káposzta.
Főzelékek
Krumplifőzelék, tökfőzelék, babfőzelék, kelkáposzta, paradicsomos káposzta. Ezekhez fasírt
vagy hűtőből elővett sült húsok.
Palacsinták
Azt hiszem, mindenkinek megvan a saját palacsintareceptje. De ha nem édesen készítem a tésztáját, több sóval, hogy inkább semleges legyen, akkor
tudok édeset és sósat is varázsolni vele.
– édesen: lekváros, túrós, nutellás, tejfölös,
pudingos
– sósan: hortobágyi húsos palacsinta: maradék
pörkölthús darálva, fűszerezve, sajt, tejföl, töltés,
szaft + tejföl rá – sütés, kész
– spenótos palacsinta: fokhagymás spenót + juhtúró + sajt – ezzel töltve
– gombás palacsinta: párolt gomba, sajt, tejföl,
töltés – rá sajt
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Maradékok:
– húskrém: fött hús, hagyma, fűszerek + sajt
vagy margarin, fűszerek darálva
– zöldségkrémek: padlizsán, cukkini, sárgarépa
– tojáskrém: főtt tojás + mustár + kicsi vaj +
hagyma, fűszerek pürésitve
– vakarcs: főtt krumpli + liszt + tojás, fűszerek
– lapótya: párolt cukkini, liszt, sajt – panírozva,
sütve
– pizza tésztára: bármi ami van
Saláták:
A sárgarépa, cékla, káposzta, zöldek legyenek a
készletben – ha lehet, sok-sok citrommal, mézzel
ízesítve.

Édességek:
– tejbegriz, tejberizs: hogy egy kicsit feldobjuk –
mellé befőttek, gyümölcsöntetek
– morzsálós süti: bármilyen gyümölcsmaradék +
cukor + vaj + liszt – sütve – legegyszerűbb
– citromos, limes, túrós nasi: citrom, lime, túró,
babapiskóta, tejföl, tejszín – gyümölcsök.
Teák fogyasztása: mézzel, citrommal, gyömbérrel ízesítve nagyon finom.
Én sem felejtettem el, hogy Húsvét lesz nemsokára.
Nagyon valószínű, hogy sokan – én is – máshogy ünnepelünk.

Nem lesz nagy családi összejövetel, mindenki
próbálja úgy eltölteni, hogy az asztálnál mindenki
ott van – gondolatban.
Kívánjunk EGYMÁSNAK jó egészséget és boldog Húsvétot!
Egy kívánságom lenne… járvány után nagyon
szeretném látni gyermekeimet, unokáimat, családjukat, testvéremet, gyerekeit, rokonaimat, barátaimat, szomszédokat, ismerőseimet, olvasóimat és
MINDENKIT!!!
Vigyázzunk magunkra, egymásra – kesztyű,
maszk, fertőtlenítőszer... és otthon!!!
Jó egészséget és mielőbbi viszontlátást…
Fejérdy Győzőné/MARI

Ivóvízminőség-javítás

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 azonosítószámú észak-magyarországi ívóvízminőség-javító program (ÉMO 1)
projekt Ráckeve város ivóvízminőségének javítása részeként 2020. március
23-tól az Eötvös utca páros számozású oldalán járda és útpadka felbontással járó ivóvíz vezeték csere, új vezeték fektetés kezdődik!
A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalom az út túloldalán levő járdán lehetséges. Gépjárművel való közlekedés során félpályás útszűkületre
kell számítani. Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételüket napközben a
+36-30/737-6355-ös telefonszámon tehetik meg.
Kérjük, hogy a kivitelezők önmaguk és utastársaik védelme érdekében fokozott figyelemmel és mérsékelt sebességgel közlekedjenek ezen
idő alatt, továbbá a közút általi kitáblázás előírásait tartsák be.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Ráckeve Város Önkormányzata

1% esély

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

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 Alapítvány 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
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LAPZÁRTA!

A Ráckevei Újság
2020. MÁJUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. április 20., 12.00 óra.

Kérem a lapzárta pontos betartását!
A kéziratok elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését! A hirdetések
valódiságáért felelôsséget nem vállalunk!
Az újságban közölt cikkek tartalma nem

mozaik

MÁv

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

E-mail elérhetőségek:

jreka@invitel.hu • jreka2026@gmail.com
rackeve@rackeve.hu • rujsag@invitel.hu

Kérjük írásaikat, cikkeiket, információikat,
hirdetéseiket ezekre a címekre küldjék.
Köszönettel: Jáki Réka, szerkesztő

Családi házak, nyaralók
és minden egyéb építési
engedélyköteles épületek
tervezését vállalom.
Telefon: 30 900 5898

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. +36 70 775 1977,
facebook oldal: Imana 2003 Bt., e-mail cím: imana2003bt@gmail.com

2019. évi adóbevallás

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

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a ráckevei
Szivárvány Óvoda alapítványát!
A kedvezményezett adószáma:
18690747-1-13
A kedvezményezett neve:
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért

Ráckevei Újság • Felelôs kiadó: dr. Jambrik Anna jegyzõ • Felelôs szerkesztô: Jáki Réka
• e-mail cím: rujsag@invitel.hu, jreka@invitel.hu, jreka2026@gmail.com • rackeve@rackeve.hu
• Leíró munkatárs: Turcsán Ágnes • A szerkesztôség címe: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
• Nyomda: PRESS+PRINT Kft. Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a • Eng. sz.: III/PHF/149P/1989
• ISSN 0864-9502 • Megjelenik: havonta

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A vasúti jegyvásárlásnál is kiemelt cél
a fizikai érintkezések minimalizálása

A koronavírus okozta rendkívüli helyzetben a MÁV-START-nak kiemelt célja a fizikai érintkezések minimálisra szorítása, a jegyértékesítési rendszerének már tervezéskor az
egyik alapja volt az elektronikus jegyek alkalmazása. Fontos, hogy lehetőség szerint minél
többen használjanak online menetjegyet vagy
bérletet, ezzel csökkentve a vírus terjedésének
kockázatát. A vasúttársaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utasokat, hogy a sorban állás
és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék
előnyben a MÁV applikáció használatát és az
e-vonatjegy váltását.
Az elektronikus és érintésmentes jegyvásárlás követelményeinek a vasúttársaság jegyértékesítő rendszere maradéktalanul megfelel. E rendszer fontos része például a mobiltelefonos applikáció (MÁV App), amivel jegyet és bérletet is
képesek vásárolni az utasok. Az alkalmazás elérhető Android és iPhone készülékeken egyaránt.
Az alkalmazást nagyjából 295 ezren használják,
és ez a szám naponta 200-300 fővel bővült. A felhasználók naponta átlagosan 20 ezer jegyet vagy
elektronikus bérletet vásároltak online. Ezeken
túl a vonatokon, a fedélzeti jegyvásárláskor is
lehetőség van az érintésmentes bankkártyás fizetésre, mert minden jegyvizsgáló mobil POS terminállal van felszerelve. Ezt a jegyvizsgálótól
megvásárolt jegyet is hozzá lehet rendelni az
eSZIG-hez, tisztán mobil eszközökkel, érintésmentesen. A jegyvásárláson túl a fedélzeti jegyellenőrzés is érintésmentesen, mobil eszközzel történik, az utas mobiltelefonjának vagy eSZIGjének elektronikus leolvasásával. Így a szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló és az utasok közti kontaktus is kizárható, ráadásul a MÁV fedélzeti
rendszere az elektronikus BKK termékek ellenőrzésére is alkalmas az elővárosi vonatokon és a
HÉV szerelvényeken. Mobilappban megvásárolt
termékek visszaváltása és áruk visszatérítése
elektronikusan, a mobilalkalmazásban kezdeményezhető. A MÁV internetes jegyértékesítési
felülete, az Elvira is teljeskörű online jegyvásárlást biztosít: a megvásárolt jegy PDF formában
mobiltelefonra letölthető, azt a fedélzeten elektronikusan érintésmentesen képes a jegyvizsgáló
ellenőrizni.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
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Korlátozottan, de működik a ráckevei piac

Bár többször felmerült a helyi operatív törzsnél, vajon megrendezésre kerülhet-e a ráckeveiek által kedvelt és évtizedes hagyománnyal bíró ráckevei piac,
egyelőre az önkormányzat nem zárja be a piacot, hiszen a biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak, ezért azok működése a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten fontos. Közös érdekünk, hogy a szabályokat betartva továbbra is vásárolhassunk a piacon, ezért az önkormányzat kéri
a lakosokat, hogy fegyelmezetten tartsa be mindenki a saját és lakótársai érdekében a Ráckevei Operatív Kar által javasolt elővigyázatossági lépéseket!
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