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Nagyon boldog, szeretetteljes anyák napját kívánunk
minden édesanyának
és nagymamának!

Anyák na p ja karanténban

Az anyák napját minden év május első vasárnapján ünneplik a legtöbb
európai országban, Magyarországon is, idén május 3-án köszöntjük az
édesanyákat, és természetesen a nagymamákat, a dédnagymamákat is.
De most, életünkben először nem szaladhatunk oda hozzájuk, nem ölelhetjük át, nem puszilhatjuk meg őket, akiket legjobban szeretünk. Nem
volt még soha ilyen anyák napja! A járvány miatti veszélyhelyzet, karantén megtiltja a találkozást, a közvetlen érintkezést, de nem foszthat meg
senkit az ünneptől, a méltó megemlékezéstől.
Aki olyan szerencsés és megteheti, mert egy településen lakik édesanyjával, a nagymamákkal, az menjen el, tegyen le virágot vagy a gyermeki kis kéz által elkészített kedves kis ajándékot a kapuba, ablakba,
hogy legalább lássák egymást. Nehezebb helyzetben vannak azok, akik a
kijárási korlátozás miatt nem utazhatnak el az ország más pontjára, de
szerencsére sokan találnak alternatív megoldásokat, hogy felköszöntsék
őket, hiszen a digitális világ, az online tér számos lehetőséget kínál,

hogy ne csak a hangjukat halljuk, amikor felhívjuk őket telefonon, esetleg chateljünk velük, hanem akinek lehetősége van skype-on, messenger
videón vagy bármely más alkalmazással láthassuk is szeretett arcukat,
meghatott tekintetüket.
Az internet hemzseg most a lehetőségektől, és hogy ha szüleink is rendelkeznek számítógéppel, interneten keresztül videókat, zenéket, képeket, köszöntőket küldhessünk nekik, de leginkább a családi fotóknak,
videóknak örülnek édesanyáink, nagymamáink.
Beszélgessünk sokat velük, tanuljunk meg vagy olvassunk fel nekik
verseket, gyermekeinkkel mindenképpen köszöntsük fel a nagymamákat, akiknek a legnagyobb boldogság, ha unokáikat, dédunokáikat
magukhoz ölelhetik, és most ez csak így a virtuális térben lehetséges leginkább az ő egészségük érdekében, azért hogy ha vége a járványnak, újra
átölelhessük őket!
Jáki Réka
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Májusi hullámvasút

önkormányzat

polgármester

Egyszer fent, egyszer lent, öröm és bánat, jó és rossz hírek: ez a furcsa kettősség jellemzi az ember hétköznapjait. Amolyan hullámvasút
ez, mondhatnám életlibikóka. Máskor is vagyunk így, de manapság
többen és többször. Nem könnyű megszokni ezt az új helyzetet. Újat?
Hiszen már másfél hónapja élünk benne.
Másfél hónapja próbálkozunk, hogy a felszínen maradjunk, sőt biztonsággal partot érjünk majd, ha véget ér a vihar. Így vannak ezzel az
egyének, intézmények, cégek és az önkormányzat is. Tesszük a dolgunkat a lehetőségekhez képest, bár nem könnyű: a veszélyhelyzet
már önmagában is érzékeny csapást mér a sérülékenyebb önkormányzatok pénzügyi rendszerére, amit tovább nehezít a súlyadó településekre eső részének központi elvonása, az idegenforgalmi adóhoz járó
támogatás leállítása, az iparűzési adóbefizetésekhez a cégeknek adott
könnyítések, ami az év elején tervezett bevételeket csúsztatja el
későbbre, valamint a parkolás országos ingyenessé tétele és a helyi
piacbevételek jelentős csökkenése.
Persze a kormány sincs könnyű helyzetben, eddig ismeretlen nagyságú veszedelemmel kell megküzdenie, amelynek pénzügyi következményeivel még az ország nagyjai sincsenek teljesen tisztában. Varga
Mihály pénzügyminiszter csak a napokban jelentette ki: 3%-os gazdasági visszaeséssel számol a kabinet, de hogy ez optimista vagy pesszimista
előrejelzés, azt ő sem tudja. Viszont készül a gazdaságélénkítő csomag,
amire nagy szükség lesz, hogy minél gyorsabban életre keljen az ország.
És életre keljen benne Ráckeve is a kényszerű megszorítások után.
Biztató jelek vannak: szépül a strand, ahol ingyenes kültéri kondiparkot építettünk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatásával,
amit talán már júniusban használhatnak a sportolni vágyók. (részletek
a 23. oldalon)
Ugyancsak a támogatás keretére 15 új padot, öt keményfából
készült, zsindelytetős szaletlit és új fa szemetesedényeket helyezünk
el a Vadkacsán a látogatók kényelme érdekében. Ugyancsak épül
hamarosan a hajótároló, ahol – mint arról már korábban beszámoltam
– 19 vízijárművet lehet majd kölcsönözni, köztük SUP-okat is. És
várjuk a beharangozott Leader-pályázatot, amelynek segítségével
szállásfejlesztésbe szeretnénk kezdeni.
Huszonnégy új, dupla kosaras, fém kültéri hulladéktárolóedényt is
vásároltunk, amelyeket elsősorban a leglátogatottabb városközpontban állítunk fel, lehetőség szerint a szelektív szemétgyűjtés felé orientálva mindenkit, egyben – reményeink szerint – csökkentve a mindenfelé szétdobált hulladék mennyiségét.
Sajnos a pénzügyi nehézségek miatt a saját forrásból tervezett kivitelezések egy részét, így a valóban katasztrofális állapotú, de jelen
helyzetben nagy költséget jelentő Kék-Duna sétány tervezett aszfaltozási munkáit le kellett állítanunk, viszont több földút karbantartásához nekiláttunk.
A járvány miatt fellépő beszerzési nehézségek miatt pillanatnyilag
megtorpant a piacfelújítás, és módosítani kell a bíróság új épületének
építési határidejét is.
Jó hír, hogy bár lassan, de halad a Szulai-tótól Makádig, a gáton
épülő kerékpárút ügye. Mint emlékezhetnek rá, Révész Máriusz, aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos jelentette be két éve, hogy a
kormány támogatást biztosít erre a célra. Nos, a tervek elkészültek, de
a kivitelezéssel megbízott Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak szintén többletforrásért kell folyamodnia a megvalósításhoz.
S ha már kerékpárút: hamarosan kiírjuk az Ady Endre Gimnáziumtól a HÉV-állomásig tartó kerékpárút építésére is a pályázatot.

önkormányzat

Lezártuk az Iskola úti közösségi ház
létesítésére kiírt közbeszerzést, jelenleg a
VEKOP-pályázat keretében épülő létesítmény megvalósításához plusz forrásért
folyamodtunk az illetékes hatósághoz.
Az újság megjelenésekor már olvasható
lesz az ugyancsak ezen pályázat keretében
megújuló Béke utca, Bercsényi utca, Dankó utca aszfaltozására kiírt közbeszerzés. Mindhárom útnak csak a
teljes közműhálózattal rendelkező része kap szilárd burkolatot, de
nyilvánvalóan ehhez is többletforrást kell majd kérnünk.
Napokon belül elkészül a már tavaly megkezdett három új szociális
lakás is, amely szintén a város vagyonát gyarapítja.
És a végére hagytam két nagyon fontos hírt. Az egyik a HÉV-et, a
másik a kastélyt érinti, utóbbiról külön írásban is olvashatnak a 23.
oldalon.
Dr. Szánthó Györgyné kitartó munkájának köszönhetően ugyanis
nyolcmillió forint támogatás érkezik a városba, amelyből végre megtehetjük az első lépést a kastélyrehabilitáció hosszú és rögös útján:
tanulmány készülhet a felújításra és hasznosításra. Csepp a tengerben,
de további reményekre jogosít fel bennünket.
A másik, hogy levelet kaptunk a Budapest Fejlesztési Központtól,
amelyben a HÉV-vonalak fejlesztésének tervezésére kiírt pályázatról
és az elképzelésekről tájékoztatnak minket, illetve kérik észrevételeinket. A terv – értelemszerűen – a ráckevei vonalat is érinti.
A talán legfontosabb, mindenkit érdeklő változás a menetsebességet
érinti, amelyet – köszönhetően a pályarekonstrukciónak és az új járműveknek – 80-100 km/h-ra emelnek, így a jelenlegi menetidőhöz képest
akár 30 perccel hamarabb lehet majd Ráckevéről Budapestre jutni.
Átépítik a járműtelepet, és vizsgálják a lehetőséget, hogy a végállomást közelebb hozzák a városközponthoz. Mindenhol korszerű,
akadálymentesített, 55 cm magas, szintbeli belépést lehetővé tevő
peronok létesülnek.
A megállóhelyeket a helyi adottságokat és a vonal egységét ötvöző
építészeti arculat alapján alakítják ki, peronfedéssel, egyedi utcabútorokkal és peronberendezésekkel.
Az utastájékoztatás színvonalát elektronikus-audiovizuális tájékoztató eszközök javítják majd.
A végállomás környezetében rendezett P+R parkolók és B+R
kerékpártárolók létesítésére kerül sor.
A fejlesztések során fontosnak tartják a végállomás közvetlen települési környezetének rendezését, azok tájépítészetileg és urbanisztikailag értékes kialakítását.
A fejlesztések eredményeképpen a leendő gyorsvasút utasvonzó
képességének növekedésével számolnak, de a forgalmi modellezések
alapján Ráckevén a ma jellemzően óránkénti közlekedés helyett a
sűrűbb, akár 30 perces vagy annál gyakoribb követés is reális lehet. A
terv részét képezi, hogy a vonal másik végállomása a Kálvin tér
legyen!
A projektet a kormány a most induló uniós ciklusban tervezi megvalósítani.
Ennek elkészülte esetén, visszautalva írásom címére, hullámvasút
helyett végre egyenes pályán száguldhatunk a 21. század következő
évtizedei felé.
Vereckei Zoltán
polgármester
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hivatal

tájékoztatások

1%

Ügyintézési lehetőségek a polgármesteri hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete
alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
dolgozók egészségének és életének megóvása érdekében a Ráckevei Polgármesteri
Hivatalban 2020. március 30. napjától az
alábbiak szerint alakul a rendkívüli munka- és ügyfélfogadási rend:
• A hivatali munka távmunkavégzés keretében történik, mely alatt a feladatellátás zavartalanul működik tovább.
• A dolgozók a munkaköri leírásukban foglalt
feladatokat a továbbiakban is ellátják.

• A hivatalban ügyeleti rend áll fel:
• hétfőtől csütörtökig 8.00–14.00 óra,
• pénteken 8.00–12.00 óra.
• Személyes ügyintézésre telefonon előre
egyeztetett időpontban van lehetőség.
• Személyes megjelenéskor a szájmaszk használata kötelező!
• Ügyintézési lehetőségek: bármely elektronikus formában, telefonon, illetve a hivatal
főbejáratánál kihelyezett postaláda igénybevétele.
• Elérhetőségeink a következőek:
• Telefonos, e-mail elérhetőségek, e-ügyintézési
felület:
http://www.rackeve.hu/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek.html

http://www.rackeve.hu/polgarmesteri-hivatal/eugyintezes.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.
Mindannyiunk egészségének megőrzése és a
koronavírus fertőzés terjedésének lassítása érdekében kérjük a fentiek tudomásulvételét, annak
szigorú betartását.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Ráckevei Polgármesteri Hivatal

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

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!

Tájékoztatás a szemétszállításról

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, hogy a tömeges megbetegedést
okozó koronavírus járvány következtében társaságunk a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló cserezsákok kiosztása tekintetében csökkenteni kívánja az egészségügyi kockázatot a fizikai
kontaktusok elkerülése miatt.
Jelenlegi helyzetben azokhoz az ingatlanokhoz, ahol szelektív hulladék kerül kihelyezésre,
2020. 04. 09-től (szerdától) 1 db cserezsákot biztosítunk. Amennyiben több szelektív hulladék
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

keletkezik, úgy az ingatlanhasználók a csomagolási hulladékot bármely átlátszó zsákban, illetve a
kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga
színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési
napon. További intézkedéseinket a járványhelyzet alakulásának megfelelően hozzuk meg az
elkövetkezendő időszakban.
Fentiekre való tekintettel, kérjük megértésüket
és segítő közreműködésüket a lakosság széles
körű tájékoztatása érdekében.
DTkH
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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Háromrétegű egészségügyi szájmaszkokat és
közérdekű információkat kaptak a lakosok
operatív kar

szájmaszkok

A járványügyi helyzet nem csak a mindennapos életvitelünket nehezítette meg, hanem a beszerzéseket, logisztikai folyamatokat is lassította,
így több hetes várakozást követően április 15-én végre megérkezett az
önkormányzat által megrendelt 8 700 és 500 darab
vészhelyzeti tartalék 3 rétegű egészségügyi szájmaszk, melyeket két napig átfertőtlenített környezetben, higiénikus módon csomagoltak az önkormányzat intézményeinek egyes dolgozói, akik között a polgármester, alpolgármester asszony, a képviselők (az óvodák, a múzeum, a könyvtár, a művelődési központ munkatársai) is részt vettek. Arra is
kínosan ügyeltünk, hogy a csomagolás során mindenki viselje a szájmaszkot és kellő távolságban legyen a másiktól.
A lezárt tasakok mindegyikébe került egy lap, melyen a legfontosabb
helyi, közérdekű információkról tájékoztattuk a lakosságot a koronavírus

fertőtlenítés

jelen járványügyi időszakára vonatkozóan. Ezeket a csomagokat Ráckeve
Város Önkormányzata díjmentesen, minden háztartásba eljuttatta április 17-22. között. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodai dolgozók
ebben nyújtott segítségét!
Amennyiben még van olyan háztartás, ahová nem
sikerült juttatnunk ezeket a maszkokat, ráckevei lakos
lévén forduljanak az önkormányzathoz (elérhetőségeink: www.rackeve.hu).
Továbbra is kérjük Önöket, hogy figyelmesen olvassák el a csomagba tett tájékoztatót és minden olyan
információt, melyet vagy weboldalunkon vagy a város facebook oldalán közzéteszünk, valamint továbbra is tartsák be a vonatkozó előírásokat és tegyenek eleget a vírusfertőzés terjedését megelőző intézkedéseknek! Mi vigyázunk Önökre, Önök is vigyázzanak egymásra!
Varga Viktória alpolgármester

Közterületek fertőtlenítése

Ráckeve Város Önkormányzata a koronavírus
járvány elleni óvintézkedés céljából hetek óta fertőtleníti városunk leggyakrabban látogatott közterületeit. A RÁVÜSZ Kft. munkatársai Gál
Csaba Alekszandrovics ügyvezető irányításával
és közreműködésével a város külső területein,
valamint a városközpontban található buszmegállókat, közterületi padokat és ülőfelületeket, korlátokat, gyógyszertárak, orvosi szakrendelő, orvosi ügyelet, polgármesteri hivatal, bankok, bevásárló központok, posta bejáratát és azok közvetlen környékét, bevásárló kocsikat, azok tárolási helyét, piaci lejárókat és a piac területét, Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, Ady
Endre Gimnázium városi konyháját és annak

gazdasági bejáratát, valamint a HÉV váró kinti
fedett részét és korlátokat úgyszintén.
A fertőtlenítést a fent említett helyeken péntek
esténként, a piacon pedig szombat délutánonként
az előírásoknak megfelelően, betartva a munkabiztonsági szabályokat végzik el a megfelelő
egyéni védőfelszerelések viselésével. A végül
alkalmazásba vett fertőtlenítő szer kiválasztási
folyamatánál figyelembe vettük a kémiai biztonsági tulajdonságokat, összetételt, mérlegelve a
szerek hatékony virucid hatását. Célunk a leghatékonyabb szer kiválasztása volt a legkisebb
egészség- és környezetkárosító hatás okozásával.
Mivel a szer antimikrobiális spektruma egyben
vírucid, a kezelés 30 perces behatási ideje után a

fertőtlenített felületek újra használatba vehetők,
emberi szervezetre nem ártalmasak, mégis kérjük, hogy közvetlenül a szer kipermetezésekor és
azt követően abban a rövid időintervallumban
ezeket a felületeket ne használják..
Itt szeretnénk köszönetet mondani ezt a nem
veszélytelen munkát végző RÁVÜSZ Kft. dolgozóinak, valamint permetezőket (2 elektromos
16 literes és 1 db 16 literest kézi működtetésű)
kölcsön adó Varga Lászlónak és Varga Sándornak. Vigyázzanak továbbra is egymásra és
magukra is!
Varga Viktória alpolgármester
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Jelentkezz tűzoltónak!

Hőkamera Ráckeve Város
Önkormányzati Tűzoltóságnak –
társadalmi összefogás

Tavaly év végén tűzoltóságunk adománygyűjtést indított, mert nagyon szerettünk volna egy hőkamerát vásárolni, de költségvetésünk ezt nem tette
lehetővé. A hőkamera tűzesetek során nagyon fontos szerepet tölt be a biztonságos beavatkozás során az emberi életek és vagyontárgyak mentésénél. Egy
füsttel telítődött helyiségben sokkal gyorsabban kimutatható a bent rekedtek
tartózkodási helye. Az adománygyűjtés sikeres volt, több vállalkozó és
magánszemély segítségével meg tudtuk vásárolni a FLIR K2-es típusú
hőkameránkat, melyet idén április 18-án állítottunk szolgálatba és jelentettünk le a Pest Megyei Kataszrófavédelmi Igazgatóságnak. Nagyon jó érzés
volt ismét megtapasztalni, érezni a lakosság törődését és segítő szándékát.
Ebben a nehéz időszakban ért minket még egy szívmelengető meglepetés,
ugyanis szájmaszkokat is varrtak nekünk kedves emberek, valamint kaptunk
saját emblémával ellátott maszkokat is adományként.
Gondoltunk a gyermekekre és családokra is, információáramlás felgyorsítva
Hogy mi is feledtetni tudjuk a nehéz karantén időszak nehézségeit és örömet
csempésszünk családok életébe, meghirdettük a „Tűzoltók munka közben”
című rajzversenypályázatunkat. Számos rajz érkezett be hozzánk, az ajándékok
pedig itt várakoznak tűzoltóságunkon. Amint lehetőségünk adódik arra, hogy
személyesen találkozzunk azzal a 11 kisgyerekkel, akik rajzot küldtek nekünk,
boldogan adjuk át majd az ajándékokat egy kis meglepetés kíséretében. Az
iskolák és óvodák bezárása után – talán elsőként az országban – Facebook oldalunkra tűzoltós színezőket töltöttünk fel, hogy a szülők le tudják foglalni a gyermekeket, és ezt a kezdeményezést számos tűzoltó parancsnokság átvette tőlünk,
továbbfejlesztette. Szeretnénk köszönetet mondani Bíró Szilviának ezért is, és
mert időközben felfejlesztette Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkon is
frissítést hajtott végre, az internet nyújtotta gyors információáramlás
elősegítésére. Lehetőségeinkhez mérten és szigorú szabályaink szerint eljárva
igyekszünk informálni az oldalaink látogatóit, nem titkolt szándékunk ezzel az,
hogy még közelebb hozzuk a munkánkat az emberekhez, mintegy az életünk
részévé váljanak mindazok, akiket érdekel a a hivatásunk és mindennapi életünk.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakör betöltésére.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
Előnyök: • biztos munkahely• hivatás • változatos munkakör • a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat • sok szabadidő • tanulási,
továbbképzési lehetőség • egyéb szakma megszerzésének lehetősége •
tervezhető életpálya • előmeneteli lehetőség • sportolási lehetőség • béren
kívüli juttatások • felszereléssel, ruházattal történő ellátás • kedvezményes üdültetés • gyermektáboroztatás.
Elvárások: • 18. életév betöltése • büntetlen és kifogástalan életvitel •
cselekvőképesség • magyar állampolgárság • bejelentett belföldi lakóhely
• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai
végzettség) • alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés • törvény szerinti alkotmányos jogok, korlátozásának elfogadása.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000
forint támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és
napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben
résztvevőknek. A képzést követően bruttó 250.000 – 270.000 forintos
illetményt tudunk biztosítani. Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai
iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a (+36-1)469-41-05-ös, a
+36-23-524-570 telefonszámon vagy a Pest.Human@katved.gov.hu,
illetve az erd.human@katved.gov.hu e-mail címen lehet.
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Mercedes 1226 TLF A 3000 tűzoltó gépjárműfecskendő

2019 nyár elején
Ráckeve Város Önkormányzata pályázati úton
nyert 8.000.000 forintot,
melyet tűzoltóságunk
működésére használhatott fel. Ekkor felkerestem polgármester urat,
hogy ezt az összeget
gépjárműfecskendő
vásárlására költhessük
el. Renault gépjárműfecskendőnk folyamatos
meghibásodása miatt, valamint Mercedes tartalék fecskendőnk életkora
miatt, szükségesnek éreztem egy tűzoltó gépjárműfecskendő megvásárlását.
Később megkezdtük a számunkra megfelelő és árban is elérhető gépjárműfecskendő felkutatását. Egyszer csak a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltóság tagjai jelezték nekem, hogy egy ausztriai internetes oldalon találtak egy
Mercedes TLF A 3000 tűzoltó gépjárműfecskendőt. 2019 augusztusában
Horváth István önkéntes tűzoltónk Ausztriában élő családjának segítségével
eljutottunk Piesendorf Önkéntes Tűzoltóságára. Leírhatatlan fogadtatásban
volt részünk. Ausztriai kollégáink a gépjárműfecskendőt bemutatták, próbaútra mentünk vele és mindent kipróbálhattunk rajta. Még azon a napon a
szerződést aláírtuk, de a számunkra nagyon fontos autót október hónapban
tudtuk Magyarországra behozni. Tűzoltóságunkra érkezést követően elvégeztük az ilyenkor szokásos vizsgáztatásokat, honosítást. Amit tudni érdemes, hogy Magyarországon csak olyan tűzoltó gépjárműfecskendővel lehet
vonulni, ami az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendszeresítési
listáján szerepel. Ebből a típusból csak ez az egy darab van az országban, így
a rendszeresítési eljárást is el kellett indítanunk. A gépkönyvet le kellett
magyar nyelvre fordítani, gépjárművezetőinknek a szükséges vizsgákat
meg kellett szerezniük. A jogszabályban előírt felszereléseink és eszközeink
nem mindenben egyeznek az ausztriai eszközökkel és felszerelésekkel,
ezért az autó málhaterét át kellett alakítanunk, melyet kollégáim végeztek el.
Április elején kaptam a már nagyon régóta várt hírt, hogy autónk rendszeresítési eljárása sikerrel
zárult, az engedélyt
megkaptuk, hamarosan
már Ráckeve lakossága
is láthatja vonulás közben. Ezúton szeretném
még egyszer megköszönni a segítséget Önkormányzatunknak,
vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, kollégáknak és barátoknak, hogy egy ilyen
csodálatos autó Ráckevére kerülhetett. Úgy
gondolom, hogy a Renault Saurus és a Mercedes 1226 TLF A
3000 tűzoltó gépjárműfecskendőkkel évekre
biztosított lesz Ráckeve
és a környező települések mentő-tűzvédelme.
Csordás József
megbízott
tűzoltóparancsnok
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Árpád Múzeum

Zárt ajtók mögött is zajlik a munka…

Az országos veszélyhelyzet, a koronavírus járvány terjedésének
megfékezése miatt március 16-tól átmenetileg, határozatlan időre
bezártak a vendégek, látogatók előtt a ráckevei kulturális intézmények: az Árpád Múzeum, a Skarica Máté Városi Könyvtár és az Ács
Károly Művelődési Központ is, ahogyan az országban és a világon szinte mindenhol.
Szeretnénk egy körképet mutatni, hogy a munka – ha zárt ajtók
mögött is – folyamatosan zajlik, hiszen mindaz az érték, ami évtizedek, századok alatt összegyűlt, nem veszhet el, ezért nagyon sokan dolgozunk ebben a szférában.

A legtöbb intézmény szinte azonnal reagált az új helyzetre. A múzeumok
és koncerttermek elérhetővé tették digitális könyvtáraikat és tartalmaikat,

zárt ajtós élő közvetítéseket tartanak színházak és zenekarok. Vannak, aki
digitális fesztivált rendeznek, sőt az online oktatást kiegészítve elérhetőek
múzeumpedagógiai előadások és virtuális tárlatok is. Maguk a művészek is
akcióba lendültek – videóra vett felolvasásokra, karanténkoncertekre
(erkélyről vagy otthonról), önkéntes segítségnyújtásra (bevásárlás időseknek), példamutatásra használják ismertségüket és felszabadult kapacitásaikat. Hirtelen nagyot fordult a világ, a fókuszok, az értékek, az életritmus, a
mentális közérzet, s vele együtt az emberek média- és kultúrafogyasztása is.
De az online tér kihasználása mellett a következő oldalakon az intézményvezetők tájékoztatást nyújtanak a ráckevei múzeumbarátok, könyvtárba
járók és a művelődési központ rendezvényei iránt érdeklődők számára, hogyan és milyen kézzelfogható tevékenységekkel töltik munkaidejüket addig
a kulturális szakemberek, amíg újra kinyithatják kapuikat a közönség előtt.

A múzeumi törvény meghatározza a muzeális intézmények 6 alapfeladatát: kutatás, gyűjtés, feldolgozás, rendszerezés, nyilvántartás és bemutatás. Ezek közül kézenfekvő,
hogy számunkra az utolsó, a nagyközönség elé tárás, azaz a
kiállítások, tárlatok rendezése, amely sérült a koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedések következtében.
Elmaradt a Keve Galériában március 21-ére tervezett Incze Mózes
festőművész és Varga Melinda szobrászművész Együttállás című kiállítás
megnyitója, de csak az ünnepség, hiszen maga a kiállítás elkészült, amelyet
hamarosan virtuális tárlat formájában Kabarcz Zsófi közreműködésével
(KÖR TV) megtekinthetnek a múzeum facebook oldalán és a KÖR Tv
youtube csatornáján.
Ez a kiállítás azért is lett volna olyan fontos számunkra, mert két év szünet
után az idén tavasszal szerettük volna újraindítani a Keve Galériának, mint a
kortárs művészet ráckevei színterének működését. Természetesen a járvány
csak elodázta ezt a szándékunkat, hiszen ahogyan lehetőségünk nyílik, és
visszatér életünk a normális kerékvágásba, ezt a törekvésünket továbbra is
fenntartjuk és folytatjuk a közel 3 évtizedes hagyományt, rendezni szeretnénk időszakonként kiváló kortárs művészek alkotásait bemutató tárlatokat.
Szintén elmaradt a március 27-re tervezett Kékfestő kiállításunk, de jelenleg is dolgozunk rajta Dr. Király Katalinnal, a Szlovák Kulturális Intézet
igazgatójával, hogy amikor újra nyílnak a kiállítótermeink az Árpád Múzeumban a nagyközönség elé tárhassuk ezt a csodálatos néprajzi kiállítást.
A Patay László Városi Képtárban is elhalasztottuk egy újabb Patay tanítvány kiállítását, de a művésznő nem állt el szándékától, és reményeink szerint ennek a kiállításnak a megrendezésére is sor kerül az ősz folyamán.
Elkészítettük az állandó kiállításunk virtuális bemutatását szintén Kabarcz Zsófia segítségével. Dr. Tóth János Attila régész, Dr. Miskei Antal
történész kollégáim a régészeti, történeti szekciót mutatják be tudományos
alapossággal, jómagam pedig Ráckeve és környékének 19-20. századi
céhes életét és néprajzát ismertetem a virtuális látogatók számára, abban a
reményben, hogy az érdeklődést még azokban is felkeltjük, akik eddig nem
tekintették meg városuk helytörténeti kiállítását, és ahogyan lehetőségük
nyílik rá, betérnek majd hozzánk.
Ennyit a kiállításokról, amelyek a közzététel, bemutatás alapfeladatát
érintették.
Ahogyan korábban említettem, a múzeum kutató- és gyűjtőhelyként is
funkcionál, ezért nem maradtak abba kutatásaink sem.
Dr. Tóth János Attila régész részletesen ismerteti munkáját, amelyet a
8-9. oldalon olvashatnak. Röviden csak annyit, hogy teljesíti az ivóvíz projekthez fűződő régészeti szakfelügyeletet, a Ferenczi Múzeummal (Szentendre) kötött régészeti szolgáltatási szerződésnek megfelelve, valamint eleget tesz az NKA-tól elnyert pályázati előírásnak (207113/98 Víz alatti kultu-

rális örökség felderítése és dokumentálása). Ennek teljesítési határideje
2020. december 31.
Dr. Miskei Antal történész kollegámmal készülünk a Trianon 100 év
tematikájú kiállításunkra, amelyet, ha megnyitó nem is lesz, akkor is szeretnénk megrendezni és szintén digitális formában a nagyközönség elé tárni,
hiszen ennek a történelmi tragédiának az emlékét nem feledtetheti el még
egy világjárvány sem. Ezenkívül kollegáimmal készülünk Ráckeve születésnapja alkalmából az Ady Endre Gimnáziummal már évek óta közösen
megrendezésre kerülő Ráckeve Nap-ra, amely egy tudományos igényű konferencia és kiállítás is egyben, és remélhetőleg, mivel október 10-re esik,
már reálisnak tűnik a megtartása.
Jómagam, néprajzosként végre újra foglalkozhatom régi kutatási területemmel, a szakrális út menti emlékekkel, amely tanulmányomat szeretném
végre megjelentetni a Ráckevei Múzeumi Évkönyv jövőre tervezett egyik
fejezetében.
Feladatunk még a feldolgozás, rendszerezés. Ez általában az adott év
során gyűjtött fotó, dokumentum, adattári, könyvtári és tárgyi anyagok leltározását, feldolgozását, nyilvántartásba vételét jelenti. Itt is vannak elmaradásaink, hiszen nehéz a kiállítások, rendezvények, fesztiválok, családi napok,
múzeumi órák és tárlatvezetések mellett ezt a nagyon is sok időt igénybe
vevő háttérmunkát elvégezni maroknyi kis csapatunknak. Idén több nagy
hagyaték is került hozzánk, talán amit leginkább kiemelnék, Dr. Kovács
József László alapító múzeumigazgatónknak – aki nagy szomorúságunkra
tavaly itt hagyott minket – hatalmas mennyiségű írásos és dokumentum
hagyatéka, amelyet felesége, Dr. Paulovits Terézia bocsátott a múzeum rendelkezésére, hogy feldolgozásával újabb és újabb tudományos ismeretekkel
gyarapítsa Jóska Bácsi még halála után is szeretett gyűjteményét.
A szokásos leltározás mellett viszont 2020-ra múzeumunkra még egy óriási, eddig soha nem elvégzett feladat is hárul.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. teljes, átfogó gyűjteményi revízióra
szólította fel intézményünket még 2019 decemberében, amelyet be is
kellett ütemeznünk Vereckei Zoltán polgármester jóváhagyásával, és
kötelező befejeznünk 2020. december 31-ig.
Ez 3296 db dokumentumot, 1330 db adattári anyagot, 8167 db archív
fotót, 2573 db könyvet, periodikát, 3224 db történeti-néprajzi tárgyat és
4027 db régészeti tárgyat érint.
A revíziót párosával kell végezni az EMMI rendelete szerint (51/2015.
(XI. 13.), legalább 2 szakalkalmazottnak, és mi így is járunk el.
A munkát már januárban megkezdtük, Juhász Ferenc gyűjteménykezelő és
Barbulszka Gabriella múzeumpedagógus munkatársaim már végeztek is a
fotóval és befejezés előtt áll a könyvtári gyűjtemény is, amelynek felcímkézését
teremőreink vállalták magukra, hogy az egyéb szakmai tudást igénylő munkákkal mi haladhassunk. Ahogyan pedig az idő engedi, a tárgyi revíziót is
elkezdjük, mivel a raktárakból ehhez ki kell mozgatnunk az udvarra is tárgyakat a helyszűke miatt. Mivel a 60 éve porosodó tárgyi állomány tisztítását is el
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kell végezni, technikai munkatársaink lesznek ebben is a segítségünkre,
közben a raktárak takarítása, valamint a napi fertőtlenítések és az ő feladataik közé tartoznak.
Ezért munkavégzés alól a járvány alatt senkit nem mentettem fel,
belső munkálatokat végzünk, és mivel
nem vagyunk sokan, haladnunk is
kell, hogy a határidőket betartsuk az
egyéb munkálatok mellett.
Tehát az élet, a munka nem állt meg
az Árpád Múzeumban, és reménykedünk abban, hogy minden korábbi tervünket – ha később is –, meg tudjuk
valósítani, és a látogatóink visszatérnek majd hozzánk.
A kulturális intézményeknek viszont
szembe kell nézniük a ténnyel, hogy a
fennmaradáshoz szükségünk van a
kiesett bevételek pótlására, vagy legalább valamennyi anyagi forrás generálására. Van, aki a megosztott tartalmak mellett felhívja a figyelmet a támogatás lehetőségére, de társadalmi összefogás is indult a kultúra és a
művészek támogatására, például a #neváltsdvissza kezdeményezés arra
buzdította az embereket, hogy a megvásárolt jegyeiket ne váltsák vissza,
ezzel is támogatva az intézményeket.

Ilyen szempontból a múzeum bevételei nem jelentenek akkora
kiesést, hiszen évek óta többen vannak a kedvezményes vagy ingyenes
látogatóink, mint a fizetősek. Bevételeink nagy részét a régészeti szakfelügyelet díjazásából és pályázati pénzekből nyerjük el, amely viszont
folyamatos.
Igaz, hogy a kulturális közalkalmazottak számára egy nem várt szándék
is született a húsvétot megelőző
napokban, miszerint kikerülünk a
közalkalmazotti szférából, amely a
megbecsülés és a biztonság alapját
jelentette számunkra, hiszen ahogyan
a nevünkben is szerepel: a köz-ért
dolgozunk. Ennek ellenére abban bízom, hogy az az országos viszonylatban pár ezer főt, ráckevei viszonylatban még 20 főt sem kitevő maroknyi
megszállott és elhivatott kulturális
szakember nem hagyja el a pályát, és
továbbra is a magyar kultúra teremtői
és őrzői maradnak.
Vigyázzanak magukra, egymásra, és kísérjék figyelemmel a múzeum honlapját, facebook oldalunkat és intézményeink ablakaiban plakátjainkat!
Jáki Réka
múzeumigazgató

Régészeti kutató- é s feldolgozómunka

A ráckevei Eötvös utcában sokán láthatják a földmunkákat. Ezek az
árkok „Ráckeve Város ivóvízkezelő és nyersvíz nyomóvezeték kivitelezése,
hálózat rekonstrukció” projekthez kapcsolódnak, amelynek keretében
tavaly ősztől a város több helyszínén is árkokat ástak csővezeték fektetéséhez. A jogszabályi előírások alapján az Árpád Múzeum végzi el ennek a
kiterjedt „árokásásnak” a régészeti megfigyelését. A koronavírushoz
kapcsolódó korlátozások nem érintik a kivitelezést, így a régészeti felügyeletet továbbra is biztosítanunk kell.
A felügyelet fontosságát mutatja, hogy a Fanyilas-dűlő térségében egy több
hektáros, korábban a nemzeti nyilvántartás számára ismeretlen lelőhelyre
bukkantunk, ahol sok középkori leletet gyűjtöttünk (például egy ezüstgyűrűt,
egy vas lándzsahegyet és sok más fém és kerámia leletet), amelyek egy valószínűleg templommal is rendelkező faluhelyhez kapcsolódnak. A Savoyaikastély mellett földmunkák során az „elvárható” középkori és kora-újkori
szórványok mellett a kora-bronzkori úgynevezett harangedényes-kultúra leletei, bolygatott síranyaga került a felszínre. Ez volt az a kultúra, mely az Ibérfélszigetről a Kr. e. 3. évezredben kirajzva elterjedt Angliában, ahol a
Stonehenge első kő kiépítése is hozzájuk köthető, de eljutottak Közép-

Árpád Múzeum

Európába, ahol a Csepel-sziget, és rajta a most
azonosított lelőhely a kastély alatt a legtávolabbi
megjelenésük a Duna vonalát követő vándorlásuk
során.
Jelenleg a belvárosban folyik a földmunka,
ahol a középkori városmagon vág át a vezeték. A
megfigyelés feketén-fehéren bizonyítja, hogy a
korábbi – mindenféle régészeti megfigyelést nélkülöző – közműfektetés, útépítés hatalmas pusztítást vitt véghez, de még így is sorra kerülnek
elő kisebb-nagyobb fém és kerámia tárgyak,
Árpádamelyek Ráckeve (régészetileg alig kutatott)
kori
múltjának értékes emlékei.
csüngő
A múzeumbarát fémkeresős partnereink az
elmúlt évek során jelentős leletanyaggal gazdagították a gyűjteményt, ezek
meghatározása, leltározása folyamatosan zajlik. Ne „csupán” szakember
számára felismerhető fémtöredékekre gondoljunk! Valódi kincsek, rejtélyek is bekerültek a múzeumba, új lelőhelyeket azonosítva. Aranyozott

2020. május

9

kulturális

intézmények

ezüst és bronz tárgyak (veretek, ékszerek) a szkíták 2500 éves idejétől a
rómaiakon keresztül a honfoglalókig és a középkorig.
A lelőhelyek között vannak szigetcsépi, ráckevei, szigetbecsei és makádi
helyszínek is.
A gyűjteménygyarapítás mellett őszre tervezzük „Régészeti hosszmetszet” címmel a gyűjtőterületünket átszelő projektek összefoglaló bemutatását egy időszaki kiállítás keretében.
A múzeum fontos funkciója a bemutatás, a pedagógia, emellett azonban
az örökség őrzése is alapfeladat. A múzeum továbbá tudományos kutatóhely is, lényegében a térség egyetlen kutatóintézete, ha csak kis méretű is. A
régészet terén a gyűjtemény, a lelőhelyek tudományos közlése fontos, de
még ennél is kiemelkedőbb, országos és nemzetközi jelentőséggel bírnak
víz alatti kutatásaink. Ezt Magyarországon csak mi végezzük. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásának köszönhetően idén ismét egy országos felderítő-dokumentáló projektet szervezhetünk. Ezt már meg is kezdtük
Ráckevén egy új, a korábban használtnál nagyobb felbontású szonár beüzemelésével. Hamarosan a második világháborús ún. Ercsi átkelés általunk
feltételezett helyszínével fogjuk folytatni a munkát, majd következnek távolabbi vizek is. Romániából is több helyszínre van idén felkérésünk. A tudo-

Bronzkori kerámia

régészeti kutatások

mányos eredményeket természetesen
megfelelő módon közzé is kell tennünk, ezért nemrég fejeztük be és
adtuk át szerkesztőnek az
UNESCO (az ENSZ oktatási,
tudományos, kulturális világszervezete) és az ICOMOS
(nemzetközi műemléki szervezet) együttműködésében
és felkérésére készülő, a víz
alatti örökség globális helyzetével foglalkozó kötetbe a kutatásainkat bemutató angol nyelvű
tanulmányt. Egy másik összefoglaAranyozott
ló elkészítése folyamatban van a
szkíta
hajkarika
Római Birodalom határának (limes) kutatásában az utóbbi években elért eredményekről, amelyet a nemzetközi
limeskutató központ felkérésére írunk. A dunai limes Világörökséggé nyilvánítása ismét folyamatban van, így a ráckevei eredmények közzététele
nem csupán a régészeknek fontos, hanem a turizmus iparnak is.
Végezetül meg kell emlékeznünk a Szigetzugi Duna Napokról. Ezt a rendezvényt a Nemzetközi Duna Naphoz kapcsolva június végén tervezzük, de
a járványhoz fogunk alkalmazkodni megtartásával. A leghangsúlyosabb
programelem a „Régészeti Közösségek Találkozója” lesz, több helyszínnel.
A szervezés folyamatban van.
Dr. Tóth János Attila régész

Bronzkori tű

10

2020. május

Ács Károly

Művelődési

Központ

Elkezdődött az új raktárunk kialakítása. Ennek
fontossága a további rendezvényeink megtartása
érdekében elengedhetetlenné vált. Most, mint
minden év tavaszán, szépítjük, virágosítjuk a

művelődési központ szabadtéri színpadát és az
intézmény környezetét.
A Lobogó Március, „Mi – Nők az alkotásban”
című kiállításunk műveinek lebontására és
visszaszállítására került sor. A már meghirdetett
és még le nem mondott programok megtarthatóságának elbírálása, átütemezése és esetleges
lemondása zajlik. Az őszi, téli programok fellépőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és ezen
rendezvények részletes kidolgozása a feladatunk.
Ősszel szeretnénk egy háromnapos, nagy rendezvénnyel nyitni. Ennek előkészítése és szervezése elkezdődött. Annak ellenére, hogy személyesen nem találkozunk, szeretnénk felhívni a
figyelmüket a honlapunkon és a facebook oldalunkon folyamatosan megújuló felhívásainkra,
játékainkra.
Áprilisban indítanánk útjára a közelgő anyák
napjához kapcsolódóan: „ÜZENET ANYÁNAK”
című virtuális köszöntést. Ez lehet egy részünkre
elküldött fotó, rajz, közös kép. Második játékunk
„LEGSZEBB BALKON, LEGSZEBB KERT”
versenyünk. (A felhívást a 19. oldalon olvashatják.) A harmadik, a Tourinform Iroda közreműködésével a „RÁCKEVEI KVÍZ”. Köszöntsük
Édesanyánkat! Szépüljön környezetünk! Gyarapítsuk tudásunk! Vigyázzunk Egymásra!
Szabó Gertrúd igazgató

Ács Károly Művelődési Központ

Az Ács Károly Művelődési
Központ április hónapban elkezdett több olyan munkafolyamatot, amely a ház funkcionálisabbá tételét,
komfortérzetét biztosítja.
Most lett alkalmunk a padlásunk rendbetételére, felgyűlt tárgyaink szelektálására, majd átcsoportosítására.
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Skarica Máté

Városi

Könyvtár

Skarica Máté Városi Könyvtár

Belső munkák a könyvtárban

A koronavírus járvány miatti kényszerű bezárás
lehetőséget teremtett számunkra, hogy egy kötelező feladatot – a teljes állományleltárt – elvégezzük. A könyvtár történetében
először, az elektronikus katalógusunk alapján zajlik a leltározás. A feladat
végeztével megszüntethetjük a régi raktári katalógusunkat, amit az utóbbi
években már csak a legutolsó biztonsági tartalékként kezeltünk a könyvtári
állományunk nyilvántartására. A mostani időszak lehetőséget teremt arra is,
hogy az adatbázis építésének kezdetekor keletkezett feldolgozási hibákat
kijavíthassuk, melynek következtében a könyvtári könyvek visszakereshetősége jelentősen javulni fog.
A leltár lezárása után energiáinkat a folyamatban lévő digitalizálási projektjeinkre fordítjuk, valamint az épület teljes nagytakarítására kerítünk sort.
Az általános iskolai diákok számára kiírtuk a Csukás István Rajzpályázatot. Ennek beadási határidejét – mivel a járvány-intézkedések feloldásának
ideje egyelőre sajnos ismeretlen – június 5-ig meghosszabbítottuk. Remél-

jük, hogy a korlátozások feloldása után egy színvonalas kiállítást és eredményhirdetést tudunk majd rendezni a beérkezett alkotások között.
A tavaszi időszakra tervezett Trianon 100 előadássorozatot az ősz folyamán szeretnénk megrendezni, az új időpontok egyeztetése folyamatban van.
Az újonnan megjelenő könyvek beszerzése folyamatos, így újranyitásunkat
követően nagyon sok új olvasnivalóval várjuk majd olvasóinkat! Addig is
vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Hegyi Gergely igazgató

Egy kis fény a sötétségben

2020. április 3-án a következő bejegyzés volt olvasható a Facebook
hasábjain:
„Tisztelt Uram! Én ma hallottam önt először, a Padlást viszont
többször, többféle előadásban láttam. Azt viszont sohase gondoltam
volna, hogy ugyanaz a dal egy másfajta élethelyzetben, egy másfajta
előadásban ennyire mást is jelenthet. A hideg futkosott a hátamon.
Köszönöm a felemelő élményt. Eddig hittem a jóban, a jobban, de ma
a hitem sokat erősödött. Áldja meg önt az Úr! Juhász Marietta zalaegerszegi lakos.”
Ez a bejegyzés látott napvilágot azt követően, hogy Kósa Dénes a Zárt
ajtók mögött című internetes honlapon 2020. április 3-án előadta a nemrégen 70. születésnapját ünneplő Presser Gábor és Sztevanovity Dusán Padlás c. musicaljének Fényév távolság c. dalát.
Ám honnan a Zárt ajtók mögött?
Gergelyfy Zsófia színésznő és Kósa Dénes, városunk színházának
vezetője gondolt azokra, akik a koronavírus járványnak köszönhetően a

négy fal között, karanténban töltik mindennapjaikat. Elhatározták, hogy
minden délután hol az emberpalántáknak, hol a felnőtteknek adnak valami
műsort. A színésznő minden délután mesékből olvas fel részleteket, miként teszi ezt Kósa Dénes is. Azóta az előadók palettája bővült, immáron
Kakuk Pál, városunk díszpolgára, a világszerte ismert táncművész is nézett már szembe a gyerekekkel a monitoron.
Azonban a Zárt ajtók mögött c. produkció nemcsak abból áll, hogy
ismert művészek láthatók a számítógépek képernyőjén…
Amennyiben valaki – akár gyermek, akár felnőtt – kedvet érez arra,
hogy valamely produkcióval enyhíteni szeretné a bezártság csendjét, az
küldje el műsorát a Zárt ajtók mögött csoportba, és ha a „zsűri” olyannak
ítéli, akkor ő is gazdagíthatja a „fellépők” névsorát.
Ezúton is köszönjük Gergelyfy Zsófiának és Kósa Dénesnek az eddigi
munkáját, amivel egy kis fényt hoztak a koronavírus által ránk borított
sötétségbe.
Kósa Antal
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Egy csésze kávé…
Gál Csaba Alekszandroviccsal,
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a RÁVÜSZ Kft. új ügyvezető igazgatójával

Jáki Réka: – Első kérdésem az lenne hozzád, hogy mutatkozz be légy szíves a Ráckevei Újság olvasói számára, mióta élsz
Ráckevén, tanulmányaid, családod, mivel
foglalkoztál idáig, szakmai múltad!
Gál Csaba Alekszandrovics: – Gál
Csaba Alekszandrovics vagyok, Kárpátalján
(volt Szovjetunió), Mezővári községben
születtem. Ez egy magyar lakta település közvetlenül a magyar határ közelében. A középiskola befejezése, a 2 év katonai szolgálat után sikeresen felvételiztem a Rigai Polgári Repülőmérnöki Műszaki Egyetemre, ahol 1992ben szereztem diplomát a repülőgépek elektromos földi kiszolgálása szakon. 1992-ben jöttem át Magyarországra, ahol első munkahelyem a tököli
Pestvidéki Gépgyár Dunai Repülőgépgyárban volt, mint különleges technológus. 1996-ban a Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. Dunaharasztiban felépülő új gyárában kezdtem el dolgozni, mint termelési vezető. Itt
megismerhettem a világ egyik legnagyobb multinacionális vállalatát, elsajátítottam különböző vezetési technikákat. 2002–2009 között a Richter Gedeon injekciógyártó részleg karbantartás-irányító mérnökeként dolgoztam.
Ez nagy kihívást és további szakmai fejlődést jelentett a számomra. Személyes döntés alapján 2008-ban váltottam, és újra termelési vezetőként dolgoztam az Essentra Filters Hungary szigetszentmiklósi termelő üzemében.
2020. 03. 04. óta töltöm be a RÁVÜSZ ügyvezető pozíciót.
1995-ben nősültem meg, feleségem Gál-Ködöböcz Zsuzsanna, a ráckevei Ady Endre Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára.
Ráckevére 2001-ben költöztünk, miután megvásároltunk egy szép kis
parasztházat. 3 fiúgyermek édesapja vagyok.
– Miért éreztél motivációt, hogy megpályázd a RÁVÜSZ Kft. ügyvezető
igazgatói posztját, hiszen annyit azért lehetett már az előzményekből tudni,
hogy ez a kft. évek óta elég neurotikus pontja a városunknak, elég nagy kihívásnak és feladatnak ígérkezett?
– Bár nem vagyok tősgyökeres ráckevei, de húsz éve mondhatom otthonomnak ezt a várost. Itt nőttek föl a gyerekeim, befogadó és elfogadó közösségre, barátokra találtunk Ráckevén a családommal. A lehetőség, hogy a
munkámmal és a megszerzett szakmai tapasztalataimmal én is hozzájárulhatok a város működéséhez, élhetőbbé, vonzóbbá tételéhez – nem csak
szakmai, de erkölcsi kihívás is volt számomra. Az előzmények, a
RÁVÜSZ-ről hallottak nem voltak kecsegtetőek, s anyagiakban sem volt
olyan vonzó, de úgy vélem, elérkezett számomra az idő, hogy bebizonyítsam magamnak is, mire is vagyok valójában képes.
– Melyek azok a sarokpontjai a kft.-nek, amelyeket továbbra is működőképesnek tartasz, és melyek azok, amelyeken mindenképpen változtatni
kívánsz?
– Az épületfelújítás, intézményi karbantartás, a piac üzemeltetése, a városi kertészet és a hulladékgazdálkodás – ezek most a RÁVÜSZ fő profiljai.
Ezeken a területeken kell fejlődést elérnünk.
– Hogyan kezdtél hozzá ehhez az új munkához?
– Nem lenne elegáns dolog az örökölt problémákat felsorolni, de természetesen az alapoknál kezdtem el: igyekeztem átlátni a cég tevékenységi
körét, a rendelkezésre álló gépparkot és egyéb kisgép eszközöket, felmértem a dolgozói állomány képességeit, gyorsan át kellett látnom a pénzügyi
lehetőségeket, egy előre tervezett működési stratégiát kellett kidolgoznom.
– Milyen segítséget kaptál az önkormányzattól, milyennek tartod az
együttműködést a város vezetésével és az intézményekkel?
– Polgármester úr személyesen bemutatott a cégnél, rendelkezésemre
bocsájtotta a RÁVÜSZ géppark listát, kaptam egy általános felmérést a cég
állapotáról, helyzetéről. Az intézményeket igyekeztem személyesen felke-

resni, ahová eddig még nem jutottam el, elnézést kérek. Úgy érzem, eddig
rugalmas az együttműködés úgy a város-, mint az intézményvezetőkkel is.
– Hogyan tudsz megbirkózni a szakemberhiánnyal, hiszen talán ez az
egyik legnagyobb probléma, hogy a jó szakemberek inkább magánszférában próbálnak megélhetést találni és nem állami szférában sokkal szerényebb fizetésért?
– A kérdésben ott rejlik a válasz is – gyakorlatilag jelen állapotban a
RÁVÜSZ nem verseny- és piacképes a magán vállalkozói szférával. De
bízom benne, hogy ez csak egy átmeneti állapot.
– Új arculatot tervez a kft. Hogyan néz ez ki, és ez is együtt jár a teljes
megújulással, profilváltással?
– Folyamatban van az arculatváltás, új logó is készült, amely itt már látható is az olvasók számára. A Facebook-on önálló oldala is lesz a RÁVÜSZnek. Hosszú távú tervek szükségesek a megújulásra, a fő profil megtartása
mellett. Az új mottónk: Építünk és szépítünk! A kialakult bizonytalan gazdasági és pénzügyi helyzet nagyon megnehezíti és kitolja majd ezt a megújulási folyamatot.
– Milyen vezetői szempontokat tartasz fontosnak?
– Legyen eltökélt és kitartó abban, amit csinál. A rendszerszemlélete, az
ösztönző magatartása, a jól tervezhető munkafolyamatok kialakítása az
alappillére a hatékony munkavégzésnek.
– Melyek a jelen járványhelyzetben a kft. legfontosabb feladatai? Milyen
munkákat végeztek az utóbbi hetekben, veszélyhelyzetben?
– A városi parkok kertészeti feladatai, a közterületek takarítása, a lakossági
hulladékok összegyűjtése (sajnos nagyon sok illegális hulladék is), a betervezett intézményi felújítások és karbantartások végzése, a piac őstermelői
részének a kiadott korlátozó rendeletek szerinti üzemeltetése. Péntek esténként fertőtlenítjük a város buszmegállóit és a HÉV megállót, a parkok, közterületek ülőpadjait, a lakosság által sűrűbben látogatott helyeket (hivatal, posta, gyógyszertár, bevásárló központok bejárati részei és korlátok). Szombat
délutánonként a Szegedi Kis István sétányon a piac területét és a lejárókat fertőtlenítjük takarítás után. Fokozottabban takarítjuk a városi WC-ket is.
– Véleményed szerint mennyire tartják be a ráckeveiek, nyaralók pl. a
piac működésének szabályzatait?
– A COVID-19 fertőzésveszély miatt elrendelt korlátozások betartásában
nagyban segítenek a piacfelügyelők, a város polgárőrei és rendőrségi mun-
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katársai. Kisebb-nagyobb szabálysértésektől eltekintve elmondhatom, hogy
a piacra kilátogatók túlnyomó többsége megfelelően betartja az óvintézkedéseket, hisz ez most mindannyiunk érdeke!
– A parkolás ingyenessége, amit a kormány elrendelt, mennyiben okoz
bevételkiesést a kft. számára?
– Nem csak a teljes parkolási, de a korlátozott piaci bevételek több mint
3/4 része az, ami kiesik a RÁVÜSZ költségvetéséből, s még nem tudni,
mikorra tervezhető a strand és a kemping megnyitása, s még van néhány
terület, ahol csökkenő bevételekkel kell számolnunk, ilyen például az
önkormányzati ingatlanok bérleti díjainak elmaradása adott vállalkozói
tevékenység felfüggesztése miatt.
– Hogyan próbálod a kft. működését gazdaságosabbá tenni, azaz milyen
bevételi forrásokkal tervezel, ha vége ennek a válságos időszaknak? Vannak
új ötleteid, terveid esetleg?
– Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, mert egyelőre csak találgatni
lehet, mikor térhet vissza a gazdaság a normális kerékvágásba, mikor válnak
tervezhetővé a bevételek. Jelen esetben heti szinten kell újraértékelni a kft.
működését. Természetesen vannak jó távlati tervek, ötletek, melyek megvalósulása bevételi forrásokat jelentene, de ebben a helyzetben sok a bizonytalan tényező. A racionális gazdálkodás is eredményez többmillió forintos
megtakarítást: reális karbantartási-felújítási költségkeret készítése, akár a
korábbi felülvizsgálatával.
Lehet, hogy most sokan megmosolyogják amit mondok, de a RÁVÜSZ-t
nem csak az a jelenleg 20 kolléga jelenti, hanem kicsit Ráckeve lakossága is.
Ahhoz, hogy valóban látványos sikereket érjünk el, azt közösen a várossal
együttműködve tudjuk megtenni.
– Hogyan érzed magad az új munkakörödben?
– Köszönöm szépen jól, nagyon örülök, hogy végre Ráckevéért dolgozhatok!
– Hogyan lazítasz, mivel töltöd a szabadidődet, ha van?
– A legszívesebben a feleségemmel, illetve a családommal kirándulunk,
utazunk. A hétköznapok biztos pontjai a közösen elköltött családi vacsorák
sok beszélgetéssel, nevetéssel. Érdekel, mit néznek, hallgatnak a fiaim, és
ők is „ráharapnak” az én kedvenc filmjeimre, zenéimre! A Premier League
meccseit most nélkülöznöm kell, pedig 30 év után megkérdőjelezhetetlenül
az FC LIVERPOOL A BAJNOK!
– És amit nem kérdeztem, de szívesen elmondanál az olvasóknak…
– Úgy gondolom, Ráckeve egy különleges természeti adottságokkal rendelkező ékszerdoboz. Az itt lakók és az ide látogatók közül senki sincs feljogosítva arra, hogy tönkretegye a közös értékünket, de mindannyiunk kötelessége megóvni azt magunk és a jövő nemzedéke számára.
– Köszönöm a beszélgetést, sok sikert és eredményeket kívánok a munkádhoz!
– Én köszönöm!
Jáki Réka

Települési és turisztikai
applikáció, mely nem csak
a mindennapokban,
hanem a vészhelyzetben is
segíti a gördülékeny
kommunikációt és
számos intézmény, vállalkozás
elérhetőségét
a lakosság számára.
Vágja zsebre Ráckevét Ön is! ☺
Az applikáció adatfeltöltése
még folyamatban van,
május 1-től élesben működik.
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Adakozás rászorulóknak
Tisztelt polgárok!
A koronavírus okozta járvány következtében az elmúlt
időszakban több ráckevei lakos is munkáját vesztette, s került
önhibáján kívül nehéz helyzetbe. Mivel a veszélyhelyzet elhúzódhat, ezért a kör tovább bővülhet az elkövetkező hetekben. A
város pénzügyi lehetőségeihez mérten igyekszik támogatást
biztosítani, de lakossági kezdeményezésre lehetőséget biztosítunk pénzügyi adományok küldésére is a város közhasznú alapítványán keresztül. A pénzt élelmiszervásárlásra, közüzemi
számlák rendezésére fordítjuk.
Támogatásukat az érintettek nevében köszönjük!

Ráckeve Városért Közalapítvány
bankszámlaszáma:
10103867-12515042-00000002
A megjegyzés rovatba írják oda:
veszélyhelyzetre

Amennyiben a legfrissebb információkat szeretné megtekinteni, kérjük töltse le az e-városom applikációt.

Figyelem, 2020. 04. 18-tól változás
a piac látogatásának tekintetében!
SZERDA
65 év felett 9–11 óráig látogatható
65 év alatt 6–9 óráig látogatható, valamint 11 órától zárásig
SZOMBAT
65 év felett 6–8.30-ig látogatható
65 év alatt 8.30-tól zárásig
A változást az elmúlt hetek vásárlási szokásai, lakossági visszajelzések indokolták.
Amennyiben a legfrissebb információkat szeretné megtekinteni, kérjük, töltse le az e-városom applikációt.
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Hírek a hajómalomból

Hajómalom

10 éves jubileum

molnár céh

„Jelképünk volt és lehetne” – 10 éves a Hajómalom

Sajnos 2020. 04. 01-jén a rendkívüli helyzet
miatt nem nyithatott ki a hajómalom. Nagyon
hiányzik, de talán még jobban hiányzik az az
összetartó, fantasztikus közösség, ami körülveszi
és életre kelti!
2010 augusztusára elkészült a Hajómalom
sok-sok anyagi felajánlás és lelkes fizikai munka
után. 2010. 08. 15-én került sor a „Mi építettük”
fotózásra, melynek csoportképét Sabján Gábor
készítette. 2010. augusztus 19-én felavatták a
Hajómalmot. Az átadást megelőzően még aznap
délelőtt 10 órakor egy komoly szakmai alapokon
nyugvó tudományos konferenciát tartottak a régi
városháza dísztermében a Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány, Ráckeve Város Önkormányzata, az
Árpád Múzeum, a Magyar Molinológiai Társaság, a Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület és Malomipari Szakosztály rendezésében. Az előadásokat Dr. Kovács József
László, Dr. Balázs György, Sebők Tibor, Dr.
Ozsváth Gábor Dániel, Dr. Czerny Károly és
Mohácsi Bugarszki Norbert tartották. Délután 4
órakor kezdetét vette az ünnepség, melyet Szále
Zsolt és Bukriné Gyengési Erzsébet közreműködésével a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány szervezett. Közreműködött Matoricz József színművész, Pitti Katalin operaénekes, Hegedűs Valér
zongoraművész, Vesztergám Miklós tárogatóművész és a Forgatós Kamara Táncegyüttes. Az
egyházak képviselői megáldották és megszentelték a malmot. Szőgyényi Gábor, a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elnöke, Babarczi István tiszteletbeli malomgépész és Völler István malomgépész négy kis hajómalom makettet adott át a
Havaria Kft. és a Dr. Köcher Kft. képviselőinek,

Ebéd

Gyergyócsomafalva polgármesterének, Márton
Lászlónak és Ráckeve Város polgármesterének,
Dávid Lászlónak. A ráckevei polgármesternek
azzal a céllal, hogy a mindenkori polgármester
irodájában legyen kiállítva a Hajómalom makettje. Kiss Zsolt a Hajómalom asztalos mestere
oklevelet vehette át, hiszen asztalosként a legtöbbet dolgozott a hajómalmon. Szeredi Lászlóné,
az utolsó molnár céh elnök, Rimer Alajos lánya
megkoszorúzta a Duna vizét, emlékezve az egykor élt vízimolnárokra. Dávid László polgármes-

Konferencia

ter és Szőgyényi Gábor átvágták a nemzeti színű
szalagot, majd ezt követően mindenki megtekinthette a hajómalmot, valamint a Jáki Réka és
Tápai Zoltán által szervezett malomtörténeti kiállítást. Este 400 fős vacsorára hívta a vendégeket a
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány.
Folytatjuk …
(A Hajómalom facebook oldalára még több
képet teszünk fel az újság megjelenésével egy időben!)
Lukácsné Ürögi Veronika
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Hajómalom
Átadás

Vacsora

Mi építettük 2010. 08. 15.

10 éves jubileum

molnár céh

Támogatók: (folytatás az előző számból)

FH prof. Dr. James MillerAusztria
Fodor Lászlóné
Ráckeve
Fodor Piroska
Ráckeve
Fórizs László
Ráckeve
Fórizs László
Ráckeve
R.V. Dunapékség
Földművelésügyi Minisztérium Budapest
Frindt Antal
Ráckeve
Füstös László
Ráckeve
Technikai Brigád Bt.
Galambos József
Ráckeve
Galuska Péterné
Ráckeve
Gazdag Béla
Ráckeve
Gál Imre
Ráckeve
Gere Mihály
Ráckeve
Gere Mihályné
Ráckeve
Glück Jánosné
Ráckeve
Gög László
Ráckeve
Göllény László
Ráckeve
Groszman József
Ráckeve
Armakont Kft.
Gyengési Antal
Ráckeve
Gyengési Lajosné
Ráckeve
Gyengésiné Simsik Katalin Ráckeve
Gyergyócsomafalva
Gyergyócsomafalva
Ráckeve testvérvárosa
Gyetkó Károly
Ráckeve – Újhegy
Kartontechnika Kft.
Gyetkó Károlyné
Ráckeve
GYESUB Kft.
Györke Péter
Szigetbecse
AGRO Kft.
Halász Csaba
Ráckeve
Dr. Köcher Kft.
Halász Gyula és Halász Gyuláné Tamási
Cseringút vízimalom
Halász József
Szigetszentmiklós,
József A. ltp.
Háry Zoltán
Ráckeve
Hegedűs Gábor
Ráckeve
Hegyi Imréné és családja Ráckeve
Holldonner István
Ráckeve, FETI Kft.
Horváth Antalné
Ráckeve

A névsort folytatjuk a következő számban...

16

2020. május

Többletfeladatokat vállal a családsegítő
központ a járvány idején
Családsegítő

Szolgálat

RADYG

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével a COVID-19 kapcsán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére vészhelyzetet hirdetett ki.
A Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ életét a
kialakult helyzet nagymértékben megváltoztatta. A nappali ellátás épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek, azok látogatása – a jelenleg hatályos rendelkezések értelmében – az ott foglalkoztatott munkatársak kivételével tilos. A munkatársak a korábban nappali ellátást igénybevevők részére az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokat
(pl.: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés) igény szerint kell hogy
biztosítsák az illető lakókörnyezetében.
A szociális étkezés csak kiszállítással, egyszer használatos edényekben
biztosítható. Ezzel az intézkedéssel jelentősen megemelkedett a napi feladataink száma, ezen felül azon idősek egy része is rajtunk keresztül kapja
meg az ebédet, akik eddig a gimnázium konyhájára mentek érte.
A Kormány 46/2020. (III. 16.) sz. rendeletében arra kéri a 70. életévüket
betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne
hagyják el. Ha ezt a 70. életévét betöltött személy vállalja, és erről a települési önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Intézményünkön keresztül
történik ennek a feladatnak a megvalósítása, amely azt eredményezte,
hogy az első napokban 20-30 újonnan ellátandó személlyel kerültünk kapcsolatba az eddigi ellátotti körünkön túl. E tekintetben egyrészt könnyebbséget jelentett a kijárási korlátozásról szóló rendelet kihirdetése, amely

értelmében csak a 65 év felettiek mehetnek élelmiszerüzletbe, drogériába,
piacra és gyógyszertárba 9.00 óra és 12.00 óra között. Ennek a hatálybalépése után csökkent a naponta újonnan jelentkező igénybevevőink száma.
Másrészt azonban ez a rendelkezés olyan szinten hátrányt jelent számunkra, hogy a meglévő ellátottainknak való bevásárlás és gyógyszerkiváltás az
időkorlát miatt megnehezedett.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának útmutatója alapján a bevásárlást úgy javasolt megszervezni, hogy minél kevesebb helyről kerüljön
sor a beszerzésre, ezzel is csökkentve az érintkezések számát. Ezen intézkedésnek eleget téve, illetve praktikus szempontokat is figyelembe véve a
Penny Marketben intézzük a bevásárlásokat, lehetőleg az igényeket
összesítve, napi egyszeri alkalommal. Nagy segítséget jelentett számunkra, hogy a Galenus Gyógyszertár vállalta, hogy minden nap az e-mailben
leadott rendelésünk alapján összekészíti a gyógyszereket, így ott sem kell
egyesével sorban állni a receptekkel. A leghúzósabb időszakban naponta
60-100 000 Ft körüli rendelést adtunk le a patikának. Ezúton is köszönjük
a segítő hozzáállásukat! Eddig is nagyon jó volt az együttműködés a háziorvosokkal, de a vészhelyzetben is sikeresen dolgozunk együtt. Nekik is
köszönjük a folyamatos együttműködő és rugalmas hozzáállást!
Az intézményben az ügyfélfogadás elsősorban telefonos, elektronikus
kapcsolattartási formákban történhet. Családlátogatásra csak krízishelyzet,
súlyos veszélyeztetettség vagy hatósági megkeresés esetén kerülhet sor.
Az intézmény kapujára kifüggesztettük az elérhetőségeinket, ez a város
honlapján, Facebook oldalán is megtalálható, illetve a város által minden
házhoz eljuttatott szájmaszk mellé adott tájékoztatón is olvasható.
Wulcz Rita intézményvezető

A gimnázium számára a tanév legfontosabb feladata a
tanulók érettségire történő felkészítése. Sajnos ebben az
évben a közvetlen felvezetés elmaradt: a ballagás, mely különösen hat
évfolyamosaink számára fájó, hiszen számukra nem volt ilyen jellegű
esemény diákéveik során. Kiforrott elképzelésünk van arra, hogyan
kárpótoljuk valamennyire a
végzős évfolyamot az elmaradt ünnepért. A digitális tanrendre való kényszerű átállás első pillanatától
kezdve kiemelt célunk volt,
hogy a végzős diákok felkészítése zavartalanul folytatódjék. Kollégáim, kihasználva az általuk már korábban is használt digitális eszközöket, tudás rendszerező
és gyakorló feladatokkal
folytatták tovább a megkezdett munkát.
Ebben a helyzetben mindenki számára elfogadható
megoldás az érettségi vizsga megszervezésére nincsen. Mégis megteszünk mindent annak érdekében, hogy az adott keretek között diákjaink
tudásukról megfelelő színvonalon adjanak számot mindkét vizsgaszinten! Biztosítani fogjuk, a vizsgák teljes időtartama alatt, valamennyi
résztvevő számára a védekezéshez szükséges eszközöket és a folyama-

tos fertőtlenítés lehetőségét. Komoly szervező munkával készülünk,
hogy tanulóink a tantermen kívül csoportosan ne találkozzanak, még
akár az iskolába jutás ideje alatt is. Diákjaink megadott időre jönnek, s
helyüket mindig ugyanazon teremben találják a vizsgák során! A tantermekben a megfelelő védőtávolság betartatása mellett, a lehető legkevesebb közvetlen kontaktust
tartjuk a dolgozatok kiosztása és visszavétele során.
Tanulóink megértésére és
együttműködésére számítunk
abban a tekintetben is, hogy
iskolájukban a lehető legkevesebb időt töltsék. Az érettségi
vizsga menete és szervezése
jelentősen eltér a megszokottaktól, ám intézményünk megfelelő tapasztalattal rendelkezik a rendkívüli helyzet megoldására. Az mindannyiunk számára teljes mértékben világos,
hogy az adott helyzetben tanulóink továbbtanulása érdekében az érettségi vizsgára szükség van! A világról a legátfogóbb
ismertekkel egy matura előtt álló diák rendelkezik! – innen a korona.
Így, abban reménykedem, hogy egy vírusteszt várt negatív eredményével ellentétben: diákjaink „korona tesztje”, az érettségi pozitív lesz!
Molnár László intézményvezető, RADYG

Az érettségi a tanulmányok KORONÁJA
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Aggódás, szorongás, bezártságérzés…
koronavírus

karantén

tanácsok

Együtt legyőzzük

Amikor a Ráckevei Újság márciusi számában a 18. oldalon már
megjelentettem egy írást, amelyben jó tanácsokkal láttam el az otthonmaradókat, még korántsem voltunk ennyire kényszerű otthonlétben.
Ezért azt gondolom, segíthetek szakemberek által megfogalmazott jó
tanácsokkal a címben is említett életérzésekkel küzdőknek.
Lassan mindenkinek kialakul a napi ritmusa, alkalmazkodunk
az új helyzethez, hiszen az embernél nincsen alkalmazkodóbb lény
a világon, gondoljunk csak a legkülönbözőbb képtelen élethelyzetekre, akár a fogolytáborok lakóira, akár egy hajótöröttre egy
lakatlan szigeten, akik mindezeket túlélték. Az elmúlt hetek tele
voltak gondolataink és érzéseink naponta többszöri újraírásával, a
saját életünket, munkánkat, kapcsolatainkat érintő döntések meghozatalával, és mindezt folyamatosan áthatja az eddigi ismeretlen
és félelmetes jövővel kapcsolatos bizonytalanság. Mégsem tehetünk
mást, mint hogy igyekszünk felelősen gondoskodni magunkról, a
szeretteinkről és a közösségről, aminek talán sosem éreztük annyira, hogy a részei vagyunk, mint most, az elszeparáltságban.

Országos, világméretű stresszhelyzet van. Félelem, aggodalom magunkért, másokért, új, sosem látott dolgok működtetésének súlya (lásd
digitális oktatás) mind nyomasztanak, felelősséget érzünk gyermekeink
tanításáért, szüleink, nagyszüleink, idősebb embertársaink, krónikus
beteg barátaink életéért. Segíteni szeretnénk, de közben mi magunk is
szorongunk. Én is, aki nap mint nap végzem a munkám akár a múzeumban, akár mint felelős szerkesztő, közben ellátom a számomra kedves
idősebb barátaimat, és végzem közben háziasszonyi, anyai teendőimet.
Talán szerencsésnek is érezhetem magam, hogy ennyi az elfoglaltságom, de engem is nyomaszt minden újabb hír, haláleset, a megbetegedések egyre növekvő száma, ráadásul nem bírom ki, hogy folyamatosan ne nézzem, olvassam a híreket. Ez a munkám is igaz, de a bennem
lévő kíváncsiság és a tisztánlátás érzése is motivál. Nem szégyellem,
hogy összeszorul sokszor a gyomrom és kiszárad a torkom a szorongástól, amikor újabb és újabb információkkal áraszt el média, amelyekben
sok a bizonytalanság: meddig tart? el lehet-e újra kapni a vírust? Lesz-e
hamarosan vakcina, gyógyszer, lesznek-e még megbetegedések ősszel
is? Nem beszélve az álhírekről (fake news) és a szándékos rémhíreket
terjesztőkről, ezeknél károsabbat nem is tudok most elképzelni, és
mélységesen elítélendőnek tartom, hiszen nem játék senkinek sem a
lelkivilága, mentális egészsége, élete…
Viszont sokat foglalkoztam a stresszel való megküzdéssel, elolvastam nálam sokkal okosabb és mentálegészséggel foglalkozó szakemberek tanácsait, amelyeket összegyűjtve úgy gondolom, hogy segítség, ha
leírom, mit ajánlanak. Ezt szeretném most megosztani az olvasókkal.
Beszélgessünk sokat
A lelki támogatás, a valaki(k)hez tartozás nagyon fontos a stresszcsökkentés szempontjából is. Ezért akárhogyan is érnek a következő
napok, egyedül vagy másokkal együtt, használjuk az időnk egy részét
arra, hogy beszélgetünk családtagjainkkal, ne csak a számítógépet, laptopot, tabletet, okostelefont nyomkodjuk, hívjuk fel családtagjainkat,
barátainkat, kollegáinkat, csetelhetünk is. Bárhogy is, ápoljuk a kapcsolatainkat.
Ismerjük el, hogy aggódunk
Van a tagadó stratégia (ez csak egy influenza, most miért félünk
ennyire?). A tagadás pszichés szempontból működhet, ha tényleg képesek vagyunk hermetikusan elzárni magunkat a hírektől és meditálni. Ha
azonban látjuk, hogy mi történik, akkor a tagadásra rengeteg, jobbra is
használható mentális energiát pazarolunk.

A szakemberek szerint lehet pánikolni is, még ha nem is jó, hiszen a
logikus agyműködésért felelős agyterületek leállnak, és a félelem veszi
át az irányítást. Ami ugye nem jó tanácsadó. Ettől még lehet, hogy
pánikban vagyunk. Az is lehet, hogy szimplán csak félünk. Ha ezeket
az érzéseket megpróbáljuk elnyomni magunkban, akkor annak nem
lesz jó vége, mert előtörnek váratlan helyzetekben, akaratunkon kívül.
Találjunk olyan embert, ha ismerős nincs, akkor szakembert (sok pszichológus, coach jelezte már, hogy online fogad hívásokat), akinek
tudunk beszélni ezekről az érzésekről. Vagy legalább próbáljunk meg
magunk szembenézni velük.
Az angol úgy mondja, hogy embrace your fears, öleld magadhoz a
félelmet. Ez nem jelent mást, mint hogy le kell ülni, és megvizsgálni
magunkban, hogy mit érzünk, és elfogadni az érzést. Megengedőnek és
türelmesnek kell lenni magunkkal. El kell ismernünk: most félek.
Ebben energia van. Ha nem elnyomni próbáljuk az érzést, hanem elismerjük a létezését, akkor az energiát majd másra is tudjuk használni.
Hasznos technika itt, hogy megnevezzük magunkban az érzéseinket,
gondolatainkat, és rögtön meg is címkézzük: ez egy érzés, ez a gondolatom most. Bármilyen riasztónak is tűnjön, nem más és több, mint egy
gondolat. Nem az igazság, nem a valóság. Nem kell elhinni, lehet más
gondolatunk is, talán öt perc múlva már mást fogunk gondolni.
Napi rutin
Fontos az egészséges alkalmazkodás szempontjából, hogy ne csúszszunk szét. Öltözzünk fel reggel, legyenek meg a napi étkezések, tartsuk rendben a lakást, tisztálkodjunk, igyekezzünk változatosan felépíteni a napirendet, és tartsuk is be. Az adott helyzetet, a körülményekhez
képest, normálissá alakíthatjuk. Jó, ha a napoknak van kiszámítható
menete. És ha belegondolunk, most több mindenre jut idő, mint amikor
a megszokott taposómalomban vagyunk. Használjuk ezt ki! Tegyünk
például intellektuális kihívásokat is a napba.
Olvassunk, nézzünk mást is, ne csak a híreket
A szakemberek szerint hamarabb felállnak egy-egy katasztrófa után
azok, akik élvezik a gondolkodós kihívásokat, a logikai feladványokat.
A művészi hatások ugyanígy segíthetnek. Rengeteg művészi produkciót láttam az elmúlt napokban a virtuális térbe költözni. Nézzük, hallgassuk ezeket, sakkozzunk, vagy játsszunk más intellektuális játékokat,
mozgassuk az agyunk logikus gondolkodásért felelős részét.
Szinte ellenállhatatlan vágyat érzek én is, hogy újabb és újabb hírfolyamokat nézzek meg, de mint tudjuk, ezek azért a negatív híreket
hangsúlyozzák és zsigerileg hatnak. Persze hogy szeretnénk tudni,
hogy mi a helyzet, de próbáljunk meg elszakadni a félóránként-óránként bejelentkező hírektől. Rám már a nagyfiam szólt, hogy ezzel csak
stresszelem magam és azóta sorozatokat nézünk együtt rendszeresen,
amelyeket egyre jobban kedvelek. Elővettem régen porosodó regényeimet, amelyekre évek óta nem volt időm. Más világok, más élethelyzetek, lazul az idegrendszerem. Limitáljunk egy időt magunknak, például
napi kétszer fél óra reggel és este, amikor tájékozódunk. Nem mintha
közben nem történnének dolgok, de tudomásul kell vennünk, beletörődnünk, hogy nem tudunk hatni a globális folyamatokra, a járványra
sem. Addig is, ha tehetik, élvezzék, hogy itt a tavasz, legyenek kint a
kertben, ha lehetőségük van rá, vagy nyissák ki az ablakot, engedjék be
a virágillatot és vigyázzanak magukra, maradjanak otthon, ha tehetik!
Legyünk önmagunkkal és a helyzettel is türelmesek, és higgyünk
abban, hogy elmúlik… Mert el fog múlni, el kell múlnia, és visszatér
majd az életünk a normális kerékvágásba.
forrás: divany.hu/eletem/2020/03/19/karanten-konfliktus/
Jáki Réka

2020. május

18

Kertészkedés a karantén alatt

karantén

maradj otthon

A koronavírus járvány miatt egyre többen döntenek úgy, hogy otthon
maradnak és próbálják ezzel segíteni a vírus lassítását. Időnk egy részét,
ha olyan szerencsések is vagyunk, hogy távmunkában dolgozhatunk,
töltsük kint a szabad levegőn. Óriási előny a legtöbb ráckevei lakos számára a nagyvárosi lakókkal szemben, hogy van kertünk, még ha nem is
nagy. Nincs is jobb, mint kiülni a természetbe és hagyni, hogy süssön
ránk a nap és élvezzük a virágzó fák, bokrok, kerti virágok finom
illatkavalkádját, hiszen az év ötödik hónapjában járunk, amely legtöbbek számára a legkedvesebb időszak. Minden virágzik, zöldül, és az utolsó fagyos éjszakáknak is búcsút intünk, ugyanakkor a kártevők és kórokozók is teljes gőzzel munkába állnak. Egyre melegebbek a nappalok és
sok munka várhat ránk a kertben is, ami nem csak hasznos, hanem a
kötelező munka és háztartásvezetés mellett kell valami, ami segít oldani a
napközben felmerülő stresszt. Kutatások már bizonyították, hogy a kertészkedés és a növényekről való gondoskodás jó hatással van a mentális
egészségre. Éppen ezért, összegyűjtöttem néhány feladatot a szerencsés
kerttulajdonosok számára is, de azok számára is, akik a lakásban élnek,
hiszen kitűnő terápia a növények gondozása karantén idején is.
KERTI MUNKÁK
Virágok és társaik
• A fagyosszentek elmúltával az összes fagyérzékeny virág (egynyáriak)
a szabadba kerülhet.
• A dáliát már el lehet ültetni.
• Időszerű az egynyári virágok vetése, mint pl. oroszlánszáj, körömvirág, pillangóvirág, napraforgó.
• A gyep újravetése vagy pótlása magvetéssel a régi fű közé.
• Vízi- és mocsári növények ültetése a kerti tó vizébe, amely lassanként
már felmelegszik.
• Most lehet a földlabdás, konténeres fás növényeket, illetve a tűlevelűeket ültetni.
• A konténeres évelők a többi konténeres növényhez hasonlóan most, de
akár később is nyugodtan ültethetők.
• A hagymás virágokat hagyjuk visszahúzódni, és csak az elszáradt leveleket távolítsuk el. Csak így áll majd rendelkezésre elegendő erő a következő évi bő virágzáshoz.
• A hónap végén néhány szobanövényt is kivihetünk a szabadba.
• Az érzékeny edényes növényeket kihozhatjuk a teleltetőhelyükről.

kertészkedés

• Gyerekeknek is jó móka a magvetés. Aki még nem ültette el a hónapos
retket, még megteheti. Ez a tavasz legelső konyhakerti növénye. Aki már a
nyárra is gondol, elvetheti a borsó, a paprika, a paradicsom magját, amibe a
gyerekek is bekapcsolódhatnak. Agyag- vagy műanyag cserepeket, de akár
tejfölös, jégkrémes dobozokat is használhatunk erre a célra.
• A vetéssorok közötti talajt újra és újra mulcsozni kell, így laza marad.
Minél nagyobb a növény, annál többször lehet mulcsozni.
• A mulcsozás helyett a sorok közé vethetünk zsázsát, spenótot, retket
vagy hónapos retket, valamint egynyári fűszernövényeket.
• A gyomok sajnos ismét erőre kapnak. A legtöbb gyomnövényből azonban komposzt készíthető.
• A karósbab vetésére is érvényes, hogy a kevesebb több! Karónként legfeljebb hat szem babot vessünk.
• Időszerű a káposzta, karalábé, póréhagyma, saláta és zeller kiültetése.
Az uborkát, batátát, paradicsomot és paprikát a hónap közepén lehet kiültetni. Az érzékeny növényeket takarjuk le fátyolfóliával. A zellergumó nem
fejlődik ki, ha a növény csak egyetlenegyszer is megfázott.
• Valamennyi egynyári növény kiültethető.

A paradicsomot a hónap közepére ki lehet ültetni

Gyümölcsöskert
• Az orsó és a termőkaros koronájú gyümölcsfákat az utolsó fagyoktól
célszerű fátyolfóliával védeni. A virágzó szamóca is veszélyeztetett. Az
enyhe fagytól úgy védekezhetünk, hogy este vizet permetezünk; ez véd a
-1-2 °C-os hideg ellen.
• A ribiszke és az egres most virágzik, ezért több nedvességet igényel.
Óvatosan kell öntözni és mulcsozni – fűnyesedékkel vagy kéregmulccsal.
• A bogyós termésű gyümölcsöknél a gyümölcshullást a vízhiány mellett

A dáliákat ilyenkor már el lehet ültetni

Míg a leander néhány mínusz fokot is elvisel, más „egzotikus” növénynyel meg kell várni az utolsó fagyokat. A szükséges visszavágást, átültetést
és mindenekelőtt a tápanyagutánpótlást el kell végezni.

Zöldségek és fűszernövények
• Téli káposztafélék termesztése: minél korábban vetünk, annál erősebb
lesz a növény a tél előtt.

Óvatosan öntözzük a virágzó ribiszkét és egrest
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a nem megfelelő beporzás okozhatja. Ültessünk különféle fajtákat, mert számos bogyós termésű cserje nem öntermékeny, ezért pollenadó kell a megtermékenyítéshez.
• A termőkarosok fiatal hajtásait vissza kell csípni. Az őszibarack hajtásait szükség szerint szabályozni kell.

Növényvédelem – májusban jelenik meg a legtöbb kártevő!
• Hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy stb. jól távol tartható a növényektől a fátyolfóliával (nem lyukasztott vagy bevágott hajtató
fóliával). A világos fátyolfólia, amely átereszti a napfényt és a vizet, kéthárom hétig maradjon a növénykultúrán – ezzel megakadályozzuk, hogy a
kártevők lerakják a petéiket.
• A cseresznyelégy május végén, június elején rakja le petéit az érésben
lévő cseresznyébe. Függesszük ki időben a fákra a sárga lapokat!
• A sárgabarack és a meggy száraz ágait vágjuk le, és moníliafertőzés
esetén égessük el.
• Akasszunk ki csapdát a levéltetű ellen.
Szobanövények gondozása lakásban
Azok viszont, akik lakásban élnek vagy nincs kertjük, nehezebben élik
meg a kényszerpihenőt, amit otthon kell tölteni. A növények persze most is
segítségünkre lehetnek, hiszen, ahogy fentebb is említettük a róluk való
gondoskodás jótékonyan hathat a mentális egészségünkre. Éppen ezért, ezt
érdemes kipróbálni a nehezebb időszakokban.
Persze mielőtt beszereznénk a szükséges cserepeket és földeket, érdemes
tájékozódni, hogy a növény, amit a lakásunkban tartanánk, miket kedvel.
Nyilvánvaló, hogy minden növénynek eltérő a fény-, víz- és tápanyagigénye, de ezzel együtt az sem mindegy, hogy melyik szobába helyezzük el
őket. Egyes szobanövényeknek rendkívüli tulajdonságaik vannak, például
remekül tisztítják a levegőt a különféle toxinoktól vagy elűzik az álmatlanságot. Ahhoz, hogy ezeket a szuperképességeket a legjobban ki tudjuk használni, érdemes olyan helyre rakni a növényeket, ahol a legjobban érzik
magukat. De ha első alkalommal adjuk beltéri növénynevelésre a fejünket,
ez a kis útmutató segíthet abban, hogy tökéletesen gondját viseljük zöld
barátainknak. Íme a leggyakoribb kérdések és a rájuk adott válaszok.
Melyek a legszívósabb szobanövények?
Sokan szeretik szobanövényekkel díszíteni otthonukat, de nem mindenki
jár utána annak, hogyan kell gondozni őket, vagy ha tudják is a mikéntjét,
elfeledkeznek róla. Sok növény nagyon kényes arra, hogy mennyi vizet és
napfényt kap, ha rosszul gondozzuk őket, az végzetes lehet számukra. Nem
csak kényes növények léteznek azonban, az alább felsorolt növények annyira igénytelenek, hogy szinte lehetetlen megölni őket, így nem kell tartanunk
attól, hogy elpusztulnak, ha nem szentelünk nekik elég figyelmet.
• Aszparágusz • Lantlevelű fikusz • Pénzlevelű pile • Pálmaliliom (Yucca) •
Afrikai ibolya • Zöldike • Vitorlavirág • Borostyán • Aloe Vera • Szobafikusz.
Mit tehetünk, ha kudarcba fullad a növénynevelés?
Legyünk őszinték, amikor egy növényünk kipusztul, csak arra tudunk
gondolni: hol rontottuk el? Nem locsoltuk eléggé? Nem ültettük nagy cserépbe? Nem tartottuk elég meleg helyen? A legtöbb esetben bizony a túlzott
gondoskodás az, ami a növények halálát okozza. Mit tehetünk, hogy jobb
kertészek legyünk? A következő praktikákkal megmenthetjük őket!
Ne azért vásároljuk meg, mert szép
Gyakran megesik a boltokban, hogy nincs feltüntetve a növények neve a
polcokon, de még a cserepeken sem. Ezeknek a virágoknak így szinte esélyük
sincs a túlélésre. Hogy miért? Mert, ha úgy veszünk meg egy növényt, hogy
nem tudjuk a nevét vagy fajtáját, akkor biztosan nem tudjuk majd úgy ápolni,
hogy életben maradjon majd a lakásunkban. Így tartani lakásban növényt
olyan, mintha recept nélkül akarnánk elkészíteni egy ismeretlen süteményt.
A szakértők azt javasolják, hogy igyekezzünk minél több információt
begyűjteni a virágról, amit vásároltunk, hiszen így tudjuk neki megteremteni azt a környezetet, ami az életben maradásához szükséges. Ne azért
vegyünk meg elsősorban egy növényt, mert szép! Mérjük fel a képességeinket és ennek megfelelően válasszunk virágot a lakásunkba.
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Ne locsoljuk őket minden nap
Rossz szokás lehet belőle, hogy minden nap megöntözzük a virágokat. A
túlzott locsolás viszont az egyik leggyakoribb hiba, amit a legtöbb ember
elkövet a növénytartás során. A szobanövényeknek különböző igényeik
vannak az év különböző időszakaiban: ráadásul a legtöbbnek télen kell egy
kis pihenés. A hozzáértők szerint télen felére kell csökkenteni a vizet, a tápoldatokat, mivel ilyenkor a növények is lelassulnak.
Ne pakoljuk a növényeket a radiátorra, de még a közelébe sem
Nincs egyetlen szobanövény sem, amelyet boldoggá tenne az, hogy a
radiátor felett kell „ücsörögnie”. Sokan esnek ebbe a hibába, de ezzel
nagyon hamar ki tudják végezni a virágaikat. A meleg gyorsan szárítja a földet, így többször kell locsolni: ennek eredménye, hogy a sok a víz, a magas
hőmérséklet hamar megfonnyaszthatja a növényünket.

Remélem, tudtam kicsit segíteni ezekkel a jó tanácsokkal, ötletekkel, és
könnyebben telik az otthon töltött idő, amíg elvonul a vész felőlünk. Az Ács
Károly Művelődési Központ által meghirdetett „LEGSZEBB BALKON,
LEGSZEBB KERT” felhívás is inspirálóan hat majd a kertészkedni vágyók
számára, vegyenek részt a versenyben minél többen! Végül Dr. Sue StuartSmith pszichiátert idézném: „A növényeket nem érdekli, kik vagyunk vagy mit
tettünk. A növények nem ítélnek minket. Ez a jutalmazó kapcsolat talán megmagyarázza, hogy a kertészkedéshez miért társul az agyban a jó érzést előidéző vegyi anyagok megnövekedett termelődése, valamint a stressz hormon
szintjének csökkenése” – teszi hozzá a pszichiáter, aki arra is kitért, hogy a
természet befogadása, a természethez való kapcsolódás segít az összpontosításban is. Ezáltal képesek leszünk kizárni a külvilágot és csak a növényre, az
elvégzendő feladatra gondolni. Ez nem csak a stressz szintet, de a szorongást
is képes csökkenteni. Vigyázzanak magukra, jó kertészkedést kívánok!
Forrás: 12 hónap a kertben; hellovidek.hu/kert/
Összeállította: Jáki Réka

2020. május

20

Világjárványok a történelem során

történelem

világjárvány

történelem

A fertőző betegségek és járványok évezredek óta alakítják az emberiség történelmét. Ezek a mikroszkopikus kórokozók, baktériumok és
vírusok nemegyszer rövid idő alatt felülírták a kialakult erőviszonyokat, radikálisan megváltoztatták egész népcsoportok életét. Lepra, pestis, kolera, kiütéses tífusz, fekete himlő... Ezekről tanultunk, olvastunk,
amelyek megtizedelték az emberiséget a történelem során, és évszázadokon át nem bukkantak az okára, a kezdetleges védekezési módok
viszont mindegyik esetben hasonlítottak egymásra.

A betegségek egyidősek az emberiséggel, de amint az emberek áttértek a
földművelésre, a járványok terjedése drámaian felgyorsult. A kereskedelem
megjelenése tovább rontott a helyzeten, hiszen általa még több ember érintkezett egymással, ráadásul az állatokról emberekre is átterjedő betegségek is
könnyebben „átugrottak” a sokat utazókra. A korai időkben olyan betegségek
terjedtek el, mint például a malária, a tüdőbaj, a lepra, az influenza vagy a himlő. Ráadásul az emberiség minél civilizáltabbá vált, minél nagyobb városokban lakott, minél egzotikusabb úticélokra jutott el és minél különfélébb népekkel, állatokkal érintkezett, annál nagyobb lett a világjárványok esélye.
Az emberek annyit már az ókorban is sejtettek, hogy a fertőzéseket szabad szemmel nem látható dolgok, talán „apró magvacskák” terjesztik, és
azt is elég jól tudták, melyik betegség ragályos és melyik nem, viszont a fertőzés mikéntjére a 19. század végéig nem kaptak választ. Az 1870-es években született meg a bakteriológia tudománya, mely lehetővé tette a
mikroorganizmusok kimutatását a mikroszkóp alatt. Innentől lehetséges
beazonosítani a baktériumokat és a vírusokat, ekkor születtek meg a
gyógyszerek és az első vakcinák (kivéve a himlőt, mert az az elleni védőoltást már a 18. században felfedezték egy véletlen folytán). Így okokat keresve jobb híján isteni csapásnak tekintették a ragályokat a bűnökért, amelyekért vezekelni kell. Szélsőséges megoldást találtak erre a flagelláns mozgalom hívei, akik az első, 1347-53-as pestisjárvány idején magukat tömegesen ostorozva járták a településeket Magyarországon is, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és a járvány megszűnjön.
Egy betegség akkor tekinthető fertőzőnek, ha a kórokozó képes egyik
emberről a másikra, illetve állatról emberre terjedni. Járványról, vagyis epidémiáról akkor lehet szó egy fertőző betegség kapcsán, ha az rövid időn
belül tömegesen fordul elő és az esetek között kapcsolat mutatható ki.
Világjárványról, pandémiáról pedig akkor beszélünk, ha a járvány több
földrészre is kiterjed. A járványok kialakulásának három összetevője van: a
fertőzés forrása, a terjedést elősegítő környezeti és társadalmi tényezők és a
fertőzésre fogékony emberek.
Az elmúlt bő száz évben 5 járvány söpört végig a világon. A mostani a
hatodik. A globális ragályok több 10 millió ember életét követelték.
Az első világháború végén, 1918-ban a spanyolnátha okozott pandémiát, vagyis világjárványt. A járványok halálozási rátáját mutató 1-től 5ig terjedő skálán a legsúlyosabb, 5-ös kategóriába sorolták, mivel az esetek
több mint 2 százalékában halállal végződött a megbetegedés.
A spanyolnátha 1918 januárjától 1920 decemberéig a föld akkori lakossá-

gának valamivel több mint egynegyedét, 500 millió embert fertőzött meg. A
halálos áldozatok számát legalább 17 millióra tették, de pesszimista becslések szerint 50 vagy akár 100 millió ember is meghalhatott.
A más világjárványokhoz képest kiugróan magas halálozási rátát azzal
magyarázzák, hogy a háború idején alig volt mit enni, sokan legyengültek,
emellett a kórházak túlzsúfoltsága és a hiányos higiénés körülmények még
súlyosabbá tették a betegek helyzetét.
A mostani koronavírus-járványhoz hasonlóan 1956-ban is Kínában kezdődött az ázsiai influenzaként emlegetett és egészen 1958-ig tartó járvány.
A H2N2-es vírust egy délnyugat-kínai tartományban mutatták ki először.
Európában is voltak megbetegedések. Svédországban 1957 elején iskolákat
kellett bezárni. Szingapúrba februárban érkezett meg, majd áprilisban
Hongkongban, júniusban a Egyesült Államokban mutatták ki, ahol majdnem
70 ezren haltak meg a járványban. Akkor is elsősorban az idősekre volt veszélyes a vírus. Világszinten 1 és 4 millió között lehetett a halálos áldozatok száma.
Ettől enyhébb volt a hongkongi influenza, ami 1968-ban és 69-ben okozott megbetegedéseket világszerte.
Szintén pandémiát okozott a HIV, vagyis a humán immundeficienciavírus. A HIV-fertőzés okozza a szerzett immunhiányos szindrómát, vagyis
az AIDS betegséget. A főleg afrikai országokban mind a mai napig jelen
lévő vírusfertőzés 2005 és 2012 között okozta a legtöbb megbetegedést és
halálesetet. 2012-ben 1,6 millió ember halt meg miatta. Az első megbetegedéseket 1981-ben jegyezték fel. Azóta 36 millióan haltak bele. Más vírusokhoz hasonlóan a HIV is állatról került emberre, majd emberről emberre.
A legutóbbi pandémia okozója a H1N1 vírus volt. 2009 júniusában jelentette be az Egészségügyi Világszervezet a világjárványt. Mivel a vírus sertésekből eredt, sokáig sertésinfluenzának nevezték a járványt, amit valójában
többfajta vírus okozott.
Fokozatosan persze az emberiség egyre jobban megértette a betegségek
okait, és ennek eredményeként drasztikusan javult a modern pandémiákra
adott válasz is, bár sokáig lassú és hiányos volt ez a válaszadás.
A karantén gyakorlata a 14. századtól terjedt el szélesebb körben, annak
érdekében, hogy megvédjék a partmenti városokat a járványoktól. Az óvatos kikötői hatóságok megkövetelték a fertőzött kikötőkből Velencébe érkező hajóktól, hogy 40 napig a kikötőben vesztegeljenek, mielőtt bárki is a
szárazföldre lépne onnan – az olasz „quaranta giorni”, vagyis „negyven
nap” az eredete a karantén szónak.
A világjárványok elterjedése azonban sok mindenre megtanította fokozatosan az emberiséget, a közös tapasztalatok pedig mindannyiunk javára válnak; az idők előrehaladtával egy következetes tendencia figyelhető meg,
mégpedig a halálozási arány fokozatos csökkentése.
Források: https://hu.euronews.com/; https://welovebudapest.com/;
https://utikalauzanatomiaba.blog.hu/;
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/vilagjarvanyok
Összeállította: Jáki Réka
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mini gombócokat, lefagyasztom, ha kell levesbe,
csak előkapom.
Olajon pirítom a hagymát, fokhagymát, krumplit és a tisztított, csíkokra vágott medvehagymát.
Felöntöm bőven vízzel, ízesítem, kb. 10 percet
főzöm, pürésítem habarom.
A krumpligombócot kifőzöm, leszűröm és a
levessel tálalom.

Sütô -fôz ô saro k
Főzzünk a semmiből

Lassan-lassan kiürülnek a kamráink, unokám
elnevezése szerint a mókusraktáraink. Hosszú
volt a karantén, és amit első ijedtségünkben bevásároltunk, bizony kezd elfogyni. Pont most, amikor talán a legjobban kellene vigyázni magunkra
és egymásra. Leltározzunk a mókusraktárakban,
és főzzünk abból amit még találunk, reméljük,
nemsokára vége lesz ennek a szörnyűségnek. Hát
én is kutattam a maradékok között, és megpróbáltam összehozni egy túlélő menüt.
Káposztaléleves

Mivel ősszel sózok el káposztát, könnyű a dolgom. A káposzta már ugyan elfogyott, de a levét
megmentettem. Palackba zártam, és a hideg pincében még eláll egy kis ideig.
Kevés zsiradékon megdinszteltem egy murkot
(sárgarépa), egy petrezselymet, darabka zellert, és
felöntöttem vízzel. Adtam hozzá egy maréknyi
rizskását. A hűtőben találtam egy darab véres hurkát, gondolva a szűkebb napokra, még a télen lefagyasztottam. Ezt is beletettem a levesbe, de már
nagyon csendesen főztem, nehogy kipukkadjon.
Közben csináltam egy hagymás, gyenge rántást,
amit felöntöttem káposztalével, és hozzáöntöttem
a csendesen fődögélő leveshez. Hagytam egyet
lobbanni, máris kész volt. Csomborral ízesítettem, tormával ettük.
Krumplis tészta
Úribb nevén grenadírmars, vagy gránátos kocka. Nálunk székelyeknél pityókás laska a becsületes neve.
Ehhez se kell sok minden, kicsi pityóka még
akad a pincében, néhány hagyma is, a többi kell
legyen minden háztartásban.
Többféleképpen készítik, és úgy írom le,
ahogy én csinálom.
Megfőzök héjában nehány szem pityókát, a
fövő vizébe nem felejtek el sót tenni, mert úgy a
jó. Sós vízben megfőzök egy jó marék széles las-

kát (metélt). Ha van időm és kedvem, előtte én
gyúrok házi laskát, mert az biztos, hogy azzal
finomabb lesz. Meghámozom a pityókát, karikára
vágom, leszűröm a tésztát. Jó kanál zsíron megfonnyasztok egy jó nagy fej apróra vágott hagymát, teszek rá egy kanál szép, piros paprikát. Ha
van füstölt paprika – és nem sajnálom egy ilyen
szegény ételbe, azt teszek. Hozzáadom a karikára
vágott pityókát és a leszűrt laskát. Összekavarom, sózom, borsot tekerek rá, és hagyom hogy
kicsit barátkozzanak egymással. Ha száraznak
tartom, löttyintek egy kicsit a tészta főzővizéből.
Valamilyen savanyúval tálalom.
Almás palacsinta
Mivel a pincében árválkodik nehány alma,
attól is bocsánatot kérek ilyenkor. Unokáim kedvence az almás palacsinta, mi is szeretjük, nem
csak ők.
Egy vájdlingba teszek két összemarék lisztet,
kicsi sütőport, egy tojást ütök hozzá, pici cukrot,
sót, és szódavízzel jól elkeverem. Kicsit sűrűbb
legyen, mint a palacsintatészta. A meghámozott
almát kockára vágom, és belekeverem a tésztába.
Kicsit hagyom pihenni, hadd duzzadjon a liszt.
Forró olajba, evőkanállal galuskákat szaggatok,
kicsit ellapítom és szép pirosra sütöm. Kis fánkszerű palacsinták lesznek, mivel szépen megnőnek. Fahéjas porcukorral megszórom, nagyon
finom tud lenni. És nagyon gyors.
Hát remélem tudtam segíteni a háziasszonyoknak ezekkel a túlélő receptjeimmel. Nem kell
boltba menni, finomak, gyorsak, és nem utolsósorban olcsók is. Vigyázzanak magukra, ne kóboroljanak, ha nem muszáj. Reméljük, hamarosan
találkozhatunk.
Szász Veronika

Májusi karanténos

Sajnos még tart a járvány, élelmiszerek beszerzése igencsak segítséget igényel, de megoldódik
majd a probléma.
Bezárva is főzőcskézünk, takarítunk, kertészkedünk… Azt hiszem, itt vidéken így könnyebben
vészeljük át a nehéz napokat.
Miután még szezonja van a medvehagymának:
Medvehagymaleves mini krumpligombóccal
Hozzávalók: 2 nagy csokor medvehagyma, 1
hagyma kockázva, 2 gerezd fokhagyma szelve, 1
közepes krumpli kockázva, olaj, só, bors, házi
vegeta, 1 tejszín + liszt a habaráshoz, 12 db mini
krumpligombóc a fagyasztóból – amit régebb készítettem. Gombóc készítésekor mindig csinálok

Medvehagymás finomság
Hozzávalók: 1 csomag levelestészta, 2 csomag
medvehagyma, 2 tojás, 3 natúr sajtkrém, 1 fűszeres
sajtkrém, 1 csomag reszelt sajt, 3-4 szelet cheddar
sajt tépkedve, fél vajjal, liszttel, tejjel, szerecsendióval, besamelmártás, só, bors, 3-4 gerezd fokhagyma szelve.
Olajon megfuttatom a fokhagymát, a tisztított,
felvagdalt medvehagymát, majd félreteszem.
Besamelt a medvehagymához adom + a tojás,
sajtok, fűszerek, összekeverem. Egy nagyobb tortasütőt kibélelek sütőpapírral, ebbe öntöm a medvehagymás, sajtos keveréket. Tetejére reszelt sajt
kerül. A kilógó levelestésztát levágom, csíkokat
vágok és rács formájában a tetejére teszem.
Sütőben 180 fokon sütöm kb. egy órát.
Tűpróba!
Ha elkészült, hagyom kicsit hűlni, tetejét díszítem egy kis madársalátával.
Medvehagymás krém
Hozzávalók: 6-8 medvehagymalevél vékonyra
csíkozva, 2 natúr sajtkrém, 2-3 paprikás kockasajt, 1 kanálnyi vaj, fél lilahagyma kockázva, 2
csík kaliforniai paprika kockázva, só, bors, fokhagymapor.
Hozzávalókat összedolgozom, egy-két órát
hűtőbe teszem.
Pirítóssal nagyon finom, de lehet ezzel a krémmel húst tölteni és utána rántani.
Gombás-húsos káposztástekercs
Hozzávalók: 1 fej édeskáposzta, 3 db zsemle,
bacon, 2 fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 sárgarépa, 2 zellerszár, 60 dkg gomba, 60 dkg darált hús,
3 tojás, tejföl, liszt, pirospaprika.
A forrásban lévő vízbe teszem a torzsa nélküli
káposztát, ha lazulnak a levelek, leszedegetem.
Kb. 15 dkg bacont, összevágott hagymát, zellerszárat, reszelt sárgarépát kevés olajon megpirítok,
hozzáadom a fokhagymát, felszeletelt gombát,
pár percet párolom. Ha kihűlt, hozzáadom a tejben áztatott kicsavart zsemlét, darált húst, tojást.
Sózom, borsozom, kevés vegetával, szárított
metélőhagymával ízesítem. Jól összedolgozom.
A masszát kettéveszem. A káposztalevelek középső vastag részét kivágom és téglalap formába
két sorban egymás mellé teszem, hogy a szélek
fedjék egymást. Ráhelyezem a massza felét, feltekerem, másik felét szintén. Ezután jön a tekercsek
beborítása bacon szalonnával, úgy, hogy 2 cm-es
hézagot hagyok ki. Egy nagyobb tepsibe fektetem
a tekercseket, öntök alá 5 dl vizet, ételízesítőt.
Alufólia alatt sütöm kb. egy órát, ha készen van, a
szalonna közti részt megkenem pirosparikás tejföllel, megszórom metélővel, visszateszem még
10 percre. Tálalóedényre szedem. A tepsiben
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maradt levet elkeverem egy tejföllel, két kávéskanál liszttel, felforralom, tekercsre öntöm, burgonyapüré gombócokkal tálalom.

Lehet állni hagyni egy-két órát, aztán sütőpapírral
bélelt jénaiba teszem, vízpermet. A tetejét is rárakom.
Sütés 50 perc tetővel, még utána 15 perc tető nélkül 200 fokon.
Készült már úgy is, hogy nem volt idő kelesztést
kivárni, így is finom lett.

S.O.S. kenyérke
Arra az esetre, ha elfogy a tartalék, nincs mód
beszerzésre és gyorsan kell.
Hozzávalók: fél kg liszt, 1 evőkanál só, másfél
evőkanál ecet, 450 ml kissé langyos víz, másfél
zacskó sütőélesztő, fél pötty cukor, maroknyi
vegyes magvak.
Tálba teszem a hozzávalókat, összedolgozom.

LAPZÁRTA!

A Ráckevei Újság
2020. JÚNIUSI SZÁMÁNAK
lapzártája:
2020. május 25., 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

hirdetések

Kívánok sok-sok türelmet! Vigyázzunk magunkra, egymásra!
Jó egészséget… viszontlátásra!
Fejérdy Győzőné/MARI

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
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„Orvosok a zenében”
sorozat

Előadások helyszíne és ideje:
2020. szeptember 09. 19 óra
Katolikus templom
2020. október 17. 17 óra
Ács Károly Művelődési Központ
2020. november 14. 17 óra
Ács Károly Művelődési Központ
2020. november 28. 17 óra „Adventi esték”
Ács Károly Művelődési Központ

Részletekről:
Kósáné Kertai Daisy elnök
(mobil: 06/20/332-7282)

Kedves
Vásárlóink!
Az Orosz Karcsi bolt helyén
(Ady Endre u. 72. sz.)
megnyitottuk

BEVÁ SÁRLÓ
SA ROK
elnevezésű
élelmiszerüzletünket!
Szeretettel várjuk régi és új
vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
H–Szo.: 6.00–12.00
K–P: 6.00–17.00
Vasárnap: Zárva
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„Ép testben ép lélek”, megépült a második kültéri
kondipark is Ráckevén
sport

kondipark

kastély

A Csüggedő területén található „street
workout” szabadtéri kondipark átadása után,
áprilisban a második kondipark telepítése is
megkezdődött a Vadkacsa szabadstrandon. A
Street Workout szabad (saját) testsúlyos edzést jelent, illetve extrém tornagyakorlatokat
szabadtéren, amit fizikai fitnessnek is hívnak.
Ez egy több szempontból nagyon előnyös, látványos, és teljesen ingyen elérhető edzésmódszer mindenki számára. Reményeink szerint,
amint megszűnik a pandémiás vészhelyzet, a
sportolni vágyók birtokba vehetik városunk
mindkét, újonnan épült, ingyenes kondipark-

ját. A Csüggedő területén található street
workout eszközökhöz hasonló egységek kerültek elhelyezésre a Vadkacsa Szabadstrandon is. helyükre kerültek az aerob egységek,
illetve a kondigépek is. Az aerob edzés során a
testmozgáshoz (izommunkához) szükséges
energia előállítása nagy mennyiségű oxigén
felhasználásával történik. A szervezet a rendelkezésére álló energiatartalékokat (szénhidrátok és zsírok) oxigén segítségével égeti el, s
így biztosítja az izmok számára szükséges
energiát. A hölgyekre gondolva letelepítésre
került több elliptikus sétáló, lépcsőző, derék-

mozgató, könnyített hát- és mellizom erősítő
(toló, húzó). Nagyobb súlyok mozgatására
képes sportolóknak változtatható súlyterhelésű
guggoló, lábtoló, melltoló, fekvenyomó- és pillangópad áll majd rendelkezésre. A szabadtéri
edzőparkban csaknem mindenki megtalálhatja
majd a számítását, a szellőztetésre pedig igazán
nem lehet majd panasz. A Vadkacsa sportpark a
Magyar Kajak- és Kenuszövetség támogatásával épült. A mielőbbi viszon látásra, és ne feledjük: „ép testben ép lélek”, hajrá a ráckeveiek
egészségének megőrzése érdekében!
Varga Viktória alpolgármester

„Barokk fények Ráckevén”
Savoyai-kastély, híddal a belvárosba

Mit is takar ez a hosszú cím, és miért vált mára
örömteli hírré a tartalom, melyet takar?
Ahogyan sejthető is, városunk legfőbb nevezetességének, a Savoyai-kastélynak a megújításáról
van szó. A megújítás nem csak egyszerűen építészeti felújítást jelent, hanem a régi és sok új funkció megjelenését is.
Mindannyiunk sajnálatára a kastély harmadik
éve zárva tart, és ez az állapot mindig az enyészet
irányába hat. Bíztam abban, hogy ezt senki sem
akarhatja, a kastély tulajdonosa, a magyar állam
sem. Erre alapozva indítottam el azt a széleskörűvé vált munkát, amely a kastély felújítását, a
nagyközönség előtt történő megnyitását és a magas szintű turizmus szolgálatába állítását célozta.
Mindez négy évvel ezelőtt kezdődött. Segítségemre volt, hogy a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából szervezett „Protestáns Nagyjaink Európában” című program a szakma és a
kormányzati erők képviselőinek is felhívta figyelmét városunkra. Külön ki kell emelnem Dr.
Sárdi Péter – városunk szülöttének és máig mélyen elkötelezett hívének – odaadó és kitartó
munkáját a sikerhez vezető úton. Jelentős, a szakmában legelismertebb erők is segítségül voltak és
reményeim szerint lesznek a továbbiakban is.
Mindez lehetővé tette, hogy a város benyújtson egy egyedi kérelmet jelentő pályázatot a

Magyar Turizmus Ügynökséghez – mint a téma
legfőbb fórumához. Ez a pályázat a fenti címmel
6 milliárd forint vissza nem térítendő, 100%
intenzitású – azaz saját erőt nem igénylő – támogatást céloz meg. Egy ilyen horderejű projekt természetesen csak kormányzati döntésen alapulhat. Ez magában hordozza, hogy alapos előkészítő munka, sok fórum jóváhagyása szükséges, és
alkalmas időpont, amikor a kormány is foglalkozni tud a kérdéssel.
Ahol az ügyünk jelenleg tart, feltételezni engedi a végső sikert, vagyis a támogatás elnyerését.
Elsőként városunk 8 millió forint vissza nem
térítendő, 100% intenzitású támogatást kap. Ez az
összeg az előtanulmányok elkészítésére vonatkozik. Időközben elindítottuk egy másik forrásból
történő támogatás elnyerését is, a Kormány Beruházást Előkészítő Alapjából. Ez már a konkrét
tervek elkészítését szolgálhatná.
Röviden az előzetes tervekről, amely egyben a
pályázat tárgyát is jelenti:
– A kastély épületének, kertjének és a Dunaparti park teljes felújítása.
– Belsőépítészeti és művészeti elemek felújítása.
– 4 csillagos szálloda, étterem, kávéház és ezek
teraszainak kialakítása.
– Múzeum/látogatóközpont létrehozása.
– Kongresszusi központ, művészeti és diplo-

máciai szalonok kialakítása.
– Mindehhez
kapcsolódó
marketing és információs faladatok.
Külön kell szólnom arról, hogy mit is takar a
„híddal a belvárosba” elnevezés. Lesz egy szép
kastélyunk és van egy megújuló belvárosunk. A
kettőt összekötő, mintegy 800 méteres főutcánk,
a Kossuth Lajos utca viszont sok „szépséghibával” küzd. Ennek megújítását is tervezi a program a 6 milliárdos kereten belül.
Joggal remélhetjük, hogy ez a fejlesztés minőségi változást fog eredményezni városunk gazdasági és kulturális életében.
És hogy mindez mikorra valósulhat meg?
Az előtanulmánynak július elejére kell elkészülnie. Ez nagyon komoly munkát igényel, mert
így tehető a program még inkább meggyőzővé. A
6 milliárdos támogatás és elsőként a tervezést
szolgáló összeg odaítélésének időpontja a Kormánydöntéstől függ. Ettől a döntéstől számított
várhatőan 2-3 év telik majd el, amíg újra együtt
ünnepelhetünk a megújult Lovagteremben.
Örömmel adom a továbbiakban is közre a
témához kapcsolódó jelentős fejleményeket!
Dr. Szánthó Györgyné
projektkoordinátor
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Véradás veszélyhelyzetben is!

Kedves Véradók, potenciális Véradók,
kedves Olvasók!
2020. február 25-én az év első véradását
program egybeesés miatt nem a szokott
helyen, hanem a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban tartottuk meg. Még a módosított
helyszín ellenére is szép számban, 71-en jöttek el.
Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy a
májusi véradás sem marad el!!!
Időpontja 2020. május 5-e, most már az
Ács Károly Művelődési központban (2300
Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.) 12 – 18 óra
között lesz.
Természetesen a Koronavírus miatt kiala-

kult helyzet különböző biztonsági előírásokat
tesz kötelezővé a helyszínen. Így például a
szájmaszk viselése, belépéskor lázmérés és
gyors állapotfelmérés. Helyhiány miatt a teljes eljárás leírására nincsen lehetőség, de kérjük Önöket, hogy az alábbi honlapokon tájékozódjanak:
http://www.ovsz.hu/ovsz/tajekoztatas-0
https://www.veradas.hu/hirek/hogyan-zajlanak-a-veradasok-a-veszelyhelyzet-idejen

Ezen kívül megtalálnak bennünket az alábbi
közösségi oldalon is.
https://www.facebook.com/VéradásRáckevén-mozgalom-1447272712175117/

„Aki magát győzi le, az hős!”
Ne féljenek a véradástól, ne keressenek kifogást, győzzék le a vértől, a tűtől való félelmüket,
és jöjjenek el a következő véradásra.
Szőllősy Ákos és
Szaniszlóné Szőllősy Nikoletta
ráckevei véradószervezők
Hozzon magával:

• személyi igazolványt,
• lakcímkártyát,
• TAJ-kártyát!!!

