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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A közelgő anyák  
napja alkalmából  
szeretettel köszön-
töm a rácalmási  
édesanyákat,  
nagymamákat,  
kismamákat! 

Schrick István
polgármester

Visszatértek! Merítsünk 
erőt és hitet belőlük (is) 

A koronavírus-járvány 
nagyon  meggyötör ben-
nünket, akkor is, ha nem 
vagyunk betegek. Nehezen 
viseljük a bezártságot, azt, 
hogy nem láthatjuk szeret-
teinket, számos korlátozás-
sal kell együtt élnünk, hogy 
közös erővel gátat szabjunk 
a vírus terjedésének. 

Együtt érzünk azokkal, 
akiket a megélhetést jelen-
tő munkavégzéstől fosztott 
meg a járvány, és hálásak 
vagyunk, köszönettel tar-
tozunk mindazoknak, akik 
helytállnak, teszik a dolgu-
kat néha erőn felül is ezek-
ben a hetekben, hónapokban 
is az életünk bármely terüle-
tén.  

Köszönettel tartozunk az 
emberségért, a segítségért, az 
idősekért, elesettekért való 
gondoskodásért, az odafi-
gyelésért, a felajánlásokért, 
támogatásokért, adományo-
kért... – és még sorolhat-
nánk mi mindenért. Ezúttal 
is bebizonyosodott: az ösz-
szefogásban rejlik Rácalmás 
nagy ereje!  

Hisszük, hogy közös erő-
vel úrrá leszünk ezen a nehéz 
helyzeten, rövid időn belül 
vége lesz Magyarországon a 
veszélyhelyzetnek, és vissza-
térhet életünk a régi kerék-
vágásba.

Addig is  megosztunk 
Önökkel az újság oldalaink 
is számos tudnivalót, ame-

lyek hasznosak lehet a min-
dennapi életük során, illetve  
néhány olvasnivalót, amely 
mankót jelenthet a gondter-
hes pillanatokban. 

Az utóbbiak közül való, 
hogy bemutatjuk Rácalmás 
gólyapárját, ezekkel a cso-
dálatos madarakat, amelyek 
az életet szimbolizálják (ké-
pünkön). Talán képesek erő-
síteni bennünk a hitet, hogy 
életünk egéről is eltűnnek a 
felhők, eljött a tavasz, vissza-
tér a vidámság, az öröm.

Rácalmás gólyapárjának a 
történetét lapunk 21. olda-
lán adjuk közre. Olvassák el, 
nagyon érdekes.

Rácalmás 
Önkormányzatának vezetői

Fotó: Rácz-Lambada József

Felajánlották a 
tiszteletdíjukat

A képviselő-testület 
tagjai, beleértve a pol-
gármestert, a bizottságok 
külsős tagjait is, egybe-
hangzó döntéssel mond-
tak le az áprilisi, egy havi 
tiszteletdíjukról, valamint 
költségtérítésükről is, és 
felajánlották azt  a jár-
ványveszély miatt nehéz 
helyzetbe kerültek támo-
gatására.              3. oldal
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Tájékoztató  a  Rácalmási Polgármesteri Hivatal 
ügyintézéséről, ügyfélfogadásáról 

A  koronavírus-járvány  miatt fennálló országos veszélyhelyzetre tekintettel  a   Rácalmási  Polgármesteri  Hi-
vatal  (22459  Rácalmás, Szigetfő   u. 11-13. ) ügyintézéséről, ügyfélfogadási rendjéről az alábbi  tájékoztatót te-
szem közzé.

2020. március   12. napjától  a  személyes  ügyfélfogadás   a polgármesteri hivatalban  csak előzetes telefonos  idő-
pontegyeztetés után lehetséges , elsősorban az alábbi ügyekben: 

–     anyakönyvi  eseményekkel kapcsolatos ügyintézés  (pl.  haláleset, születés, házasságkötéssel kapcsolatos ügyek, 
       halaszthatatlan  névváltoztatási ügyek  és apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek)     
–     lakcímügyek    
A fenti   anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatban Stumphauzer Judit anyakönyvvezetőt kereshetik. Elérhetősége:   

tel.: 25/517-853, email: gyamugy@racalmas.hu 
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az egyéb ügyét a polgármesteri hivatalban csak személyesen lehet intézni, úgy 

szíveskedjen telefonon, vagy emailen felvenni a kapcsolatot az ügyintézővel, aki eldönti a személyes ügyintézés  szük-
ségességét, illetve javaslatot tesz az ügyintézés módjára. 

Felhívom figyelmüket arra,  hogy  a fenti ügyek intézése során a polgármesteri  hivatalba   belépni –  a járvány-
veszélyre való tekintettel – csak szájmaszk és  gumikesztyű használatával lehetséges.   

Kérem, hogy ezt szíveskedjenek   betartani  valamennyiünk egészségének megóvása érdekében. 
Tájékoztatom Önöket,  hogy  az  államigazgatási  hatósági   és önkormányzati  ügyek esetében  az ügyintézés  

nem szünetel, az ügyek intézése  folyamatosan biztosított.   
A postán érkező  küldemények, levelek esetében  5 napos  fertőtlenítést vezettünk be  és csak  ezután kerülnek  

bontásra és az ügyintézőkhöz  intézésre a kérelmek. 
Az így érkező  kérelmek  esetében szíveskedjenek az 5 napos fertőtlenítési időtartalommal  számolni, de termé-

szetesen az ügyintézés a  törvényes határidő betartásával történik.     
A polgármesteri hivatal az   alábbi  elérhetőségen   áll rendelkezésére az ügyfeleknek munkanapon   8.00  - 16.00   

óráig:

Tájékoztatom Önöket,  hogy az  elektronikus ügyintézés  sem szünetel. Továbbra is lehetőség  van   elektro-
nikusan  intézni  azokat  az ügyeket, melyek jogszabály alapján így kötelezőek, vagy amelyre az lehetőséget ad.  

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu szükséges. A részletek megtalálhatók a  www.racalmas.hu webolda-
lon.  Megértésüket  köszönöm, vigyázzunk egymásra! dr. Györe Andrea 

       jegyző

Schrick István polgármester 25/517-855 polgarmester@racalmas.hu
dr. Györe Andrea jegyző 25/517-866 jegyzo@racalmas.hu
Borda Mónika titkárság 25/517-851 titkarsag@racalmas.hu
Krausz Zsuzsanna aljegyző, szociális  ügyek 25/517-852 aljegyzo@racalmas.hu
Stumphauzer Judit anyakönyv, népesség, lak címügyek  25/517-853 gyamugy@racalmas.hu
Szabóné Hajnal Renáta pénzügyi csoport-  vezető 25/517-858 penzugy@racalmas.hu
Nagy Edit pénzügy  25/517-858 penzugy2@racalmas.hu
Kibédi Éva pénzügy  25/517-861 penzugy5@racalmas.hu
Pásztiné Arany Krisztina pénzügy 25/517-861 penzugy4@racalmas.hu
Lováti Judit pénzügy 25/517-854 penzugy3@racalmas.hu
Tóth Zoltánné Márti étkezés, pénzügy 25/517-854 etkezes@racalmas.hu
Osvai Zoltánné pénztár, pénzügy 25/517-870 penztar@racalmas.hu
Herku Mónika iparűzési-, építmény-, idegenforgalmi adó 25/517-863 adocsoport@racalmas.hu
Rauf Katalin gépjármű adó, behajtások 25/517-864 adocsoport3@racalmas.hu
Krausz Marianna településüzemeltetés 25/517-859 marianna@racalmas.hu
Lökös Anita településfejlesztés 25/517-856 telepulesfejlesztes@racalmas.hu
Mázas Kinga településüzemeltetés 25/517-857 elokeszites@racalmas.hu
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Köszönet az önkormányzatnak
Ezúton szeretnénk megköszönni, Schrick István polgár-

mester úrnak, illetve városunk önkormányzatának az azon-
nali anyagi támogatást védőfelszerelés vásárlásához ( egyszer 
használatos köpeny, hajháló és lábzsák, védőszemüveg).

A járvány kezdete óta saját készleteinket elhasználtuk,.
Állami forrásból nem kaptunk segítséget, ezért fordul-

tunk a polgármester úrhoz.
Továbbra is igyekszünk feladatainkat maradéktalanul tel-

jesíteni. Köszönettel:                        Egészségház dolgozói

Ezt tanácsolják orvosaink
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a járványhelyzetre 
való tekintettel és a kölcsö-
nös védelem eredményessé-
ge érdekében az ORVOSI 
RENDELŐ ajtaja ZÁR-
VA!!!

Bármilyen okból keresi fel 
a rendelőt, az orvosok azt ké-
rik,  CSENGESSEN, mert 
rendelési idő alatt a teljes sze-
mélyzet dolgozik, bent tartóz-
kodik a rendelőben.

Dr. Árgyelán Sára a követ-
kezőkkel egészíti ki az előbb 
elmondottakat: „Ha bárki 
becsenget hozzánk, akkor 
mi kimegyünk, és a két mé-
ter távolságot megtartva egy-
mástól, meg tudjuk beszélni, 
hogy mi a gond. Ameny-
nyiben meggyőződünk róla, 
hogy biztosan nem fertőzés-
sel jön, beengedjük a rende-
lőbe, ahol folytatjuk a vizsgá-
latot a járványügyi protokoll 
betartása mellett. Tehát ki-
sebb házi sérüléseket, injek-
ciót beadást most is el tu-
dunk látni. Receptírás csak 
telefonon keresztül történik. 
Felhívja a beteg az 06-25-
507-120 telefonszámot ren-
delési időben, és felírjuk neki 
a gyógyszert e-receptre. Ezt 
követően elmegy a patiká-
ba és a TAJ-kártyája felmu-
tatása után megkapja a felírt 
gyógyszeket. Könnyebbség 
most az is, hogy bárki kivált-
hatja a szomszédja, hozzá-
tartozója gyógyszerét is, csak 
annak a másik személynek a  
TAJ-kártyájának is nála kell 
lennie, mert az alapján adják 
ki a patikusok a gyógyszere-
ket.” 

Dr. Árgyelán Sára úgy lát-
ja, hogy Rácalmáson jó az 
emberek egészségi állapo-
ta. Mindenki szedi azokat a 
gyógyszereket, amelyeket ál-
landó használatra elrendeltek 
számukra valamilyen beteg-
ség miatt. Fegyelmezettebbek 
és körültekintőbbek is lettek 
az emberek, valóban indokolt 
esetben találkoznak egymás-
sal és keresik fel az orvost. Azt 
javasolja egyébként minden-
kinek, hogy hívja őt fel tele-
fonon, mielőtt elindulna ott-
honról a rendelőbe. El tudnák 
dönteni, hogy valóban szükség 
van-e a személyes találkozóra, 
vagy esetleg így is meg tudnák 
beszélni a bajokat, ha szüksé-
ges a rendelő felkeresése, ak-
kor egyeztethetnek időpontot. 
Mert a rendelő várója ugyan 
üres, ám a telefon folyamato-
san csörög, az orvos elfoglalt, 
mert gyakorlatilag telefonon 
keresztül végzi a rendelést. 
Számítógép előtt kell ülnie, 
hogy lássa a beteg kartonját, 
és a recept írását is csak a gép 
előtt ülve tudja elvégezni. 

Dr. Mercz Gabriella meg-
erősíti és kiegészíti az előbb 
már leírtakat: „Körülbelül két 
hete zárva tartjuk a rendelő 
ajtaját, ami közegészségügyi 
szempontból nagyon fontos, 
zárt légtérben nem gyűlhetnek 
fel itt az emberek. De mi a ren-
delőben tartózkodunk, tartjuk 
a frontot és telefonon tartjuk a 
kapcsolatot a betegekkel. Hív-
janak, ha valami gondjuk van, 
és vigyázzanak magukra na-
gyon! Tartsák be a koronaví-
rus-járvány veszélyhelyzet-
ben hozott intézkedéseket!”

Lemondtunk egy havi tisz-
teletdíjról, költségtérítésről

A védekezésre koncent-
rálunk, mert igaz, hogy nem 
önkormányzati feladat ví-
rusjárvány esetén a védeke-
zés, de úgy gondoljuk, hogy 
nekünk mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, 
hogy Rácalmás lakói szá-
mára megfelelő körülmé-
nyeket biztosítsunk ebben 
a nehéz helyzetben. Éppen 
ezért 5100 szájmaszkot biz-
tosított az önkormányzat a 
helybélieknek, a zártkertek-
ben, üdülőövezetben állandó 
lakhellyel rendelkezőknek is. 
Az iskola, óvoda zárva tar-
tásának ideje alatt is kiszál-
líttatjuk dobozokban azok-
nak a gyerekeknek az ebédet, 
akiknek a szülei azt igénylik. 
Ugyanez vonatkozik a szo-
ciális étkeztetésre, amelynek 
keretében szintén napiasan 
40-50 ebédet juttatunk el az 
igénylőknek. Felkeressük a 
karanténban lévőket, segít-
séget ajánlunk, időseknek, 
hozzátartozó nélkülieknek 
segítünk ebédben, gyógyszer-
kiváltásban, bevásárlásban. A 
rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő 52 
gyermek részére 10.000 Ft/
fő élelmiszer támogatást biz-
tosítottunk. További 50 cso-
magot állíttattunk össze 10 
ezer forint értékben, felké-
szülve arra az esetre, ha bár-
mikor is jelentkezik nálunk 
valaki, mert nehéz helyzetbe 
került. Így legalább lesz mi-
hez nyúlni, azonnal tudunk 

segíteni tartós élelmiszerrel, 
hogy át tudják vészelni a ne-
héz időszakot.

Az intézmények ví-
rusmentesítését szakcég-
től megrendeltük, az orvo-
si rendelő, a régi városházát, 
ahol a szociális ellátás zajlik, 
valamint az új városházát 
már fertőtlenítették, az óvo-
dát, iskolát pedig majd nyi-
tás előtt fogják, amikor majd 
visszatérhez az élet a régi ke-
rékvágásába. 

Ebben az időszakban is 
dolgozunk a városházán! 
Nem személyes ügyintézés 
van, hanem levél útján pél-
dául be lehet dobni bármi-
lyen kérést a bejáratnál elhe-
lyezett postaládába. Továbbá 
email és telefonon is elérhe-
tőek vagyunk (részletekről 
külön jegyzői tájékoztatást 
olvashatnak).

Átérezve ennek a mos-
tani veszélyhelyzetnek a 
súlyosságát a képviselő-
testület tagjai, beleért-
ve természetesen a pol-
gármestert, a bizottságok 
külsős tagjait is, egybe-
hangzó döntéssel mond-
tak le az áprilisi, egy havi 
tiszteletdíjukról, valamint 
költségtérítésükről is, és 
ajánlották azt fel  a jár-
ványveszély miatt nehéz 
helyzetbe kerültek támo-
gatására. 

Schrick István 
polgármester

Köszönet és hála a segítőknek
Rácalmás Város Önkormányzata köszönetét, hálá-

ját fejezi ki mindazoknak, akik a rácalmásiak segítségé-
re vannak a koronavírus-járvány okozta gondok enyhí-
tésében!

Nagy-nagy köszönet a Szent György Polgárőr Egye-
sület tagjainak, akik rendszeresen fertőtlenítik a busz-
várókat és környéküket, valamint a közterületi padokat. 

Anyagi, vagy természetbeni támogatást nyújtott Kara 
Gábor, Kerek Sándor, Nagy Norbert és Puskás András  
rácalmási lakosok, helyi vállalkozók. Ők is fogadják kö-
szönetünket! Schrick István polgármester



Rácalmás4

Segítenek az időseknek,  elesetteknek, 
a törődésre szorulóknak

Rácalmás Város Önkor-
mányzata, Schrick István 
polgármester bízta meg a 
Rácalmási Gondozóhálózat 
és a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat szakembe-
reit a szociális gondoskodás 
feladatainak ellátásával. A 
koronavírus-járvány idején 
ez kiemelten fontos és spe-
ciális munkavégzést jelent, 
és a segítő csapat koordiná-
tori teendőivel Vass Erikát 
bízták meg. Feladatként a 
következőt kapták: a koro-
navírus okozta járványügyi 
vészhelyzet idején szervez-
zék meg a településen élő 
azon idősek ellátását, akik-
nek nincsen Rácalmáson 
élő hozzátartozója, jószom-
szédja, barátja, aki segíteni 
tud nekik a bevásárlásban és 

az egyéb szükségleteik kielé-
gítésében, amelyek a min-
dennapi életvitelhez nélkü-
lözhetetlenül fontosak. Az 
idősen (nem csak a 70 éven 
felüliek, hanem valameny-
nyien), a krónikus megbete-
gedésben szenvedők és a rá-
szorulók vannak fókuszban, 
akik eddig is nehéz anyagi 
körülmények között éltek, 
akik ebben a mostani hely-
zetben nem tudnak napi 
szinten munkát vagy kiegé-
szítő tevékenységet vállalni.

„Az önkormányzat-
tól mindenféle segítsé-
get megkaptunk és meg-
kapunk folyamatosan, ami 
a munkánkhoz szükséges. 
Munkaerő-átcsoportosítás-
sal három kolléganő csatla-
kozott hozzánk, illetve meg-

kaptunk az önkormányzat 
járművét használatra, ami-
kor csak szükségünk van rá, 
és Sali József is segítségünk-
re van, segíti a kiszállításo-
kat. Jelenleg kilencen látjuk 
el a napi feladatokat 8 és 16 
óra között. Ez az időinter-
vallum, amikor közvetlenül 
el lehet bennünket érni. De 
természetesen a közzétett 
telefont utána sem kapcsol-
juk, ki, sürgős esetben utá-
na is el lehet érni mobilon 
bennünket”, mondta el Vass 
Erika. 

Amiben segíteni tudnak...
A szociális étkeztetést je-

lenleg 665 forint/adag (leves 
és fő étel) biztosít kiszállí-
tással együtt az önkormány-
zat. Az éthordózást meg-

szüntették a járványveszély 
miatt most eldobható do-
bozokban kapja minden-
ki az ételt, a lehető legkeve-
sebb személyes kontaktussal: 
a dolgozók a kapura akaszt-
ják az ételt. Ezt azok vehetik 
igénybe, akik önkormányza-
ti rendeletnek megfelelően 
egészségügyi problémával 
küzdenek, illetve szociáli-
san rászorultak. A járvány-
veszélyre tekintettel tesznek 
engedményeket azoknak, 
akik igénylik. Jelenleg 64 fő-
vel tartják a kapcsolatot fo-
lyamatosan, 48 rácalmási-
hoz szállítanak ki ebédet, 
a többiek a bevásárlásban, 
gyógyszerkiváltásban kér-
nek tőlük segítséget. Illet-
ve vannak időnként speciális 
kérések is, amit megpróbál-

Akik segítenek mindenkinek ezekben a nehéz napokban: Draspóné Reicz Zsófia, Irmai Mariann, Vass Erika, Juhász-Vedres Szilvia, Katona Éva 
Ibolya, Bodacz Magdolna, Puskásné Vajda Gyöngyi. Aki egyéb elfoglaltság miatt nincs a fotón: Hódiné Schillinger Andrea és Sali József
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nak megoldani. Vass Erika 
példaként említi, hogy egy 
helybéli nem tudott eljut-
ni fogászati sürgősségi ellá-
tásra, ők ezt megszervezték 
és el is vitték őt a rendelő-
be. Tehát igyekeznek a min-
dennapi élethez elengedhe-
tetlen feltételeket biztosítani 
azok számára, akiknek más 
módon nincs kapcsolatuk a 
külvilággal.

Segítséget nyújtanak be-
vásárlásban, gyógyszerkivál-
tásban. Egyik nap felveszik a 
rendeléseket, másik napon ki-
szállítják. A kijárási korlátozás 
ezt erősen behatárolja, hiszen 
9 és 12 óra között ők sem me-
hetnek boltba, patikába, azt 
reggel és az ebédkiszállítást 
követően tudják megoldani. 
De nyilván, akinek sürgősen 
szüksége van valami gyógy-
szerre, vagy bármire, ami fon-
tos és elengedhetetlen, azt so-
ron kívül intézik. 

Feladata a csoportnak, 
hogy felkeressen minden 
olyan személyt Rácalmáson, 
aki házi karanténban van. 
Felmérik, van-e segítségük, 
vagy szükségük van-e bár-
mire. „Közülük eddig senki 
nem igényelte a segítségün-
ket, mindenki, aki karantén-
ban volt vagy van úgy nyilat-
kozott, hogy családtagokkal 
meg tudta oldani  a minden-
napi életüket. De természe-
tesen ha időközben változik 
a helyzetük, ők is bármikor 
megkereshetnek bennünket 
telefonon.

Tájékoztatás, tájékozódás
Az önkormányzat levelet 

küldött minden 70 év feletti  
lakónak, amelyben tájékoz-
tatta őket az általuk kérhető 
segítségnyújtási lehetőségek-
ről. Ebben a levélben pontos 
elérhetőségek is benne van-
nak, hogy bármikor élhes-
senek ezzel a lehetőséggel. 
Megkeresték továbbá azokat 
is, akikkel pedig a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat korábban is kapcsolat-
ban volt, és tájékoztatták őket 
erről a lehetőségről. Továbbá 
kis városban élünk, szájról 
szájra is terjed  az információ, 
valamint a közösségi oldalak, 
az internek is lehetőséget ad 
a tájékoztatásra. Kereste meg 
a csoportot idős ember, aki 
még nem érte el a 70 évet, de 
hallott a lehetőségről és sze-
retne élni vele, illetve távol 
élő hozzátartozótól is kaptak 
telefont, hogy most nem tud-
ja látgatni idős szüleit, de sze-
retne gondoskodni róluk, eb-
ben kért segítséget. 

Családsegítő és gyermekjóléti 
tevékenység

Családsegítő- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat tevé-
kenysége nyilván a korona-
vírus idején sem állhat le, a 
szakembereknek ilyen jelle-
gű munkájukat is folytatni-
uk kell most is, hiszen csa-
ládgondozásra szükség van. 
Vass Erika elmondta: „A 
személyes ügyfélfogadás 

szünetel. Telefonon viszont 
tartják a kapcsolatot azok-
kal a családokkal, akik eddig 
is fókuszban voltak. Kérdez-
zük folyton, mi van velük, 
hogy vannak, tudunk-e se-
gíteni nekik bármiben? Il-
letve akiknek online ügyet 
kell intézniük, behívjuk őket 
időpontra, az ajtón kívül 
megbeszéljük a problémát, 
megírjuk helyettük a kérel-
met, próbálunk a körülmé-
nyekhez alkalmazkodni.” 

Köszönet és hála 
az adományokért

Különös figyelmet kell 
fordítani a rászorulókra, 
akik jelenleg is nagyon ne-
héz anyagi körülmények kö-
zött élnek. Szerencsésnek 
érezzük magunkat, hiszen 
Rácalmáson van olyan civil 
szervezet és számos magán-
személy, vállalkozás, amely  
a szolgálaton keresztül fel-
ajánlásokkal, adományokkal 
igyekszik könnyíteni mások 
gondjain. „Nagy mennyisé-
gű tartós élelmiszert kap-
tunk, illetve készpénz fel-
ajánlást, valamint higiéniai 
szereket is eljuttattak hoz-
zánk. Nagyon hálásak va-
gyunk mindenért, és a csalá-
dok, egyedülállók, gyerekek 
nevében is nagyon-nagyon 
köszönjük ezeket a jótéte-
ményeket, amelyek nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a szolgálatunk megkönnyít-
hesse ezeknek az emberek-
nek a mindennapjait. 

A szünidei gyermekét-
keztetés koordinálása is a 
Családsegítő- és Gyermek-
jóléti Szolgálat feladata. A 
húsvéthoz kapcsolódó tava-
szi szünetben is meg kellett 
ezt oldani. Az iskola zárva 
van, ám ettől még a szün-
idő alatt járt a gyerekeknek 
a napi meleg étel. Ennek ki-
szállítását az óvodapedagó-
gusok átvállalták a családse-
gítőktől, hogy könnyítsék a 
munkájukat. „Köszönjük ezt 
a segítséget”, mondja Vass 
Erika. Hozzátéve: „Azt ta-
pasztalom, hogy a vírus el-

leni védekezésben is érez-
hető, mennyire összetartó 
Rácalmás közössége, ösz-
szefogott mindenki azért, 
hogy a lehető legkönnyebb 
legyen átvészelni a járvány-
veszély időszakát, azok sem 
szenvedjenek hiányt, akik 
életkoruk, betegségük, vagy 
élethelyzetük miatt gon-
doskodásra, törődésre szo-
rulnak. Jó érezni, hogy nem 
vagyunk egyedül. Mi is min-
den segítséget megkapunk 
az önkormányzattól, az in-
tézményi dolgozóktól, bár-
kitől. 

Nem mindenkinek 
van laptopja a tanuláshoz

Néhány családban gon-
dot jelent a digitális okta-
tás megoldása, hiszen nem 
minden gyerek, nem minden 
család rendelkezik laptoppal, 
asztali számítógéppel, ame-
lyen keresztül ezt meg tudja 
oldani. Vass Erika elmond-
ja: „Magánszemélytől kap-
tunk két laptop felajánlást, 
ezeket a gépeket oda tudtuk 
adni olyan családoknak, ahol 
ez gondot jelentett. Illet-
ve majd most lesz egy olyan 
kislány, aki hetente néhány-
szor be tud jönni hozzánk, 
biztosítunk számára egy el-
különített helyiséget, számí-
tógéppel, internet elérhető-
séggel, hogy tudjon tanulni, 
teljesíteni a feladatokat.”

Hála és köszönet
A segítők munkája nélkü-

lözhetetlen ezekben a hetek-
ben, hiszen vannak emberek, 
idősek, akik nem jutnának 
meleg ételhez, gyógyszer-
hez, élelmiszerhez, ha ők 
nem dolgoznának. Vass Eri-
ka ehhez kapcsolódó gondo-
latokkal zárta tájékoztatóját: 
„Nagyon jó megtapasztalni, 
érezni, látni mennyire há-
lásak az emberek. Nyugod-
tabbak, türelmesebbek és 
együttműködőbben az em-
berek egymással és velünk 
is.  Vigyázzanak magukra! 
És hívjanak bennünket, ha 
szükségük van segítségre!”

Segítségre szorul? Telefonáljon!
Továbbra is várják azok jelentkezését, akik úgy ér-

zik, segítséggel könnyíteni tudnak a mindennapjai-
kon. 

Akkor is telefonáljanak, vagy írjanak üzenetet, ha 
nem állandó gondoskodásra szorolnak, hanem egy-
szeri alkalommal kérnek segítséget akár bevásárlás-
ban, akár étkezésben, vagy gyógyszerkiváltásban. 

Telefonszámok:
Hódiné Schillinger Andrea 0630/960-0230
Vass Erika 0630/960-8852
E-mail elérhetőség:
csaladsegito@racalmas.hu
gyerekjoletisz@racamas.hu
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A Nagy-Sziget védelmében

Olvasóink, Rácalmás la-
kói felháborodásuknak ad-
nak hangot telefonon és 
email-en egyaránt, a polgár-
mesteri hivatalban tesznek 
panaszt a Nagy-Szigetben 
tapasztaltak miatt. Idézünk 
a felvetésekből:

A sziget déli részén az 
ősszel szokatlanul nagy te-
rületen irtották az erdőt. 
Négy nagy területen vágtak 
ki minden fát. 60-70-80 cm 
átmérőjű törzsekből emelt 
farakások sorakoztak az utak 
mentén. (A fatörzsekre ráír-
ták az átmérőt.)

 A tanösvény menti nyár-
fasort is kivágták, és tarra 
vágták az erdőt mellette. Ez 
a hídtól északra eső terüle-
ten történt, amely (olvasónk 
ismeretei szerint) részben a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parké 
és részben egy magánszemé-
lyé, aki a Nemzeti Földalap-
tól vásárolta meg. Először 
meghagyták a szép nyárfa-
csoportokat, aztán mindent 
kivágtak.

Nem sok értelme van an-
nak, ha az önkormányzat 
rendbe teszi a tanösvényt, 
amikor az már nem erdős 
részen, hanem kietlen tájon 
vezet – nem kellemes a tűző 
napon, a porban caplatni, és a 
sziget élővilága helyett hold-
béli tájat bámulni. A fogadó-
épület környéke olyan lett, 
mint egy középkori rönkvár.  

A kihelyezett táblák szerint 
a munkát ezen a területen is 
a Vadex végezte.

A sziget a koronavírus-
járvány miatt most még in-
kább tömegeket vonz, az 
emberek okkal gondolják 
azt, hogy itt, mindenkitől 
távol nyugodtan sétálhatnak, 
feltöltődnek, hogy aztán ki-
pihenten zárkózzanak be 
megint otthonukba. Átlag-
ban 30-40 autó áll ott min-
den nap. Sokan érkeznek 
gyalogosan és kerékpárral is. 

Sajnos az önkormányza-
tot hibáztatják az állapoto-
kért.  Pedig az önkormány-
zat semmit nem tehet, 
semmit nem tilthat meg a 
Nagy-Szigeten. 

A természetvédelmi ol-
talom alatt álló rácalmási 
Nagy-sziget a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park része, terü-
letének meghatározó része 
a Vadex Mezőföldi Erdő- 
és Vadgazdálkodási Zrt. 
kezelésében van. Kizárólag 
ők jogosultak döntéseket 
hozni és munkákat végezni 
a Nagy-Szigeten.

Az önkormányzathoz el-
juttatott levelében az egyik 
lakó azt írja: „Ezekben a ko-
ronavírusos időkben még 
inkább hiányzik az elveszí-
tett lomkorona-mennyiség,  
amely megkötötte volna a 
port, és tisztította volna a le-
vegőt. Javaslom mindenki-

nek, hogy járja körbe a szi-
getet, és érzékelni fogja a 
különbséget az árnyas, friss 
illatú, párás madárcsicsergé-
ses utak, és a az irtásokon át 
vezető utak között.”

Kérdéseinket, a 
rácalmásiak aggódó felveté-
seit (és a fotókat) eljuttattuk 
a Vadex és a Duna-Ipoly il-
letékeseitől, és várjuk a vála-
szukat. Bízunk benne, hogy 
lapunk következő számában 
(illetve a honlapon, közössé-
gi oldalon már előbb) meg-
oszthatjuk azt olvasóinkkal, 
Rácalmás lakóival a válaszo-
kat.

Addig is néhány gondo-
lat a fakitermeléssel kapcso-
latosan.... Amikor elindultak 
ország szerte a nemesnyár 
programok, nem gondolták 
a szakemberek, erdőkezelők 
sem, hogy a rácalmási Nagy-
Sziget esetében később kate-
gorikus változást hoz az élet, 
országos védettséget fog él-
vezni. Betelepítették ide is 
a gyorsan növő nemes nyár 
fajokat, hogy viszonylag ha-
mar, néhány évtized alatt 
nagyon komoly mennyiségű 
faanyagot termelhessenek  
ki a területről, kiszolgálják 
a honi fafeldolgozókat, és 
utána újabb nemesnyárral 
ültessék tele a területet. De 
időközben változott a forga-
tókönyv,  a rácalmási Nagy-
Sziget kiemelt védettségű 

lett a vízivadak vonulása és 
más védett fajok jelenléte 
miatt. Lekorlátozták a vég-
használati (nevezzük köz-
nyelven tarvághatónak) te-
rületek nagyságát 3 hektárra, 
így megkötötték az erdőgaz-
dálkodók kezét, akik elkezd-
tek sakkozni, mindig csak a 
legjobban elöregedett terü-
leteken végezhettek kiter-
melést, ám így a kelleténél 
tovább fennmaradt állomá-
nyok látványosan öregedtek 
el, állapotuk erősen romlott, 
helyenként már elkésett be-
avatkozásokról is beszél-
nek a szakemberek, nagyon 
gyorsan hozzátéve: a terü-
letek felújítása fokozatosan 
történik.  A jóérzésünkre 
mindenesetre hatással van 
– mint a fényt az alagút vé-
gén: –, hogy azt mondja a 
Vadex már évek óta: a tarvá-
gott területek visszatelepíté-
sekor már nem a gazdasági 
érdekek számítanak, és nem 
gyorsan növő nemes nyárra 
cserélik az erdőt. A követke-
ző olvasható a Vadex hon-
lapján:  „Az őshonos fafa-
jok visszatelepítése zajlik a 
rácalmási szigetek területén. 
Napjainkban a nemes nyára-
kat őshonos tölgy-, kőris- és 
szilerdőkre, illetve szürke 
nyárasra cserélik.”  

Várjuk a sziget kezelőinek 
magyarázatát arra, hogy mi 
folyik a Nagy-Szigetünkön!
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Vigyázat: csalók húznak hasznot az új koronavírus-helyzetből!

Rendőrségi tanácsok, hogy egyetlen 
rácalmási se váljon csalók áldozatává

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekez-
nek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi vál-
sághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hi-
vatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy 
a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, 
illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat 
használják ki, amelyeket a COVID-19 (köznyelven a koro-
navírus) kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő em-
berekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlanság-
gal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva 
becsapják.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:
A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyors-

teszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segéd-
eszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kap-
ható.

A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellen-
őrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát.

Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy 
a járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak 
fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik, a hivatalos 
szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A 
legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így veszik 
fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szer-
vezetekkel.

A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős sze-
retteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontaktust 
mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az 
előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.

Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy 
idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. 

Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terje-
désének megelőzését is jelenti.

Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzá-
tartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék vissza, 
hogy igaz-e amit mondtak!

Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse 
azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segély-
hívószámon!

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://korona-

virus.gov.hu/, https://www.nnk.gov.hu/ 
weboldalakon minden információt megtalálhat a járvány-

nyal kapcsolatban.

A biztonságunk érdekében dolgozó lovas polgárőrök ellenőrzik Rácalmás legszélső utcáit és külterületeit. A polgárőrök rendzseresen fertőtle-
nítik a buszvárókat is. Köszönjük a segítségüket!

Cím: 8000. Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2., postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf:63.
Tel.:+36 (22) 541-600; Fax:+36 (22) 541-600/21-28, BM tel.: 03 (22) 22-33; BM Fax: 03 (22) 21-28

e-mail: fejermrfk@ fejer.police.hu
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Tilos tüzet gyújtani 
Rácalmás területén 
a járvány ideje alatt!

A koronavírus-járványra 
tekintettel tűzgyűjtási tilal-
mat rendelt el Schrick István 
polgármester, hogy a tisz-
ta levegővel is hozzájáruljon 
ahhoz, hogy Rácalmás lakói 
megőrizzék egészségüket.  

A polgármesteri közle-
mény szövege a következő:

Tisztelt Rácalmási Pol-
gárok!

A katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011.évi 
CXXVIII. törvény 16.§ b, 
pontja és a 46.§ (4) bekez-
désben biztosított jogkö-
römben eljárva az alábbi ha-
tározatot hozom: 9/2020.
(III.30.) veszélyhelyzetben 
hozott polgármesteri hatá-
rozat Rácalmás közigazga-
tási területén az avar és kerti 
hulladékok meggyújtásának 
tilalmáról, tűzgyújtási tila-
lom elrendeléséről a koro-
navírus terjedésének vissza-
szorítása illetve terjedésének 
megakadályozása érdekében 
megtiltom Rácalmás tel-
jes közigazgatási területén 

az avar és kerti hulladékok 
égetését, és elrendelem a 
tűzgyújtási tilalmat.

Döntésemmel felfüggesz-
tésre kerül Rácalmás Város 
Önkormányzat Képviselő-
testületének a köztisztaság 
fenntartásáról , az avar és 
kerti hulladékok égetéséről 
és a közterületek használa-
táról szóló 21 /2015. (IX.9.) 
önkormányzati rendelet 8. § 
-ának alkalmazása.

Aki a fentieket nem tart-
ja be szabálysértést követ 
el. A szabálysértési ügyben 
a Dunaújvárosi Rendőrka-
pitányság jár el.

Határozatom nem terjed 
ki a kerti bográcsozások és 
hasonló jellegű kerti tevé-
kenységek miatti tűzgyúj-
tásra.

Határozatom 2020. már-
cius 30-án 00 órakor lép 
hatályba és érvényes a ko-
ronavírus terjedése miatt 
elrendelt országos veszély-
helyzet fennállásának ideje 
alatt.

Schrick István
Rácalmás polgármestere

Továbbra is elkötelezetten 
végezzük a munkánkat

Jelentjük, az elmúlt hónap-
ban a lakosság sérelmére el-
követett bűncselekmény nem 
történt a településünkön. 
Elég sablonos bejelentkezés 
ez részünkről, de mindezt  kö-
szönhetjük polgárőreinknek 
és a helyi körzeti megbízott 
lelkiismeretes munkájának, 
illetve a szerencsének is.  De 
köszönettel tartozunk Rácal-
más lakosságának is a jól mű-
ködő SZEM (Szomszédok 
Egymásért) mozgalom miatt, 
valamint anyagi támogatásu-
kért is. Mindennapi bizton-
ságunkhoz nagyban hozzájá-
rul városunk önkormányzata 
a megfelelő anyagi támoga-
tással. Mindezért köszönet 
támogatóinknak! Még van 
esélyük azoknak,  akik hozzá 
akarnak járulni Rácalmás jó-
nak mondható közbiztonsá-
gához, mivel még lehetőség 
van rá, hogy adójuk 1 száza-
lékával támogassák egyesüle-
tünket.

Egyesületünk vállalta, 
hogy segítséget nyújt az olyan 
rászoruló 70 év feletti szemé-
lyeknek, akiknek a települé-
sen nincs közeli hozzátarto-
zójuk, ismerősük,  aki segíteni 
tudna nekik mindennapos el-
látásosukban. Több idős em-
bernek segítünk a bevásárlás-
ban, gyógyszer-kiváltásában 
és esetleges háztartási segít-
ség nyújtásra is vállalkozunk. 

Tagjaink már harmadik 
alkalommal fertőtlenítet-
ték településünk közterü-
leten elhelyezkedő kültéri 
bútorait , a piacot és min-
den buszmegállót. Ezt a 
munkánkat továbbra is 
folytatjuk addig, amíg a ve-
szélyhelyzet fennáll. Fer-
tőtlenítést hypoklorittal és 
hígított klórral végezzük. 
Figyelmeztetünk minden-
kit, hogy aki ezen vegysze-
rekre allergiás, kerülje a fel-
sorolt eszközöket! 

Szolgálataink során meg-
figyelhettük, hogy sajnos so-
kan vannak, akik nem viselik 
az operatív törzs által ajánlott 
védekezési eszközöket, illet-
ve nem tartják be a megfele-
lő távolságot. Kérünk minden 
rácalmási és nem rácalmási 
lakost, hogy mindannyiunk 
érdekébe tegyék meg a java-
solt védőintézkedéseket, és  
használják az önkormányzat 
által minden házhoz eljutta-
tott maszkokat! A veszély-
helyzet súlyosbodása esetén 
egyesületünk tagjai a rendőr-
séggel egyeztetve teljesítenek 
majd szolgálatot és látják el a 
szükséges feladatokat.

Kérünk mindenkit, ha  
csak teheti,  maradjon otthon! 
Ezt nyomatékosan javasoljuk 
az idősebb korosztálynak! De 
mérlegeljék azok is, akik nem 
a veszélyeztetettebb csoport-
ba tartoznak, ezzel óvhatjuk 
magunk és embertársaink 
egészségét, életét. 

Várjuk minden önkéntes 
jelentkezését, akik most, a jár-
vány miatt is megszaporodott 
önkéntes munkánkban segít-
séget tudnak nyújtani. Csatla-
kozzanak hozzánk!   Vizi Ist-
ván elnökségi tag várja hívását 
a 0630-621-0963 telefonszá-
mon.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István 
elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
Közlemény

Március havi lapszámunkban a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület ellen Czobor Imre által indított törvényességi 
felügyeleti eljárás részleteiről tájékoztattuk az olvasókat.

Czobor Imre az írás néhány részletét kifogásolta, ezért az érintett mondatokat az  alábbiak szerint kívánjuk pontosítani:

Kifogásolt cím „a törvényszék elutasította a városvédő egyesület ellen felhozott vádakat”.
Pontosított cím:  „A törvényszék elutasította  a városvédő egyesület ellen indított törvényességi felügyeleti kérelmet”

Kifogásolt mondat: „Az egyesület vitatta a „feljelentésben” foglaltakat.”
Pontosított mondat: „Az egyesület vitatta a bejelentésben foglaltakat.”

Kifogásolt mondat: „ A törvényszéki végzés tartalma alapján „a feljelentő” maga sem vitatta, hogy az egyesületnek a helyi 
önkormányzati választáson jelölőszervezetként történő fellépését, jelöltállítását jogszabály nem tiltja.”

A pontosított mondat: „A törvényszéki végzés tartalma alapján a bejelentő maga sem vitatta, hogy az egyesületnek a he-
lyi önkormányzati választáson jelölőszervezetként történő fellépését, jelöltállítását jogszabály nem tiltja.”

Kifogásolt mondat: „A feljelentő által csatolt iratokból, az egyesület két benyújtott kiadványából pedig csak az állapít-
ható meg, hogy az egyesület saját tevékenységét, eredményeit ismertette, népszerűsítette kiadványaiban, és az általa állított 
jelölteket mutatta be a választó polgároknak.”

Pontosított mondat: „A bejelentő által csatolt iratokból, az egyesület két benyújtott kiadványából pedig csak az állapít-
ható meg, hogy az egyesület saját tevékenységét, eredményeit ismertette, népszerűsítette kiadványaiban, és az általa állított 
jelölteket mutatta be a választó polgároknak.”

A Székesfehérvári Törvényszék végzése még nem jogerős, ezt az említett írás sem állította.

A cikket pontosítva, ismételten közzétesszük.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége

ADÓ 1%
Szeretnénk megköszönni a segítsé-

get mindazoknak, aki adójuk 1 %-ának 
felajánlásával segítették a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület működé-
sét. Kérjük, az idei esztendőben is támo-
gassák adójuk 1 %-ával egyesületünket!

Adószámunk: 18486496-1-07

Nagyon köszönjük!

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő 

Egyesület elnöksége
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A törvényszék elutasította  a városvédő egyesület 
ellen indított törvényességi felügyeleti kérelmet

Befejezte a Székesfe-
hérvári Törvényszék a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület ellen, Czobor 
Imre által indított törvényes-
ségi felügyeleti vizsgálatot, 
és a bejelentő kérelmét el-
utasította, mert megállapí-
totta, hogy az egyesület mű-
ködése törvényes.

 Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület rosszin-
dulatú megjegyzéseknek, tá-
madásoknak volt kitéve múlt 
év őszén, az önkormányzati 
választások kampány idősza-
kában. Holott Steiner Lajos 
elnök tájékoztatása alapján 
az egyesület tevékenységét 
a jogszerűség jellemezte az 
önkormányzati választások 
kampány időszakában is. 

Ezt egyértelműen meg-
erősíti a Székesfehérvári 
Törvényszék 2020. február 
25-én kelt végzése is. 

 A törvényszéki végzés-
ben foglaltak szerint  Czobor 
Imre törvényességi felügye-
leti eljárást kezdeményezett 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesülettel szem-
ben, kérte az egyesület jog-
szabályt vagy alapszabályt 
sértő határozatának meg-
semmisítését. Arra  hivatko-
zott, hogy a 2019. évi helyi 
önkormányzati választáso-
kon jelölő szervezetként lé-
pett fel, jelölteket állított, de 

kizárólag bizonyos pártok-
ban szerepet vállaló egyesü-
leti tagok érdekében fejt ki 
kampánytevékenységet, míg 
más párt szintén egyesületi 
tag jelöltjei mellett nem. Ál-
láspontja szerint az egyesület 
ezzel politikai tevékenysé-
get fejt ki, mert ezen tevé-
kenységével nyilvánvalóan 
anyagilag is politikai pártot 
támogat, valamint annak ér-
dekében fejti ki tevékenysé-
gét. Állításainak igazolására 
az egyesület által kiadott „25 
éves a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület” és a 
„Városvédők Rácalmásért” 
című kiadványokat csatolta. 

Az egyesület vitatta a 
bejelentésben foglaltakat. 
 Steiner Lajos elnök hozzá-
járulásával megoszthatjuk a 
rácalmásiakkal a városvédők 
érveit. Egyebek mellett azt, 
hogy a törvényességi vizsgá-
latot kérelmező nem jelölt 
meg jogszabályba vagy alap-
szabályba ütköző tevékeny-
séget, magatartást, határoza-
tot.  Az egyesület pártoktól 
független és nem végez poli-
tikai tevékenységet. A helyi 
önkormányzati választáson 
jelölteket állított, jelöltjei 
politikai párotok támogatá-
sában nem részesültek és a 
jelöltek részére az egyesület 
sem nyújtott anyagi támoga-
tást. A városvédő egyesület – 

mint fennállása óta folyama-
tosan és minden tekintetben 
-, így a tavaly ősszel meg-
tartott önkormányzati vá-
lasztásokkor is szabályosan 
járt el. A városvédő egye-
sület 25 éves tevékenysége 
alatt mindig az alapszabá-
lyának és a törvényes ren-
delkezéseknek megfelelően 
végezte tevékenységét Rá-
calmás fejlődése érdekében. 
Ez idő alatt nem merültek 
fel hiányosságok, sőt a la-
kosság figyelme és tisztelete 
kísérte munkájukat. A tagok 
önkéntes munkát végeznek, 
melyért erkölcsi megbecsü-
lésben részesülnek, az egye-
sületi munkát jó hangulat-
ban, lelkesedéssel végzik. 

A törvényszéki végzés 
tartalma alapján a bejelen-
tő maga sem vitatta, hogy 
az egyesületnek a helyi ön-
kormányzati választáson je-
lölőszervezetként történő 
fellépését, jelöltállítását jog-
szabály nem tiltja. Az egye-
sület ellenben vitatta, hogy 
más jelölőszervezetek, poli-
tikai pártok érdekében akár 
kampány-, akár más tevé-
kenységet kifejtett volna. A 
bejelentő által csatolt iratok-
ból, az egyesület két benyúj-
tott kiadványából pedig csak 
az állapítható meg, hogy az 
egyesület saját tevékenysé-
gét, eredményeit ismertette, 

népszerűsítette kiadványai-
ban, és az általa állított jelöl-
teket mutatta be a választó 
polgároknak. Ez a tevékeny-
ség pedig nem haladta meg 
a törvény szerinti választási 
kampánytevékenység kere-
teit, olvasható a törvényszék 
határozatában. 

Ugyancsak a törvényszék 
határozata megállapította, 
hogy az egyesület  jelölőszer-
vezetként csak az általa állított 
jelöltek mellett kampányolt és 
a választáson rivális jelölőszer-
vezetek jelöltjei mellett - még 
ha azok szintén egyesületi 
tagjai is – ilyen tevékenységet 
nem fejtett ki. Ilyen kötele-
zettsége ugyanis egyetlen je-
lölőszervezetnek sincs.

Mindezért a törvényszék 
a kérelmet elutasította. 

(Tájékoztatjuk a Rácalmási 
Városvédő Egyesület tagja-
it, hogy amennyiben szeret-
nének betekinteni az egyesület 
ellen beadott törvényességi fe-
lülvizsgálati kérelem, az arra 
adott elnöki válasz, valamint 
a törvényszéki végzés tartal-
mába, úgy ezeket az iratokat 
megtekinthetik az egyesület 
irodájában, előre egyeztetett 
módon és időpontban.)

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület  

elnöksége

Minden kert másért gyönyörű
Minden kert és minden otthon legszebb díszei a virágok. 

Megszépítik a hétköznapokat, gondoskodnak a kellemes 
környezetről és változatosságot hoznak az életünkbe. Arra 
bíztattuk tagjainkat, hogy osszák meg velünk virágba borult 
kertjük fotóit és mi közzétesszük azt egyesületünk facebook 
oldalán (https://www.facebook.com/varosvedok/), hogy a 
koronavírustól nyomasztóvá vált hétköznapjaikba szépséget 
vigyünk, megtörjük az otthonlét egyhangúságát ezekkel a 
színes fotókkal. Ajánljuk mindenkinek, szemezgessen a fa-
cebook oldalunkra már feltett kertrészletek között. Ezt most 
Lisztmajer Györgyné Zsuzsanna és férje kertének egy rész-
letének fotójával ajánljuk. Az ő kertjükből is több képet ta-
lálnak az oldalon.  Városvédők



A kialakult járványügyi helyzet miatt, meghosszabbítjuk a „Virágos Rácalmásért” jelentkezési határidejét: április 30-ig.
Tavasszal sajnos nem tudunk menni értékelni, de reméljük, hogy nyáron ezt is bepótolhatjuk! 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége

 

 

 

 

 

 

 

VViirráággooss  RRááccaallmmáásséérrtt  vveerrsseennyy  22002200  

Az idei évben átalakul kissé a verseny: korábbi formájában a Szép Porta 
versenyt nem hirdetjük meg, de aki az utcafronttal nevez és egyúttal a kertjét is 
szeretné megmutatni, együtt megteheti. A legszebb, legvirágosabb utcafrontokat 
és kerteket különdíjakkal jutalmazzuk! Kérjük, ha szép, virágos, ápolt kertet lát, 

emlékeztesse a tulajdonosát, hogy nevezzen versenyünkre.  

Szeretnénk arra ösztönözni a lakosságot, hogy az utcafrontjukra is fordítsanak 
legalább annyi figyelmet, mint a belső kertekre, hiszen az esztétikus 

településképet elsősorban az utcafrontok határozzák meg. Természetesen 
mindenki a maga örömére csinosítgatja a lakókörnyezetét, de a csodálatos 

végeredményt jó érzés megosztani másokkal is! 

 

 

 

 

 

 

 

A Virágos Rácalmásért versenyre 2020. április 30.-ig várjuk a jelentkezéseket.  

A jelentkezési lapot személyesen a régi városháza épületén a bejáratnál található 
postaládába dobhatják be vagy a majerneperusza@gmail.com e-mail címre is elküldhetik 

név, lakcím és telefonszám megadásával. 

A bírálók tavasszal, nyáron és ősszel értékelik az utcafrontokat és fényképek készítésével 
dokumentálják a látottakat. Az év végi értékelő ünnepségen bemutatjuk a legszebb 

utcafrontokat, kerteket és azokat a kreatív megoldásokat, amelyek ötleteket adhatnak 
másoknak is. Az eredményhirdetésre várhatóan november hónapban kerül sor. 

Szeretettel várjuk a nevezéseket, tegyük még vonzóbbá településünket! 

RRááccaallmmáássii  VVáárroossvvééddő  ééss  SSzzééppííttő  EEggyyeessüülleett  

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  LLAAPP  

      VViirráággooss  RRááccaallmmáásséérrtt  ((uuttccaaffrroonntt))            ++  bbeellsső  uuddvvaarr    

NNéévv::  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

LLaakkccíímm::  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

TTeelleeffoonnsszzáámm::  …………………………………………………………………………………………………………  
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kulturális tartalmak az online térben
Kedves Látogatóink!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel intézményünk 
március 17-től határozatlan ideig zárva tart. 

A zárvatartás idején nem fogadunk látogatókat, terem-
bérlőket, a klubjainkat, és nem szervezünk rendezvénye-
ket, így polgármesteri döntés értelmében nem kerül meg-
rendezésre május elsején a városi majális és a június 7-re 
tervezett gyermeknap sem.

Azonban igyekszünk Önöket kulturális tartalomhoz 
juttatni az online térben!

Figyeljék Facebook-oldalunkat (https://www.face-
book.com/racmuvhaz/ ), ahol ingyenes színházi elő-
adásokra, koncertekre hívjuk fel tisztelt figyelmüket.

Valamint ugyanitt megtekinthető a magyar költészet 
napja alkalmából összeállított ünnepi műsorunk is, mely 
a művelődési ház klubjainak, csoportjainak, a Jankovich 
Miklós Általános Iskola tanárainak és diákjainak, vala-
mint további önkéntesek közreműködésével készült.

Alig várjuk, hogy ismét találkozhassunk, de addig is vigyáz-
zanak egymásra! 

Ügyeleti elérhetőségeink:
mobil: 30/216-2372
e-mail-cím: racmuvhaz@racalmas.hu  

Kundra Anikó, igazgató

A Rácalmási Cimbora Klub hírei
A kialakult helyzet mi-

att, elhalasztódott a Cim-
bora klubban, Wéber Anikó 
írónővel tervezett író-olvasó 
találkozó, ezért fogadjátok 
szeretettel egyik könyvének 
a „Visszhangország” című-
nek az ajánlóját: A Cimbora 
Klub születésnapja sem ma-
rad el, csak határozatlan ide-
ig eltolódik. Tervezhetitek, 
hogy a születésnap alkalmá-
ból mit szeretnétek előadni, 
milyen kategóriában: mese, 
vers, ének, zene, tánc, pa-
ródia, torna, esetleg bűvész 
mutatvány. 

A Cimbora Levesládájá-
ba meg is írhatjátok: cimbo-
rakk@gmail.com.

Wéber Anikó: Visszhangor-
szág

„- És a pelyhek soha nin-
csenek egyedül – folytatta a 
lány. – Az lehetetlen, hogy 
csak egyetlen hópehely es-
sen le az égből. Mindig töb-
ben vannak.”

A könyv olvasása közben 
a két főszereplővel, Cinké-
vel, az alsós kisfiúval és a fel-
sős Grétával egy varázslatos, 
misztikus világba, az elfele-
dett dolgok világába utazha-
tunk. 

Az emberek elvesztet-
ték azt a képességüket, hogy 
örüljenek annak, amijük van, 
nem becsülik meg, eldob-
ják, így “Visszhangországba” 
vagyis feledésbe merül, le-
gyen az egy plüss maci, vagy 
akár egy régi barát. Izgalmas 
utakat járnak be Cinkéék, 
például szétnéznek a befeje-
zetlen könyvtárban, és talál-
koznak egy örökké hegedü-
lő lánnyal, aki „minden nap 
reggeltől estig hegedül, az 
elfelejtett dallamokat játsz-
sza el.”

A könyvnek mély és min-
den időben aktuális a mon-
danivalója, főleg a mai fel-
gyorsult világunkban, 
amikor mindenki siet vala-
hova, ezer dologgal foglal-

kozik egyszerre. Nincs időnk 
egymásra, nem figyelünk az 
igazán fontos dolgokra, ve-
szélybe kerülnek, vagy ép-
pen feledésbe merülnek az 
értékek. Sokan válnak ma-
gányossá, cserben hagyot-
tá, de ezt sokszor észre sem 
vesszük. Mások, főleg a kis-
kamaszok önmagukat ku-
tatják, és arra a kérdésre ke-
resik a választ, hogy hogyan 
tovább.

Tanuljuk meg azt, hogy 
amink van, azt meg kell be-
csülnünk, vagy szépen el-
rakni emlékeink közé, hogy 
soha ne merüljön feledésbe!

Bíró Eszter illusztrációi 
szépen kiegészítik a mű va-
rázslatosságát. 

A könyv élvezetes és egy-
ben elgondolkoztató olvas-
mány gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt.

Részlet a könyvből:
„- De én azt hittem, hogy 

láthatatlanná válni csak a 
mesékben lehet! - szúrta 

közbe Cinke. – Gréta lát en-
gem. Vitéz is. Árpi bácsi is. 
Nem értem, hogy akkor mi-
ért nem látnak a többiek!

Mi azért látjuk egymást, 
mert mindannyian jártunk 
Visszhangországban, és em-
lékszünk is rá. De a többi-
ek nem tudnak az elveszett 
tárgyak földjéről. És amiről 
nem tudunk, az olyan, mint-
ha nem is létezne. Amit elfe-
lejtettünk, azt nem is látjuk 
többé…Szerintem valahogy 
így lettünk láthatatlanok… - 
töprengett Árpi bácsi.

De hát Árpi bácsit már 
mindenki látja az utcában! – 
Ellenkezett Cinke.

Hogyan vált ismét látha-
tóvá? – kérdezte Gréta. Árpi 
bácsi imét megsimogatta ba-
juszát. Most először elmoso-
lyodott. – Úgy, hogy megta-
láltam, amit elvesztettem. 
Mármint a mennyasszonyo-
mat. Kiderült, hogy nem is 
feledkezett el rólam.”

Törökné Antal Mária
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Könyvtári percek
Kedves Olvasóink! 

A rendkívüli járványhelyzet fennállása miatt a könyv-
tár is zárva tart március 17-től. 

Mivel a papír, így a könyvek is hordozói a vírusnak, és 
nincs pontos információ annak élettartamáról, ezért az 
Önök és a dolgozóink biztonságának érdekében semmilyen 
megszokott könyvtári szolgáltatást nem áll módunkban biz-
tosítani, így sem a könyvek előre egyeztetett időpontra való 
összekészítését, sem azok elvitelét vagy házhoz szállítását 
nem vállaljuk. 

A kint lévő kölcsönzött könyvekre, folyóiratokra a zár-
vatartás ideje alatt nem számolunk fel késedelmi díjat, az e-
mailben történő, automatikus felszólításokat ezért tekintsék 
ez idő alatt tárgytalannak! 

Köszönjük megértésüket! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár webolda-
lán (https://konyvtar.racmuvhaz.hu/) és a művelődési ház 
Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/racmuv-
haz/) folyamatosan tartjuk a kapcsolatot olvasóinkkal. 

Megosztjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel meg-
könnyíthetjük az otthon töltött napokat, lehetőséget bizto-
sítunk online elérhető könyvekre, hangoskönyvekre, és játék-
ra is invitáljuk Önöket. 

Húsvét közeledtével húsvéti fotóvadászatra invitáltuk já-
tékos kedvű követőinket a művelődési ház Facebook-olda-
lán. Rengeteg szép fényképet kaptunk a kihívás mind a 10 
napján. A két nyertes Kelemen Gréta és Kiss Enikő lett, akik 
egy-egy 2000,- Ft-os Decathlon-utalványt kaptak ajándék-
ba.

Könyvtárral kapcsolatos kérdésük, kérésük esetén pedig az alábbi elérhetőségeken keressenek bennünket: 
telefon: 30/486-6951 
e-mail: rackonyvtar@racalmas.hu  
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra! 

Schmidt-Czetli Ágnes 
 könyvtáros-művelődésszervező

Kérjük, figyeljék to-
vábbra is a közösségi ol-
dalainkat, mert további 
fotós kihívásokra is vár-
juk a képeket! Például az 
#otthonolvasok fotópá-
lyázat. 

A Nincs időm olvas-
ni kihívás résztvevői-
nek áprilisban egy olyan 
könyvet kell elolvasni, 
ami otthon, a saját pol-
cukon megtalálható!



2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

WETZEL ERNŐ MINISZTERI TANÁCSOS 
Wetzel Ernő szüleiről, 

őseiről a „Wetzel Gyula, a 
magyar szabadalmi törvény 
megalkotója” című írásom-
ban már részletesen írtam. 

Wetzel Ernő (1876-
1935) Budapesten szüle-
tett. Az 1880-as évek elején 
a család Ráczalmásra költö-
zött. Ernő 1893-ban Jász-
berényben az Állami Gim-
náziumban érettségizett. 
Érettségi után a Magyar Ki-
rályi Tudomány-egyetem 
jogi karát választotta, és ez 
alatt számgyakornoki tiszt-
ségben a Fővárosi Pénzügyi 
Igazgatóságon dolgozott. 

Már középiskolás ko-
rában atletizált és evezett. 
Futásban is evezésben is az 
élvonalba került. Az eve-
zős versenyeken sorba arat-
ta a győzelmeket, de még az 
egyetem befejezése után is 
a Nemzeti Hajós Egyesület 
színeiben, a SKIFF verse-
nyeken első volt, így 1905-
ben a magyar-osztrák eve-
zős versenyen egyesben a 
SKIFF versenyt megnyerte, 
de a győztes SKIFF csapat-
nak is tagja volt.

1895-ben nyerte el dokto-
ri címét és a Budapesti Pénz-
ügyi Igazgatóságon szám-
tiszti beosztásban dolgozott. 
1906-ban a Dohányjövedéki 
Központi Igazgatóságon he-
lyezkedett el. A Dohányjö-
vedéki Központi Igazgató-
ság Ernő számára tartósnak 
bizonyult, mert élete végé-
ig ott dolgozott: 1906-tól 
pénzügyi tanácsos; 1917-től 
pénzügyi főtanácsosi, 1923-
tól miniszteri tanácsosi ran-
got kapott; 1927-től a taná-
csosi cím megtartása mellett, 
a Dohányjövedéki Betegség 

Biztosító Intézet alelnöke. 
1932-től miniszteri taná-
csos. 

Ernő utcabeli lányt vá-
lasztott feleségül. A Mesz-
leny leányok a Szigetfő ut-
cában a Wetzel kúriával 
majdnem szemben laktak. 
Így a Wetzel fiúk könnyen 
megismerkedtek a Mesz-
leny lányokkal, Rózáliával 
és Mártával.  Ernő Rozáli-
át (1886-1957) 1908-ban 
vette feleségül. Esküvőjük 
Budapesten a Jezsuiták Jé-
zus Szent Szíve templomá-
ban volt. Ernő átköltözött 
a Meszleny Kúriába és fe-
leségével ott laktak. Ernőt 

a munkája Pesthez kötötte. 
Pesten nem lakást tartottak 
fenn, hanem szállodai lakré-
szük volt. 1909-ben született 
egy leányuk, Rozália, ismert 
nevén Rózsi.

Különböző képes újsá-
gokban Wetzel Ernőnek 
fotó sorozatai jelentek meg, 
többek között a francia, 
olasz utazásairól is, valamint 
lovasversenyekről.

Kitűnően lovagolt, az 
1900-as években versenye-
ken is részt vett. 1915-ben 
tartalékos huszár főhad-
naggyá nevezték ki, majd 
rövid időre behívták kato-
nának. 1917-ben királyi el-

ismerést kapott, amely így 
szólt: „Ő császári és apostoli 
királyi felsége legfelsőbb el-
határozásával, legkegyelme-
sebben elrendelni méltózta-
tott, hogy az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartása 
elismeréséül a legfelsőbb di-
csérő elismerés tudtul adas-
sék Wetzel Ernő népfelkelő 
huszárszázadosnak.”

A Wetzel család igazi 
polgári életet élt. A nyári hó-
napokat Cannes-ban, Fiú-
méban, Abbáziában stb. töl-
tötték, de a jövedelem ezeket 
az utazásokat nem fedezte. 
Egy szép télikabátot is csak 
Bécsben lehetett venniük.

 Az 1920-as évek dzsent-
ri világba is bepillantást en-
ged Wetzel Ernő párviadal 
ügye. A törvényszékre idéz-
ték Medvés Mediko István 
dr. vizsgálóbírót és Wetzel 
Ernő miniszteri tanácsost, 
mint vádlottakat. Wetzel ta-
nácsos nem fogadta Medvés 
Medikó köszöntését. Mire a 
bíró kollégái útján magya-
rázatot kért és az ügynek 
folytatása kardpárbaj lett. A 
párbaj 1920-ban zajlott le, s 
mindkét fél könnyebb sérü-
lést szenvedett az arcán. A 
törvényszéken Medvés Me-
dikó bíró azt mondta, hogy 
Wetzel tanácsos informáci-
ót kért egy olyan ügyről, ami 
vizsgálati stádiumba volt és 
erről nem adott felvilágo-
sítást. Mikor később talál-
koztak, Wetzel tanácsos üd-
vözlését nem fogadta, erre 
kénytelen volt lépést ten-
ni. A törvényszék a Med-
vés Medikó dr-t háromnapi, 
Wetzel Ernőt ötnapi állam-
fogságra ítélte párviadal vét-
ségéért. 

Wetzel Ernő kislányának dedikált fényképe
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Ernő nagyon szeretett 

zongorázni. Szinte művészi 
szinten ütötte a billentyű-
ket. Ha a Chopint elkezdte 
játszani, órákig nem hagyta 
abba.

A kúriához tartozó nagy 
kert fokozatosan csökkent, 
a 20-as évek vége felé ház-
helyeknek adtak el területe-
ket. 1930-ban Lenner Ferenc 
(1889-1964) megvásárolta a 
kúria és az iskola közötti te-
rületet. Az ott lévő régi épü-
leteket felújította és egy kor-
szerű tejfeldolgozót hozott 
létre. 1934-35-ben a kúriát 
és a maradék területet Exle-
rék vették meg és a területre 
gyümölcsöst telepítettek. A 
kúriában pedig tárolókat ala-
kítottak ki. Rozália és Márta 
Dád településen lévő birto-
kait is eladták, amit Meszleny 
Pál vásárolt meg.

Wetzel Ernő 1935-ben 
gyógyíthatatlan betegsége 
miatt tragikus körülmények 
között elhunyt. Felesége 
Meszleny Rozália 1957-ben 
halt meg. Rácalmáson. A 
rácalmási temetődombon, a 
Jankovich kápolna előtt áll az 
Ernő által kiválasztott impo-
záns, több méter magas Jézus 
szoborral díszített kriptájuk.

A lányuk Wetzel Rózsi 
(1909-1986) Pesten érettsé-
gizett és a budapesti Angol-
kisasszonyok Tanítónőkép-
ző-intézetben tanult tovább. 
Ekkor már intenzíven íro-
gatott, különösen verseket. 
Darnay Violához, aki osz-
tálytársa volt szoros barátság 
fűzte. Viola csodálatosan sza-
valt. Rózsi írta a verseket, Vi-
ola pedig ünnepségeken el-
szavalta.

1929-ben fejezte be a ta-
nítóképzőt. Pesten maradt, 
hogy az író körökhöz köze-
lebb legyen. A Magyar Maga-
zinban és a Révai József által 
szerkesztett lapokban, vala-
mint az Esztergom és Vidé-
ke, továbbá a Békés című új-
ságban jelentek meg az írásai. 
Gyakran Virág Rózsi állné-
ven publikált. Az Új Szivár-
vány folyóiratban a Minden-

ki elmegy című regénye nyolc 
részben jelent meg. Meglepő, 
hogy fiatal kora ellenére, ver-
sei szomorúak, melankoliku-
sak és néha megrázóak. Ré-
vai azt mondta Rózsinak, 
hogy csak nagy és örök prob-
lémákat feszeget: élet és ha-
lál, mindent olyan komolyan 
vesz. Mi készteti arra, hogy 
örökké betegek, elesettek, sü-
ketek és nyomorékok problé-
máival foglalkozzék? Egyik 
verse sem szól tűzről, táncról, 
szerelemről.

1932-ben váratlanul férj-
hez ment Sárközi Ferenc 
(1901-1984) rácalmási or-
voshoz. Az esketést a veszp-
rémi Rótt Nándor püspök 
Veszprémben végezte. Ér-
dekes, hogy Sárközi Mária, 
Wetzel Rózsi leánya azt írja, 
hogy Veszprémben, titokban 
tartották az esküvőt ? Wetzel 
Rózsi minden pesti kapcso-
latot megszakított és az írást 
befejezte. Bár mégsem hagyta 
teljesen abba. Titokban egy-
egy verset írt és a Meszleny, 
valamint Wetzel család törté-
néseiről sok mindent napló-
szerűen leírt. Sárközi doktor 
halála után felesége, Rózsi az 
emlékeiről intenzívebben írt. 

Wetzel Rózsinak és Sár-
közi doktornak két gyermeke 
született Ferenc (1933-… ) és 
Mária (1943-…)

Dr Sárközi Ferenc és 
Wetzel Rózsi történetét a 
Rácalmási történetek című 
könyvben részletesen leírtam.

Sárközi Mária, dr. Papp 
Váry Árpádné, Wetzel Ernő 
unokája, Wetzel Rózsi jegy-
zeteit sajtó alá rendezte és 
Sorsunk Rácalmás” címmel 
2008-ban kiadta. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Új Nemzedék 1927-09-15
Wetzel Rózsi Sorsunk Rá-
calmás
Ujság, 1915-03-31
Pesti Napló 1903-05-20
Pesti Hírlap 1935-12-18
Ország világ 1908-04-12
Rendeleti Közlöny 1917; 
86172 sz.

Wetzel Ernő és Meszleny Rozália esküvői képe

Meszleny Rózsi és dr. Sárközi Ferenc esküvői képe
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Varázslatos környezetünk, a Duna és 
a rácalmási szigetvilág IV.

Az 1930-as népszámlálás 
szerint a sziget húsz tulajdo-
nos birtokában volt, és jege-
nye, fűz, nyárfa borította. A 
szigeten a tulajdonosoknak, 
illetve az alkalmazottaiknak 
(pl. erdőkerülő) a házai áll-
tak. A Bay család gyönyö-
rű, oszlopokon álló nyaralót 
építtetett, melyet Fészeknek 
neveztek. Az öreg „méltó-
ságos” sok időt töltött itt. A 
vizet a Dunából hordták, és 
egy kivájt mészkövön szűr-
ték át. A teraszon szúnyog-
hálóval bevont fülkében pi-
pázgatott az idős úr.

Illusztrációk:
Bay „Fészek” (fotó)
Kovács György: Erdész-

ház 1987 olaj 50x70 cm
Az utakat nagyon szépen 

karban tartották. Az erdő-
gondozás, a gyümölcsök és Bay „Fészek”

Kovács György: Erdészház 1987 olaj 50x70 cm
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szántóföldi növények ter-
mesztése sok embernek 
nyújtott megélhetést. A zá-
tonyokon szarvasmarhákat, 
bivalyokat tenyésztettek, 
mert a párás mikroklímán a 
száraz nyarakon is dús zöld 
volt rét, melyet rendszere-
sen kaszáltak. Fűzfavesszőt 
is termesztettek kosár- és 
bútorfonáshoz. A Margit-
zátonyon kertészet volt (a 
Sirmer család művelte). A 
sziget északi részén tenisz-
pálya terült el, vadászatokat 
szerveztek, és itt táboroztak 
a vízi cserkészek. (Sinkovits 
Imre Kossuth-díjas színmű-
vészünk is nosztalgiával em-
lékezett a rácalmási táboro-
zásra.)

A Kis-Dunán csónakkal, 
komppal lehetett átjutni. Az 
alsó kompjárás a faluvégen, a 
Sörös-patak alatt volt, a felső 
a mai hídtól kicsit délebbre a 
komp házzal együtt. 

Illusztráció: Komp sze-
kérrel (fotó)

1930–1940 között szá-
mos település fáradozott 
azon, hogy megépítse saját 
strandját, uszodáját. A prog-
ramba az adonyi járásból ti-

zenegy község jelentkezett, 
de végül csak Rácalmás épí-
tette ki a strandfürdőjét. 
Egy 1949-es kimutatás sze-
rint tizenöt strandfürdő volt 
a megyében: melyek egyi-
ke volt a Dunai Strandfür-

dő (Rácalmás). Fürdőház is 
volt a vízen a mostani ki-
kötő alatt. Szemben, Háhn 
Béla szigetrészén volt a zsi-
dó strand, öltöző kabinok-
kal. Lejjebb, az alsó artézi 
kútnál (Hajós utca végében) 

volt a falusiak nagy strand-
ja. Nyári vasárnapokon so-
kan fürödtek, csónakáztak a 
folyón.

Illusztráció: Felső artézi a 
fürdőházzal (régi képeslap)

Németh Miklósné

Komp szekérrel

Felső artézi a fürdőházzal (régi képeslap)
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SZEMETET 
LERAKNI  
TILOS!
Felhívás

A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület felhívja Rácal-
más város lakóinak figyelmét, hogy a Rácalmási Kis-Duna 
partján zöld és kommunális hulladék lerakása TILOS! 

Az Egyesület által karbantartott versenypályán a HVDSZ 
halőri szolgálata vadkamerákkal is végez megfigyelést. Az 
ideszállított zöld-, vagy kommunális hulladék lerakóival 
szemben Egyesületünk minden esetben eljárást kezdemé-
nyez a Járási Kormányhivatalnál.

Sirály Horgász Egyesület vezetősége

Tájékoztató: nincs nyitva 
a horgásziroda

A „Sirály” Horgász Egyesület értesíti tagjait, hogy a hor-
gásziroda működését a járványhelyzetre való tekintettel ha-
tározatlan időre felfüggesztette. Engedéllyel kapcsolatos 
ügyek intézését a „Csali” Horgászboltban (Rácalmás, Szé-
chenyi tér 11.) nyitva tartási időben kezdeményezhetik.

H.E. vezetősége

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Hidvégi Martin József, 2020. 03. 07., Arany J. u.
Ládi Lujza Viktória, 2020. 03.15., Kulcsi út
Dianovics Eliza, 2020. 03. 19., Vasvirág utca
Kővári Zsigmond, 2020. 03. 21., Arany J. u.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Kérjük, támogassa adója 1%-a 
felajánlásával a Rácalmás Sportegyesületet!

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!
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Postahivatal  
nyitvatartása

A Rácalmási Postahivatal értesíti az ügyfeleket, hogy a 
hivatal a szokásos nyitva tartás szerint várja az ügyfeleket.

Hétfő 8:00 - 16:00 óráig
Kedd 8:00 - 16:00 óráig
Szerda 8:00 - 17:00 óráig
Csütörtök 8:00 - 16:00 óráig
Péntek 8:00 - 15:00 óráig

 Megérkezett Rácalmás 
gólyapárja, itt a tavasz

Dr. Gádory Elemér szerint harminc éve, minden eszten-
dőben visszatérnek a gólyák a rácalmási fészkükbe. Eredeti-
leg a garázsa tetején lévő kéményre tett egy kocsikereket, ott 
telepedtek le először a madarak. Ám a közelben volt a vil-
lanyvezeték, és kis gólyák közül a próbarepülések során min-
dig odaveszett valamelyik. Ekkor úgy döntött a doktor úr, 
hogy a lakása elé állíttat egy oszlopot a fészeknek, akkor leg-
alább láthatja is a gólyákat. Raffai Tibi szerzett egy villany-
oszlopot a DÉDÁSZ-tól, amelyre ráhegesztettek egy fészek 
alapot, amelyet aztán szőlő venyigével befontak. 

A gólya pár elfoglalta az új szállást. Azóta is nagyon nép-
szerűek. Mihelyt megérkeznek tavasszal, többen is felhívják 
Gádory doktort, hogy látták látták ám a madarakat, hazatér-
tek idén is. Igaz, panasz is volt rájuk, mert a „doktor úr gó-
lyái” elvittek néhány kiskacsát, és rendszeresen halásztak az 
egyik közeli kert dísztavában is. De nagyon haragudni még-
sem tudott rájuk senki emiatt az ösztönös cselekedet miatt.  
Mert szeretjük a gólyáinkat.  Németh Miklósné

A képet Rácz Lambada József készítette

Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás, Szigetfő u.11-13. 

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonsá-
gos mindennapjaihoz járul hozzá, ha ADÓJA 1%-val 

egyesületünk részére rendelkezik!

Adószámunk: 18495573-1-07
Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkánkkal megköszönjük!

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. május 22-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. május 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
május 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: Hibridlevél Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 107-113. 

Felelős vezető: Lénárt Balázs ügyvezető

A Gerendai Gábor által szerkesztett 
havi zenei válogatásban folytatjuk az 

operaénekesek bemutatását. 
Ezúttal Gyurkovics Mária gyönyörű 
szoprán hangján megszólaltatott 

operákat hallhatunk az ´50-es évekből.
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ELTŰNT
2020. április 1-én 16.30-

17.30 óra között az Ady End-
re utca 8 elől eltűnt az elekt-
romos kerékpárom. Kérem 
szépen, aki látta vagy tud va-
lami információval szolgálni, 
kérem hívja az alábbi telefon-
számot: +36-70/3621-155

Köszönettel: 
Nagy Lászlóné

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Figyelem!
A zárlat feloldásáig a csónakház és a úszómű (stég) terü-

letére a belépés tilos!
Különesen rossz érzés, hogy egyre jobb idők vannak és 

mégsem tudunk hódolni a sportágunknak.
De ha mindenki betartja a szabályokat, reméljük minél 

hamarabb lehetőség lesz rá, hogy élvezzük a vízi sportokat 
is, és végre birtokba vehetjük a kibővített és fejlesztett léte-
sítményt a Duna-parton.

 Emailban kapja minden sportolónk a szárazföldi edzések 
feladatait, amelyeket otthon is el lehet végezni.

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

A vízitúra-megállóhellyé fejlesztett gyönyörű csónakházunk

„SzélesSzájú Kisbéka” 
Nyitva tartás: h-p: 05-20 – sz: 06-20 – v: 07-20 (Rácalmás, Fő utca 98.)

PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
– FRISS KÉZMŰVES PÉKÁRU – KOVÁSSZAL, ADALÉK NÉLKÜL, – FRISS KÉZMŰVES PÉKÁRU – KOVÁSSZAL, ADALÉK NÉLKÜL, 

ROZSOS, MAGOS, SZÉNHIDRÁT CSÖKKENTETT, ROZSOS, MAGOS, SZÉNHIDRÁT CSÖKKENTETT, 
GLUTÉN MENTES TERMÉKEK IS – SZENDVICSGLUTÉN MENTES TERMÉKEK IS – SZENDVICS

– TEJ – TEJTERMÉK tartósítószer és adalékmenetes, omega 3 zsírsavban gazdag – TEJ – TEJTERMÉK tartósítószer és adalékmenetes, omega 3 zsírsavban gazdag 
– ILLY KÁVÉ – FORRÓCSOKI, TEA, ÜDÍTŐ– ILLY KÁVÉ – FORRÓCSOKI, TEA, ÜDÍTŐ
– ÓRIÁS PALACSINTA– ÓRIÁS PALACSINTA
– FAGYLALT KÉZMŰVES, KRÉMES, LÁGY adalékmentes– FAGYLALT KÉZMŰVES, KRÉMES, LÁGY adalékmentes

ELVITELRE – MEGRENDELÉSRE – HÁZHOZSZÁLLÍTVA tel:+36304282831ELVITELRE – MEGRENDELÉSRE – HÁZHOZSZÁLLÍTVA tel:+36304282831
Vigyázzunk egymásra – Vigyázzunk Magunkra!Vigyázzunk egymásra – Vigyázzunk Magunkra!
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Csodálatos kisvárosunk
A koronavírus-járvány 

otthonunkba kénysze-
rít bennünket, a bezártság-
tól pedig néha búskomorak, 
rosszkedvűek leszünk. 

Amikor nekikeserednek 
otthon, úgy érzik, soha nem 
lesz már ennek vége, örök-
kévalóságnak tűnik az el-
múlt egy hónap, akkor néz-
zék meg ezeket a fotókat, 
amelyeket Rácz-Lambada 
József készített Rácalmáson. 
A képek szépséget áraszta-
nak, a tavasz üdeségével töl-
tik meg lelkünket. Érdemes 
a helybéli fotográfus Face-
book oldalán is szemügyre 
venni a településünk csodás 
arcát mutató felvételeket, 
hiszen az ott fellelhető több 
száz kép közül csak néhány 
fért erre az oldalra.


