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TARTALOM

Folyamatosan fejlődik a Han
kook helyi gyára. 

2. oldal

Adventi koszorút készíthettek az 
Ágasfával.

10. oldal

Idén is betlehem hirdeti kará
csony közeledtét a Millenniumi 
parkban.

9. oldal

A meghitt készülődés jegyében, gyertyagyújtással, műsorral, falatozással telt a Rácalmásiak Karácsonya a 
Jankovichkúriában. Településünk lakói, civil szervezetei bizonyították ezúttal is, hogy az összetartozás és az 
összefogás ereje, a szeretet és a kedvesség teszi teljessé az adventet (Összeállítás a 7. oldalon.)

Szeretetteljes karácsonyt, és békességben, 
egészségben gazdag új évet kívánok 
Rácalmás lakóinak:
A képviselőtestület nevében

Schrick István 
polgármester

Eredményes évet zárunk
Idén is tapasztalhatták a rácalmásiak, hogy a fejlesztések 

folytatódtak kisvárosunkban, függetlenül az évről évre nehe-
zedő gazdasági körülményektől.

– A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy elkezd-
hettük a bölcsőde építését, ami különösen a kisgyermekes 
családoknak jó hír. Az anyukák visszatérhetnek a munkahe-
lyükre, így megtartjuk, ide vonzzuk a fiatal családokat. A böl-
csődénk kétcsoportos lesz, átadását jövőre tervezzük, az óvo-
dai szárny felújítását követően. A munkálatok idején ugyanis 
az óvodások használják a bölcsődei részt az épület középső 
felének felújítása idejére – kezdte évértékelőjét Schrick István.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Partfal stabilizáció: nagy mun
kák vannak jelenleg a rác temp
lomnál. 

34. oldal

Környezeti 
állapot

Elkészült a Rácalmás kör-
nyezeti állapotáról szóló tá-
jékoztató. A dokumentáció 
teljes terjedelmében ki van 
függesztve a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján, va-
lamint megtalálható a racal-
mas.hu önkormányzati hon-
lapon.

2013. december XX. évfolyam 12. szám
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 Interjú Lee Sang Il úrral, a Hankook Tire Magyarország ügyvezető igazgatójával

Fontos számára a helyi közösség
A Hankook magyarországi letele
pedése óta folyamatosan fejleszti 
rácalmási gyárát, már a beruházás 
harmadik üteménél tartanak. A 
fejlesztés kapcsán, valamint az 
év végéhez közeledve kérdeztük 
Lee Sang Il urat,  a Hankook Tire 
Magyarország ügyvezető igazga
tóját.

–  Beszélne, kérem, erről az 
új ütemről, a terveikről, célja-
ikról?

– 2013. május 29-én 
örömmel és büszkén jelentet-
tük be, hogy további 313 mil-
lió eurós beruházást indítunk 
rácalmási gyáregységünk-
ben, amivel kezdetét vette az 
üzem harmadik építési fázi-
sa. A 313 millió euró értékű 
új gyártóüzem közvetlenül 
950 új munkahelyet teremt 
és tovább növeli gyárunk ter-
melési volumenét, amely így 
eléri majd a 17 millió abron-
csot évente. Ezzel cégünk 
magyarországi beruházása-
ink összértéke meghaladja a 
880 millió eurót. Az építési 
munkálatok 2013 júliusában 
kezdődtek; az új egységben 
várhatóan 2014 közepén in-
dul majd a gyártás, 2015-re 
pedig eléri teljes kapacitását. 
Rácalmási gyárunk 2007-es 
megnyitása óta az üzem már 
több tíz millió gumiabron-
csot termelt. A gyár kapaci-
tása szilárdan és dinamiku-
san növekszik: míg 2010-ben 
6 millió abroncs gyártására 
volt képes, 2011-ben az össz-
termelés elérte a 9 millió ab-
roncsot, amely 2012-ben már 
évi 12 millió abroncsra emel-
kedett.

– Rácalmás számos fejlesz-
tést köszönhet a Hankook ipar-
űzési adójának. A III. ütem to-
vábbi adóbevételt jelent majd 
az önkormányzatnak. Milyen 
érzéssel tölti el, hogy ilyen mó-
don részese lehet a településfej-
lesztésnek?

– Felelős vállalatként na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy 
a helyi közösségek életét, 
környezetét a lehető legtöbb 
módon szépítsük, fejlesszük. 
Rendkívül jó érzéssel tölt el, 
hogy mi is részesei lehetünk 
a régió fejlesztésének. Rácal-
más lakói idetelepedésünk óta 
nagyon befogadóan álltak a 
Hankook-hoz, ennek viszon-
zása és a jószomszédi viszony 
ápolása elengedhetetlenül 
fontos számunkra. 

–  Munkahelyteremtés, fog-
lalkoztatás szempontjából is 
nagy érték számunkra a Han-
kook itteni gyára. A munkaerő-
felvételnél figyelembe veszik-e, 
ha az álláskereső rácalmási?

– Rácalmási üzemünk je-
lenleg több mint 2300 alkal-
mazottat foglalkoztat, ez a 
harmadik ütem befejeztével 
további 950 fővel bővülni fog. 
Bár az ország számos pont-
járól érkeznek hozzánk dol-
gozók, természetesen fontos 
tényező számunkra, ha egy 
jelentkező környékbeli, hi-
szen elsősorban nekik, így a 
rácalmásiaknak is, igyekszünk 
munkahelyet ajánlani. 

– A Hankook, személy sze-
rint Ön támogatja a helyi kö-
zösségeket, intézményeket, 
rendezvényeket - például a Tök-
fesztivált -, és személyes jelenlé-
tével is megtiszteli a programo-
kat. Ezt fontosnak tartja?

– Személyes meggyőző-
désem és vállalati filozófiánk, 
hogy a jó kapcsolat ápolásá-
hoz a fejlesztések mellett ter-
mészetesen az is hozzátarto-

zik, hogy részt veszünk a helyi 
közösségek mindennapjai-
ban, a számukra meghatáro-
zó, fontos eseményekben, ve-
lük együtt ápoljuk tradícióikat 
és személyes kapcsolatban le-
gyünk velük. Így nem csupán 
külső szemlélőként lehetünk 
jelen, hanem szinte „tősgyö-
keres” rácalmásiként is. Emel-
lett ráadásul őszintén élvezem 
is ezeket a programokat, úgy-
hogy egyáltalán nem esik ne-
hezemre jelen lenni.

– Ön szinte már rácalmási. 
Minek köszönhető e személyes 
érzület, kötődés?

– Magával ragadott a vá-
ros szellemisége, barátsá-
gossága. Az a nyitottság és 
elfogadás, amivel vállalatun-
kat a rácalmásiak köszöntöt-
ték, személy szerint is sokat 
jelentett nekem. Sokra be-
csülöm, hogy Rácalmás la-
kói lelkiismeretesen őrzik 
és ápolják hagyományaikat 
- megtiszteltetés számom-
ra, hogy ezeknek én magam 
és a Hankook is részesei le-
hetünk.
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(A polgármesteri interjú 
folytatása az 1. oldalról.)

– A másik jelentős do-
log  a partfalstabilizáció. Már 
a harmadik ütemnél tartunk, 
és ha belegondolunk, hogy 
Rácalmás ófaluja körülbelül 
ezerötszáz méter hosszban 
helyezkedik el a Dunával pár-
huzamosan, akkor elmond-
hatjuk, a mostani beavatko-
zással már körülbelül hatvan 
százaléknál tartunk. A délen, 
a Bajcsy-Zsilinszky utcánál 
kezdtük és már a Bruck köz-
nél, a rác templomnál járunk, 
és a terület teljes stabilizálása 
megtörtént, úgy, ahogyan az a 
nagy könyvben meg van írva. 
Az ország legjobb szakem-
berei írták elő a feladatokat. 
Nem kellett a pénz szűkéhez 
igazítani a beavatkozást, ha-
nem volt egy optimális mű-
szaki megoldás, amihez pá-
lyázati pénzből oda tudtuk 
tenni az anyagi  forrást is. Itt 
szeretném megköszönni a 
rác al másiaknak, hogy nem til-
takoztak a beavatkozások el-
len, a település más területe-
in pedig nem ágáltak, mert az 
ötven-hatvan éve sáros utcák-
ra nem jutott több pénzünk.  
Elmondhatjuk, hét-nyolc éve 
a milliárdok mellé tízmillió-
kat tettünk az önkormányzat 
saját pénzéből a partfal ön-
részére, és szerencsére sem a 
képviselők, sem a lakók nem 
mondták, hogy miért az ófa-
lura költjük ezeket a súlyos 
összegeket. Ez mentett meg 
bennünket a szomszédos te-
lepüléseken bekövetkezett 

katasztrófáktól, velük ellen-
tétben mi biztonságot tud-
tunk teremteni a Duna-par-
ton lakóknak.

– Azért utakra is jutott pénz 
az elmúlt években...

– Nagy öröm az nekünk, 
hogy a Jázmin, Tulipán, Erdő 
sor, Nyírfa és Akácfa utcá-
ban aszfaltos utakat tudtunk 
építeni idén, az Akácfában 
a vízelvezetést is megoldot-
tuk egyúttal. Csak útépítésre 
kétszázmillió forintot költöt-
tünk. Olyan utcákban voltak 
a beruházások, ahol harminc-
negyven éve várnak türelme-
sen a lakók megfelelő útra. 
Járda és kerékpárút épült az 
Arany János utcában, ami na-
gyon forgalmas a telektulaj-
donosok és a szennyvízszállí-
tás miatt. Az új kerékpárutat 
összekötjük majd a Duna-
partival, és a rácalmásiak a te-
lepülés közepéről kerékpárral 
juthatnak majd el akár Duna-
újvárosig. Megújult két jelen-
tős tér, a Petőfi szobor kérnyé-
ke és a piac, vagyis az Arany 
János utca bevezető szakaszá-
nál lévő tér, ezekre pályázaton 
nyertünk támogatást. Úgy vé-
lem, a korábbi állapotokhoz 
képest most minden igényt 
kielégítő parkokat, kisváro-
si hangulatot teremtettünk. 
Jó dolog, hogy a temetőt is 
gondjainkba vettük, bár nem 
önkormányzati tulajdonú a 
terület. A  töredezett és ká-
tyús járdát sikerült felújíttat-
nunk, és a nagy szégyenfoltot,  
második világháborús hősök 
és polgári áldozatok emlék-

művét is méltó kegyeleti hely-
lyé alakítottuk idén Friedrich 
Ferenc szobrászművésznek 
köszönhetően. Tízmilliókat 
költöttünk tervezésre, renge-
teg terv készült idén, jelenleg 
a fürdőé, utaké, csapadékvíz-
elvezetőké, járdáké van folya-
matban. A még megoldatlan 
feladatok közül szinte min-
denre van tervünk, hogy a jövő 
évi költségvetés függvényében, 
tavasszal azonnal kezdhessük 
a munkákat. A kisebb beru-
házásoknak is örülünk, hiszen 
a fogászati gép a mai kor igé-
nyeire emelte az ellátás színvo-
nalát. Ne feledjük az iskolát: a 
régi szárny biztonságossá téte-
le érdekében léptünk, felújítot-
tuk a teljes villamos hálózatot, 
a lépcsőt, és új lett a bejára-
ti ajtó és szépek a földszin-
ti mosdók. Fontos számunkra 
az iskola, és bár megtehettük 
volna, mint más városok, hogy 
teljesen átadjuk az államnak és 
hagyjuk amortizálódni. Még-
sem tettük.  Az elkövetke-
zendő években is költeni sze-
retnénk rá, ha nem is mindig 
húszmilliót, mert nem mind-
egy, hogy háromszáz rácalmási 
gyermek milyen körülmények 
között tanul.  

– Rácalmás szárnyal. Ön is 
így látja?

– Mi ezt nem szárnyalás-
ként éljük meg, hiszen renge-
teg megoldatlan problémánk 
van. Látjuk a sok aszfaltozat-
lan, vízelveztés nélküli utcát, a 
kerékpárút hiányát, pedig az is 
de jó lenne, hogy a gyerekek 
biztonságosan eljussanak a 

település összes pontjára. Azt 
kell mondanom, milliárdokat 
kell még Rácalmásra költeni, 
ha célunkat el szeretnénk érni, 
hogy lépésről lépésre egy él-
hető, kellemes kisváros legyen 
a lakóhelyünk. Jövőre nem 
tervezünk nagyot, sem für-
dőépítést, sem sportcsarnok 
beruházást. Azt szeretnénk 
megoldani, ami a rácalmási-
aknak a legjobban fáj, ami a 
küszöb előtt, az utcájukban 
van. Vagyis folytatni az út- 
és járdaépítéseket. Figyelmet 
fordítunk az iskolára, befe-
jezzük az óvoda felújítását és 
átadjuk az új bölcsődét. Sze-
retnénk a közbiztonsággal, a 
kamerarendszerrel foglalkoz-
ni, az egyházközséggel újra 
gondolni a temetőt, mert tud-
juk, nem megfelelők az ottani 
körülmények, terveztetjük az 
új ravatalozót is. Vagyis jövőre 
közérzetjavító fejlesztésekkel 
foglalkoznánk,  ha az önkor-
mányzatok finanszírozásában, 
az adórendszerben nem kö-
vetkezik be jelentős változás a 
mostanihoz képest. Nem job-
bat szeretnénk, csak azt, ami 
most van. Ha marad a jelen-
legi finanszírozás, akkor  nyu-
godt szívvel mondhatom, Rá-
calmás optimistán tekinthet 
az elkövetkező évek elé.  Eb-
ben a hitben köszönöm meg  
városunk lakóinak, civil szer-
vezeteinek azt a páratlan ösz-
szefogást, tenniakarást, ami-
nek számtalan tanújelét adták 
idén is, és kívánok mindenki-
nek szép karácsonyt, nyugal-
mas, boldog új évet.

A bölcsőde az idei legnagyobb beruházás Óriási partstabilizációs munkák vannak a templomnál

Eredményes évet zártunk
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Már nem csúszik tovább....
A Sycons Kft. nagy erőkkel 

dolgozik Rácalmás ófalujában 
a partfal-stabilizáció III. üte-
mén. A munkákról és az eddi-
gi eredményekről a  kivitelező 
cég ügyvezető igazgatója, Sze-
mesy István számol be a rácal-
másiaknak.

A Sycons szakemberei és 
munkagépei jelenleg a Szá-
vó és Bruck köz között dolgo-
zik, a munkák a Kossuth Lajos 
utca és a Parti sétány által hatá-
rolt terület talajvízmentesítését 
eredményezi. Mint ismeretes, 
önkormányzatunt több ütem-
ben stabilizáltatja a Bay kastély 
és a Duna között húzódó alsó 
részen a néhány éve a föld mé-
lyén leszakadt és azóta átgyú-
ródott agyaglepényt. Szemesy 
István szerint a már elkészült 
I., II/a és II/b beruházási ütem 
tapasztalatai bebizonyították, 
hogy a talaj vízszintes moz-
gását (vagyis a Duna felé csú-
szást) sikerült megakadályozni. 
A még most is tapasztalt füg-
gőleges mozgások abból ered-
nek, hogy folyamatosan szedik 
ki a vizet a föld mélyéről, vagy-
is folyamatosan szárad ki a ta-

laj. A nagyon átázott agyaglen-
cse fölött épült házakon – főleg 
a nem megfelelően alapozotta-
kon  – apró repedések jelenhet-
nek meg a talaj kiszáradása mi-
att.  Szemesy István szerint ez a 
folyamat az épületek megóvá-
sát szolgálja. 

– A mostani, néhány mil-
liméteres függőleges mozgást 
az alsó talajrétegek megszilár-
dulása okozza. Minden rend-
ben lesz, amint kiszárad a talaj  
– mondta a szakember.

Az aktuális munkákról el-
mondta, hogy november vé-
géig jelentős előnyre tettek 
szert, elkészítették valameny-
nyi mély aknát, vízszintes ak-
nát, szivárgó csápot. Épülnek 
a támfalak és dolgoznak a rác 
templom alapjának megerősí-
tésén. A templom falait hosz-
szanti irányban átfúrták, a 
repedéseket kitisztították, ne-
hogy tovább nyíljanak, majd 
összehúzták a falakat. Kö-
rültekintésükre jellemző: az 
alap megerősítése előtt szon-
dázták a talajt, nehogy ké-
sőbb gond legyen az értékes 
műemlékkel. Szemesy István 

szerint kiderült a vizsgála-
tok során, hogy a talaj nagyon 
laza, csak 6-8 méteres mély-
ségében van olyan szilárdsá-
ga, amelyre ráterhelhetik az 
épületet. Mikro cölöpözést 
végeztek, átdolgozták a sta-
tikai terveket, amelyek alap-
ján már olyan alapozást tud-
nak végezni, amely garantálja, 
hogy a templom ne mozdul-
hasson el.  A helyzeti idő-
előnyt tehát arra használták 
ki, hogy alaposan körüljárják a 
témát, tisztességes megoldást 
találjanak a műemléki épüle-
tünk védelmére. De most már 
folytatják az épület alapjának 
megerősítését, valamint a ga-
bion falak építését is.

  A Rác közben kialakított 
vezetéken napi 35 köbméter 
vizet ürítenek a partoldalból 
a Dunába, ami már komoly 
mennyiség, és várhatóan még 
emelkedni fog! 

A kivitelező szerint a be-
avatkozás sikeres, jó ütemben 
halad, az ügyvezető úgy gon-
dolja, április végére befejezik a 
munkát. Szemesy István köszö-
ni a lakók segítségét, mert azt 

mondja, sok helyütt dolgoz-
nak, de sehol nem tapasztal-
tak ilyen együttműködési kész-
séget, konstruktív hozzáállást, 
mint Rácalmáson! A munkák a 
lakók előnyére, értékeik védel-
mére vannak, és reméli, a kertek 
és az utak helyreállítás minden-
ki megelégedését szolgálja.

– Felbecsülhetetlen érdem, 
hogy Rácalmás vezetői idejé-
ben, már a nyolcvanas évek-
ben elkezdtek foglalkozni a 
partfalstabilizálással. Meg  
kell nézni, hogy a környéken, 
Kulcson és Táborálláson hány 
ház ment tönkre, dőlt ösz-
sze. Rácalmás a stabilizálás-
nak köszönhetően  nem moz-
gott velük együtt, nem történt 
semmi baj. Sehol az ország-
ban nincs ilyen mélyszivár-
gó rendszer, mint itt, Rácal-
más volt a szülőhelye az új 
technológiáknak. Meg tudjuk 
mutatni mindenkinek, hogy 
itt egyetlen ház sem indult el 
a Duna felé! Amint a talaj kis-
zárad, a konszolidáció befeje-
ződik minden rendben lesz 
ófaluban – mondta Szemesy 
István.

Térfigyelő 
kamerák: 
sikeres 
pályázat

Rácalmás Város Önkor-
mányzata sikeres pályáza-
tának köszönhetően tele-
pülésünk ötmillió forint 
vidékfejlesztési támogatást 
nyert a Leader-program ke-
retében.

Járási ügysegéd
A Dunaújvárosi Járási Hi-

vatal átszervezi az ügysegédi 
rendszert 2014. január 1-jé-
től, és az eddigi hét állandó és 
két ideiglenes ügysegéd he-
lyett öt látja el a felmerülő fel-
adatokat.  Rácalmáson Kurné 
Tibold Erika januártól hétfőn 
és szerdán 8 - 12 óra között 
fogadja az ügyfeleket, ám jú-
nius 10-től megszűnik majd a 
hétfői félfogadás.

Utalvány –  karácsonyra
Az elmúlt évek egyik ha-

gyománya, hogy a karácso-
nyi ünnepek előtt a rend-
szeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesü-
lő családok gyermekeinek és 
az idős embereknek a képvi-
selőtestület átmeneti segély 
formájában étkezési utal-
vánnyal kedveskedik. A tes-
tület határozata alapján idén 

a rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás keretében 151 
gyermeket, valamint áteme-
neti segély keretében 265 
idős, 75 év feletti lakost sze-
mélyenként 8.000 forint ér-
tékű étkezési utalvánnyal 
ajándékoz meg. 

A támogatásra 3 millió 352 
ezer forintot szavazott meg a 
képviselőtestület.

Az önkormányzat  felújíttatta a Rácalmás bejáratánál lévő köszöntő táb
lát. Az objektum fa szerkezete teljesen tönkrement az elmúlt évtizedek
ben, ezért újat kellett készíttetni a régi helyett
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Rendeleteket alkotott a képviselőtestület
A képviselőtestület építés-

üggyel kapcsolatos rendelete-
ket alkotott novemberben. Fel-
hívjuk az érintettek figyelmét: 
tanulmányozzák a rendelete-
ket! 

A  helyi településrendezési 
előírások tartalmáról szóló elő-
zetes tájékoztatás és a tervekkel 
kapcsolatos szakmai konzultá-
ció szabályaira vonatkozó he-
lyi rendelet a Rácalmás  város 
közigazgatási területén vég-
zett építési munkákra terjed ki, 
függetlenül attól, hogy az adott 
munka a jogszabályok szerint 
építésügyi hatósági engedély-
hez, illetve településképi beje-
lentéshez kötött-e, avagy sem.

A rendelet szabályait fi-
gyelembe kell venniük mind-
azoknak, akik Rácalmás köz-
igazgatási területén építési 
munkát kívánnak végezni, vagy 
az elvégzendő építési munká-
val összefüggésben építésze-
ti-műszaki tervdokumentációt 
készítenek. A rendelet tartal-
mazza egyebek mellett a be-
építési előírásokat. A beépítési 
előírás nem mentesíti a terve-
zőt attól, hogy a tervezés so-
rán a helyszínen ellenőrizze a 
tervezési feladattal összefüggő, 
azt befolyásoló adottságokat, 
így különösen a telek tényle-
ges beépítését, a telken álló, va-
lamint a szomszédos telkeken 
lévő építmények kialakítását és 
műszaki állapotát, valamint az 
érintett közterület adottsága-
it, berendezéseit, műtárgyait és 
növényzetét. Az építési mun-
kával érintett ingatlan, illetve 
a tervezési feladat sajátossága-
inak ismeretében a főépítész 
javaslatot tehet a tervvel kap-
csolatos koncepcionális, illetve 
tartalmi kérdések előzetes tisz-
tázását célzó szakmai konzul-
tációra.

A beépítési előírás építési 
munka végzésére nem jogosít.

Szakmai konzultáció:
A helyi településrendezé-

si előírások értelmezésével, il-
letve a beépítési előírás tartal-
mával kapcsolatban, továbbá 
a készülő építészeti-műsza-
ki dokumentációk munkakö-

zi egyeztetése céljából az épít-
tető, illetve az általa megbízott 
tervező szakmai konzultációt 
kezdeményezhet. A konzultá-
ciós lehetőség biztosításáról a 
főépítész gondoskodik.

A szakmai konzultáció ke-
retében lehetőség van a terve-
zés során felmerült alternatív 
megoldások értékelésére, a terv 
munkaközi javaslatainak elő-
zetes minősítésére, a beépítési 
előírásban foglalt irányadó sza-
bályozási elemektől, illetve az 
Étv. 18. § (2) bekezdése szerin-
ti illeszkedési követelményekre 
vonatkozó javaslatoktól, aján-
lásoktól eltérő tervezői megol-
dások egyeztetésére, valamint 
az esetleges tervtanácsi bemu-
tatással összefüggő tartalmi és 
eljárási szabályok pontosításá-
ra. 

A szakmai konzultációt az 
építési munkával érintett in-
gatlan megjelölésével az épít-
tető, vagy az általa megbízott 
tervező kezdeményezi.   
A tervezés során ugyanazzal 
az építési munkával kapcsolat-
ban az építtető, illetve az általa 
megbízott tervező több szak-
mai konzultációt is kezdemé-
nyezhet.  Az építészeti-műsza-
ki terv előzetesen egyeztetett 
időpontban megtartott mun-
kaközi egyeztetésére a terve-
zőnek - a munka készültségi 
fokának megfelelő, a szak-
mai konzultáció napjára dá-
tumozott - munkaközi doku-
mentációt (terv-vázlatot) kell 
készítenie. A munkaközi do-
kumentációt a tervezőnek a 
terv digitális feldolgozása ese-
tén - elektronikus úton (pdf 
formátumban) - a szakmai 
konzultációt legalább 5 nappal 
megelőzően meg kell küldenie, 
illetve a terv papír alapú feldol-
gozása esetén a szakmai kon-
zultáció során be kell mutatnia 
a főépítésznek.

A szakmai konzultáció so-
rán elhangzottakról emlékez-
tető készül, melyet a konzul-
táció résztvevői aláírásukkal 
látnak el.

Amennyiben a munkaközi 
terv feldolgozása papír alapon 

történt, a szakmai konzultáció 
során az egyeztetés résztvevői 
a munkaközi dokumentáció 
aktuális példányára szöveges, 
illetve rajzi kiegészítéseket, 
megjegyzéseket tehetnek, és a 
konzultáció végén a tervet dá-
tummal kiegészítve szignálhat-
ják. Az ilyen esetekben a mun-
kaközi dokumentáció érintett 
tervlapjairól másolatot kell ké-
szíteni. 

A szakmai konzultációk 
alapján készített emlékeztetők 
- a hozzájuk tartozó munka-
közi tervdokumentáció tartal-
mának megfelelően - a feleket 
kölcsönösen kötik a főépítészi 
állásfoglalásra (szakvélemény-
re) alapozott településképi vé-
lemény tartalmát illetően.

A szakmai konzultációkról 
készített emlékeztetők, vala-
mint az azokhoz - azonosítha-
tó módon - tartozó munkaközi 
dokumentációk nyilvántartásá-
ról a feladatot ellátó köztisztvi-
selő gondoskodik.

A településképi véleménye-
zési eljárásról szóló rendelet 
célja: Rácalmás város építésze-
ti, városképi, illetve természe-
ti értékeinek védelme és igé-
nyes alakítása érdekében az 
építésügyi hatósági engedély-
hez kötött építési munkákkal 
kapcsolatban - a helyi adottsá-
gok figyelembevételével - a vá-
rosépítészeti illeszkedéssel és 
a településfejlesztési célokkal 
összefüggő követelmények ki-
egyensúlyozott érvényesítése, 
összességében az épített kör-
nyezet esztétikus kialakítása. A 
rendelet hatálya kiterjed min-
den természetes személyre, jogi 
személyre és jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet-
re, aki/amely Rácalmás város 
közigazgatási területén jog-
szabályban építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési te-
vékenységet végez, vagy azzal 
összefüggő építészeti-műszaki 
tervdokumentációt készít.

Településképi véleménye-
zési eljárást kell lefolytatni új 
építmény építésére, meglévő 
építmény - (a meglévő tetőtér 
beépítést is ideértve) a beépített 

szintterület növekedését ered-
ményező-bővítésére, illetve a 
településképet érintő épület 
átalakítására irányuló építési, 
összevont vagy fennmaradási 
és továbbépítési engedélyezési 
eljárásokhoz készített építésze-
ti-műszaki tervekre, építési en-
gedélyhez kötött reklámfelüle-
tek létesítésére.

Az építésügyi hatósági en-
gedélytől eltérő, vagy építés-
ügyi hatósági engedélyhez nem 
kötött építési munkák - a Rá-
calmás Város Képviselő-testü-
let külön rendeletében meg-
határozottak szerint - csak 
településképi bejelentési eljárás 
alapján végezhetők.

A településképi bejelentési 
eljárásról szóló rendelet célja: 
Rácalmás  város építészeti, vá-
rosképi illetve természeti érté-
keinek védelme és igényes ala-
kítása érdekében az építésügyi 
hatósági engedélyhez nem kö-
tött egyes építési munkákkal 
kapcsolatban - a helyi adott-
ságok figyelembevételével - a 
városépítészeti illeszkedéssel 
és a településfejlesztési célok-
kal összefüggő követelmények 
érvényesítése, valamint a be-
építésre szánt területek ren-
deltetésszerű használatának 
biztosítása, vagyis az épített 
környezet rendezett és esztéti-
kus kialakítása.

A rendelet  kiterjed minden 
természetes, jogi személyre és 
jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetre, aki/amely 
Rácalmás közigazgatási terüle-
tén a jogszabályban építésügyi 
hatósági engedélyhez nem kö-
tött építési tevékenységet kíván 
végezni,  új reklámfelület hor-
dozót kíván elhelyezni, meg-
lévőt felújítani, valamint ilyen 
célra - meglévő épület homlok-
zatán - felületet alakít ki, illet-
ve meglévő épületek, építmé-
nyek rendeltetését, rendeltetési 
egységek számát - épület egy 
részére vagy az épület egészére 
vonatkozóan - megváltoztatja.

A rendeletek 2014. január 
1-jétől hatályosak.

dr. Györe Andrea
jegyző



Rácalmás6

Rácalmásiak karácsonya
A tavalyihoz hasonlóan 

idén is meghitt, békés kará-
csonyi ünnepséggel kedveske-
dett Rácalmás önkormányza-
ta, művelődési háza és kúriája a 
helybélieknek. A Rácalmásiak 
Karácsonya a Hetednapi Ad-
ventista Egyház kórusának és 
a Napsugár Asszonykórusnak a 
dalaival kezdődött, majd a diá-
kok és az óvodások léptek szín-
padra betlehemes műsorukkal, 
karácsonyi énekeikkel.  A Ko-
lompos együttes szórakoztatta 
a gyerekeket, majd Kegye já-
nos pánsíp művész nyűgözte le 
a közönséget. Nagy siker volt 
Szekeres Adrien, valamint a 
Benkó Dixiland Band élő kon-
certje. 

A gyerekek mézeskalácsot 
díszíthettek, karácsonyi dísze-
ket készíthettek, agyagozhat-
tak, korongozhattak és egyéb 
érdekes foglalkozáson vehettek 
részt a játszóházban. Vásárosok 
kínálták adventhez illő  por-
tékáikat, valamint karácsonyi 
ajándékötletként felsorakozta-
tott termékeiket. 

Schrick István ünnepi gon-
dolatai után megnyílt a mű-
velődési ház képzőművészeti 
szakkörének kiállítása: A szak-
kör vezetője, Nógrádi Katra-
lin, és a tagjai, Farkasné Pulay 
Csilla, Fógelné Pál Ildikó, Bu-
csú Anita, Karzárné Nagy Éva, 
Molnár Jánosné, Juhász Lajos-
né, Gusztos Piroska, Smith Ju-
lianna, Gódány Imréné, Pau-
lusz Andrea, Somogyi Zsolt, 
Somogyiné E. Ágnes, Buocz 
Annamária festményeit láthat-
tuk.  Valamint Németh Miklós-
né képviselő ajánlotta jó szívvel 
mindenkinek a figyelmébe az 
„Akkor és most” – Rácalmás ké-
pekben című fotótárlatot, ame-
lyen utcánként összeállított tab-
lókon láthattuk, hogyan néztek 
ki településünk utcái 1985-ben 
(Palczer János fotóin), és ösz-
szehasonlíthatta ugyanazt a he-
lyet a most készült felvételekkel 
(Kiss Zoltán fotóin). Érdemes 
megnézni a tárlatot, egyedülál-
ló élményt nyújt.

Schrick István polgármester kö
szöntötte a nézőket és szeretet
teljes karácsonyt, és békességben, 
egészségben gazdag új évet kívánt 
Rácalmás lakóinak
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Rácalmási Tök Napok 
a Vajdahunyadvárban
Rácalmási Töknapokon mesés tök
kiállítással, tökfaragással, tökös 
falatok kóstolójával, kézműves 
műhellyel és tökvásárral vártunk 
mindenkit Budapesten, a Városli
getben lévő Vajadhunyadvárban, 
a Magyar Mezőgazdasági Múze
umban.

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület meghívást 
kapott a Vajdahunyadvárba, 
ahol háromnapos tökfesztivá-
lon bemutathatták december 
első hétvégéjén a rácalmási 
mesterek, hogy mi mindent 
lehet kihozni egy gömböly-
ded dísztökből, míg az asszo-
nyok feltálalták, mi mindent 
lehet készíteni egy ízletes sü-
tőtökből. 

A töknapokon bemutat-
kozott a rácalmási Janko-
vich-kúria, valamint az idén 
tizedik, azaz jubileumi évfor-
dulóját ünneplő Rácalmási 
Tökfesztivál rendezvénysoro-
zat. A vajdahunyadvári tök-
napokhoz mesés tökkiállítás 
is kapcsolódott: a neves tök-
termelők kincseiből faragott, 
mókás figurákat két héten át, 
2013. december 20-ig tekint-
hették meg az érdeklődők. A 
háromnapos esemény iskolai 

osztályok és családok számára 
egyaránt élvezetes téli prog-
ram volt!

A töklámpák, tökből ké-
szült dísztárgyak, falusi élet-
képek és tökből faragott me-
sefigurák kiállítását  Kovács 
Imrének és feleségének, Ko-
vács Imrénének köszönhet-
jük. A falakon Kovács György 
rácalmási festőművész alkotá-
sait mutattuk be. A „Kroko-
dil- és kígyótökök terráriu-
ma”  a rácalmási Tökfesztivál 
rendszeres kiállítójának, Kal-
már Benedeknek az alkotásait 
sorakoztatta fel. Volt tökfara-
gás-bemutató, valamint a vá-
rosvédők gasztrós asszonya-
inak jóvoltából tökös ételek 
(töklekváros linzert, sütőtök 
üdítőt, lekvárt) kóstolhattak 
a vendégek. A kézműves sa-
rokban foltvarróink jóvoltá-
ból a Cikk-cakk Foltvarró 
Klubal igényes munkáit lát-
hatták, Arnóczky Ilona köz-
reműködésével pedig tökös és 
karácsonyi ajándéktárgyakat 
készíthettek a látogatók. Vá-
sárolhattak  termelői mézet (a 
rácalmási Csurgó István méz-
termelőtől),  kézműves viasz-
gyertyákat és más ajándék-
tárgyakat, ékszereket a helyi 

kézművesektől. Welser Gab-
riella csodás kerámiái, Ihász 
János és Fischer József acél-
szobrai is nagyon tetszettek a 
látogatóknak. 

Rácalmás számára nagy 
megtiszteltetés volt, hogy si-

keresen bemutatkozhatott a 
fővárosban, tovább öregbít-
hette kisvárosunk jó hírnevét, 
valamint népszerűsíthette a 
Tökfesztivált.

Bodnár Sándor 
elnök
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A családsegítő szolgálat tevékenysége
Anyagi nehézséggel küzdők számára pénzbeli, természet-

beni ellátások, illetve szolgáltatásokhoz való hozzásegítés; 
Tanácsadást nyújt a lakhatási problémákkal küzdők szá-

mára;
Adósságkezelési tanácsadás;
Meghallgatja az egyén, a család panaszát lehetőség szerint 

igyekszik segítségükre lenni, elősegíti a családban jelentke-
ző krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;

Szociális, életvezetési és mentálhigiéné tanácsadás;
Családgondozás;
Családkonzultáció/családterápia;
Tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, fiatal munka-

nélküliek számára;
Ellátja az együttműködési kötelezettségekből fakadó fel-

adatokat;
Felajánlott adományok közvetítése;
Érdeklődni lehet a Rácalmási Családsegítő Szolgálatnál 

személyesen, ügyfélfogadási időben; 
Ügyfélfogadási idő:
                               hétfő: 8-12 óráig
                               szerda:10-17 óráig
                               péntek: 8-12 óráig
Cím: Rácalmás, Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)
Telefonon, a 25/440-440 számon, és csaladsegito@racal-

mas.hu e-mail címen Bella Évánál.

Adományok közvetítése 
a családsegítőben!

A Rácalmási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
felhívja a lakosság figyelmét, koordinációs szerepet vállal.

Konkrét kérelmek érkeztek a szolgálathoz:
 � ülő babakocsi
 � belső vakolat konyhára (maradék anyagokat is vá-

runk, hogy összeadódhassanak)
 � palackos tűzhely
 � fagyasztó láda
 � mosógép (automata, félautomata, forgótárcsás egya-

ránt)
 � centrifuga
 � heverő
 � kihúzható ágy 
 � kihúzható sarokülő garnitúra
 � fatüzelésű régi típusú kályha
 � étkező asztal
 � szekrénysor
 � dohányzó asztal

Várjuk magánszemélyek, cégek jelentkezését, akik a fent 
nevezett tárgyakat felajánlják a rászoruló családok számára.

A szolgálat nyitvatartási ideje:
                     hétfő: 8-12 óráig
                     szerda: 10-17 óráig
                     péntek: 8-12 óráig
Cím: Rácalmás, Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)
Telefonszámok: Családsegítő Szolgálat    25/440-440
                           Gyermekjóléti Szolgálat 25/440-018

Döbrentey Ildikó: Madár 
voltam álmomban c. versének 
illusztrációja volt a feladat 
a mezőfalvi iskola által kiírt 
rajzpályázaton, ahol ismét re-
mekeltek iskolánk képzőmű-
vészeti tagozatos diákjai. El-
sősorban a vers által nyújtott 
érzéseket, gondolatokat igye-
keztek a gyerekek az elkészült 

alkotásokon keresztül megfo-
galmazni. A zsűritől, kiemel-
kedő munkájukért Aranyecset 
díjat kaptak a következő tanu-
lóink: Beckers Sandra, Fodor 
Gréta, Matkó Balázs, Stei-
ner Gréta, Tóth Izabella Fan-
ni és Vincze-Hajnal Blanka. 
Mindnyájuknak gratulálunk!

Pál Péterné

Rajzverseny
Ismét remekelt egy ta-

nulónk. Vad Zalán, a Petőfi 
Sándor Általános Iskolában 
megrendezett Tankerüle-
ti rajzversenyen 2. helyezést 
ért el. Az alkotásokat 60 perc 
alatt, tetszőleges technikával, 
a helyszínen kellett elkészíte-
niük a gyerekeknek. A feladat 
egy irodalmi vagy történel-
mi hős ábrázolása volt. Za-
lán, Napóleont ábrázoló raj-
zával került a nyertesek közé, 
amelyhez ezúton is gratulá-
lunk.

Pál Péterné

Győzelem a versenyen
A Rudas Közgazdasá-

gi Szakközépiskola Duna-
újvárosban november 19-én 
rendezte meg a 19. Németh 
Margit Matematika Versenyt 
a Tankerület nyolcadik osztá-
lyos tanulói számára.

A jól felkészült tanulók két 
fordulóban mérték össze tu-
dásukat. Az első forduló teszt 
jellegű volt. A nehéz feladato-
kat legjobban megoldó 10 ta-
nuló jutott a döntőbe. Nagyon 
megörültem, amikor iskolánk 
nyolcadik b osztályos tanulói 
- Tóth Lili, Csúri Adél, és Fa-
ragó Milán - nevét is a beju-
tottak között hallottam.

A döntőben két, részletes, 
indoklást is igénylő feladat ki-
fejtésére került sor. Tóth Lili 

ezt a problémát is megoldot-
ta és I. helyezettként végzett. 

Kimondhatatlanul jó ér-
zés volt együtt örülni a si-
kernek. Gratulálunk, büszkék 
vagyunk erre a szép teljesít-
ményre.

A következő héten 26-án, 
Varga Tamás Országos Mate-
matika Verseny 7. és 8. osztá-
lyosoknak - iskolai fordulóján 
vettünk részt. 

A két órás verseny dolgo-
zatból a legjobb Tóth Lilié 
lett, amelyet továbbküldhet-
tem a megyei fordulóra.

Csak így tovább, és remél-
jük, hogy ezek után már a ma-
tematika felvételi is meghozza 
a kívánt eredményt.

Vargáné Moldován Katalin 
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Betlehemavató Rácalmáson
A hagyományoknak meg-

felelően idén is közössé-
gi Betlehemet állítottak Rá-
calmáson, a Millenniumi tó 
partján az óvoda dolgozói. 
Advent első vasárnapján, de-
cember 1-én, 16 órakor tar-
tották a bensőséges hangula-
tú betlehemavató ünnepséget, 
amely a településen a vára-
kozás, az adventi készülődés 
időszakának kezdetét jelzi. A 
szép számmal összegyűlt ér-
deklődő helybélieket Pálinkás 
Tiborné önkormányzati kép-
viselő, a Manóvár Óvoda ve-
zetője köszöntötte, majd rö-
vid műsort adott a Napsugár 
Asszonykórus és az ovisok 
apraja-nagyja. Kovács Eni-
kő református lelkész adven-

ti igehirdetésével folytatódott 
az ünnepség, amelynek végén 
a Rácalmási Városvédő- és 
Szépítő Egyesület tagjai által 
kínált forró teával és forralt 
borral melengethették meg 
magukat a vendégek. Néhány 
pillanatra feltűnt a főutcán a 
Mikulás is, aki két gyönyörű 
fekete paripa által húzott hin-
tón érkezett, és üzent a gyere-
keknek: december 6-án, pén-
teken délután a Művelődési 
Házban várja őket.

Az óvoda dolgozói kö-
szönetet mondanak Sztojka 
Györgynek, hogy az avatóra 
elhozta nekünk a Mikulást, 
aki szaloncukorral kedveske-
dett a gyerekeknek.

Szilágyi Irén  

Óvodai névadó
November 23-án tartottuk 

a Rácalmási Manóvár Óvoda 
névadó ünnepségét.Óvodánk 
vezetője Jutka óvonéni ötle-
te volt, hogy ezt a nevet visel-
jük, mert ez kedves, aranyos.
Köszönjük Szaniszló Zsófi-
ának, hogy elkészítette óvo-
dánk logóját, köszönjük Csur-
gó Emikének, hogy méhviasz 
manócskája a mi óvodánk 
szimbóluma, köszönjük R. 
Welser  Gabriellának, hogy  
köszöntő táblát készített óvo-
dánk bejáratával szembe.

Táncházat szerveztünk 
erre a napra, az Így tedd rá! 
népi zenekar húzta a talp-
alávalót. Gyermekeink min-
den kedves meghívott ven-
dégünket táncba hívtak. Jó 
hangulatú, kellemes dél-
előtt volt.

Ezen a délelőttön búcsúz-
tunk Kovács Jánostól Csoki-
tól, aki hosszú évekig szol-
gáltatta nekünk az ételt. 
Hiányzik nekünk, sokat emle-
getjük. „Köszönjük, hogy vol-
tál nekünk !”

Születésnap
November 13-án volt Po-

povics Jánosné Katinéni 90 
éves. Ebből az alkalomból a 
Cica csoportosok egy kis cso-
koládé tortával lepték meg 
Katinénit, s kívántak jó erőt, 

egészséget az óvoda vala-
mennyi dolgozója és gyerme-
ke nevében.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Kati néninek a kará-
csonyra felajánlott édességet.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Matematika 
verseny

A dunaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Gimnázium az idén is meg-
rendezte hagyományos városi és 
régiós matematika versenyét a 8. 
és 9. osztályosok számára.

A vetélkedő témája Bolyai Já-
nos és Bolyai Farkas élete, mun-
kássága és az ehhez kapcsolódó 
életrajzi és gondolkodtató példák.

A szervezők négyfős csapatok 
jelentkezését várták, iskolánként 
kötetlen számban. Ezt kihasz-
nálva, intézményünkből három 8. 
osztályos csapat is indult a meg-
mérettetésen.

A vetélkedő három fordulóból 
állt. Az első két forduló feladata-
it otthon, nyugodt körülmények 
között lehetett megoldani, majd 
a megoldásokat vissza kellett kül-
deni a gimnáziumba, ahol érté-
kelték és pontozták a teljesítést. 
A feladatokra kapott pontszámok 
a két forduló után összeadódtak 
és a legjobb 10 csapat jutott be 
a harmadik fordulóba, melyet a 
gimnáziumban rendeztek meg.

A sok munka meghozta gyü-
mölcsét, két csapatunk is ott lehe-
tett a döntőben:

A Forever Maths csapata: 
Bándity Réka, Dormány Dzse-
nifer, Kiss Petra Katalin, Puskás 
Adrienn (Felkészítő tanáruk: Mi-
lekné Pekkel Szilvia) és az Okos-
tojások csapata: Csúri Adél, Gar-
da Eszter, Kürtösi Balázs, Tóth 
Lili (Felkészítő tanáruk: Vargáné 
Moldován Katalin).

A döntőben - többek között 
- játékos matematikai példákat, 
képrejtvényeket, logikai felada-
tokat kellett megoldaniuk a gye-
rekeknek. A több, mint két órás 
versengésből fáradtan, de elége-
detten és új élményekkel gaz-
dagodva tértünk haza, hiszen a 
8 kilencedikes gimnáziumi és 
szakközépiskolai csapat között 
is megállták a helyüket a janko-
vichos diákok.

Milekné Pekkel Szilvia

Területi számítástechnika 
A Dunaújvárosi Bánki 

Donát Gimnázium és Szak-
középiskola 2013. december 
5-én rendezte meg a tankerü-
let nyolcadik osztályos tanu-
lói részére a „Számítástech-
nikai alapismeretek” versenyt 
és az iskolák közötti csapat-
versenyt.

A versenyen való részvétel 
komoly felkészülést igényel  
elméletben és gyakorlatban. 
Évről évre magasabb szintű 
elméleti és gyakorlati felada-
tot kell a tanulóknak megol-
dani 30 illetve 45 perc alatt. 

A korábbi évekhez képest 
kevesebb tanuló érkezett, va-
lószínű azért, mert egyre ne-
hezebb, heti egy tanórában 

felkészülni, és eleget tenni a 
verseny elvárásainak.

 Mi úgy gondoltuk, hogy 
a középiskolai felvételi előtt 
egy versenyhelyzet, megfele-
lő próbatétel, és az informati-
ka órákon megszerzett tudás, 
később is kamatoztatható, se-
gíti diákjaink továbbtanulását.

A tanulók egyénileg ver-
senyeztek. Az iskolák közötti 
rangsort, az adott intézmény 
három legjobb pontszáma 
alapján döntötték el.

 Az első hat helyezett tanu-
ló között mindössze egy-egy 
pontkülönbség volt. Garda 
Eszter egyéni pontjai alapján 
a IV. Ványi Dóra V. Kürtösi 
Balázs a VI. helyezést érte el. 

Teljesítményük a Rácalmási 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola számára a III. helyezést 
eredményezte. 

Gratulálunk! A többi ver-
senyzőnk eredménye és az 
iskolák részletes értékelé-
se a www.banki-duj.sulinet.
hu honlapon a versenyek/
számítástechnika verseny 8. 
osztályosok részére/ered-
mény 2013. xls táblázatban 
olvasható.  Nyolcadikosaink 
a felvételi előtti versenyen 
megmérettettek és jónak bi-
zonyultak. További sok sikert 
kívánunk!

Vargáné Moldován 
Katalin

Word-Paint
2013. december 4-én ren-

dezte meg a dunaújvárosi Dó-
zsa György Általános Iskola 
Szilágyi Erzsébet Általános 
Iskola Egysége a hagyomá-
nyos Word-Paint versenyét. 
A megmérettetésre a duna-
újvárosi tankerülethez tarto-
zó 5. és 6. évfolyamos diáko-
kat várták.

A mi iskolánkat Vad 
Zsombor Márk (5. osztályos) 
és Steiner Petra (6. osztályos) 

tanuló képviselte. A gyere-
keknek egy komplex felada-
tot kellett megoldaniuk a 
Word szövegszerkesztő és a 
Paint rajzolóprogram segít-
ségével. A feladatmegoldás 
során szabadon szárnyalha-
tott a diákok fantáziája, de 
voltak pontosan meghatáro-
zott kiírások is. A 60 perces 
kitartó munka után, a gyere-
kek mosolyogva és felszaba-
dultan várták az eredmény-
hirdetést. Sok szép munka 
született. A zsűri évfolya-

monként értékelte a verseny-
zőket és senki sem ment haza 
üres kézzel. Óriási öröm szá-
munkra, hogy Zsombor is és 
Petra is harmadik helyezést 
ért el a saját évfolyamában.

Köszönöm a művészetok-
tatásban tanító kollégáimnak 
a munkáját, hiszen az ő köz-
reműködésük is tevékenyen 
hozzájárult a sikeres szerep-
léshez. Reméljük még sok 
ilyen eredménnyel büszkél-
kedhetünk a jövőben is!

Milekné Pekkel Szilvia

Első informatika-
versenyem

November 13-án, egy 
szerdai délutánon Dia néni-
vel bementünk a dunaújvá-
rosi Szilágyi Erzsébet Álta-
lános Iskolába a tankerületi 
Paint-rajzversenyre. 12 tár-
sammal együtt izgultunk, va-
jon milyen feladatot kapunk 
majd. Szent Mártonról kel-
lett maximum hat kockából 
álló képregényt készíteni, ami 
szövegbuborékot is tartalmaz. 

Szerencsére Kati néni jól fel-
készített mindenre! Míg a 
zsűri döntésére vártunk, a tor-
komban dobogott a szívem! 

Második lettem, most min-
denki büszke rám!

 Vincze-Hajnal Blan-
ka 4.b
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 Több száz jankovichos diák a Bartókban

Egy egész iskola ,,elfért „ A padláson  
Nem mindennapos esemény-

ről számolhatnak be a rácalmási 
Jankovich Miklós Általános Is-
kola diákjai. December 5-én kö-
zel háromszáz nebuló a Bartók 
Színház jóvoltából kedvezmé-
nyes áron részt vehetett a töret-
len népszerűségnek örvendő félig 
mese, félig musicalen, mert isko-
lánk erre a napra kibérelte a teljes  
színházat.

Nagy segítség volt ez a gesz-
tus a színház vezetőségének ré-
széről, hiszen teljes jegyáron so-
kaknak nem lett volna lehetősége 
megtekinteni a darabot. Ezúton 
szeretnénk megköszönni,hiszen 
a Bartók Kamaraszínház telje-
sítette a zeneszerző, Presser Gá-
bor gondolatát, vágyát, azt, hogy 
a mű családi, közösségi színház 
legyen. A mi iskolánk egy ösz-
szetartó, nagy családként otthon 
érezte magát A padlás című mu-
sicalen, pedig tény és való, hogy 
a suli padlását is csodás helynek 
tartják a gyerekek, de az igazi 
csoda itt, Dunaújvárosban  tör-
tént.

A  Rácalmásért Oktatási, Kul-
turális és Környezeti Nevelési 
Egyesület, és az iskola Diákön-
kormányzata is anyagi támoga-
tást  nyújtott a költségek további 
csökkentésében, így kevés kivé-
tellel, iskolánk valamennyi tanu-
lója láthatta az előadást.

Az Atlasz Busz Kft. buszai 
szállították a gyerekeket, s a ki-
fogástalan, zökkenőmentesen le-
bonyolított utaztatásért is köszö-
netet szeretnénk mondani, mivel 
buszok nélkül sem tudtuk volna 
megvalósítani terveinket.

Nagy kihívás volt számomra 
szervezőként ezt a programot va-
lóra váltani, de azért a sok kedves 
szóért, elmesélt élményért, me-
lyet a gyerekektől kaptam, min-
den fáradozást megért, hiszen 
azért dolgoztam kollégáimmal, 
hogy  a gyerekeknek maradan-
dó élményt szerezzünk. Minden 
előadás óta eltelt nap is igazol-
ja ezt,  mert állandóan emlegetik 
a kedvenc szereplőjüket, vagy a 
kedvenc dalaikat dúdolják. Nem 
beszélve arról, hogy a legtöbb 
jankovichos családban hétvégén 
bizony szilvás gombóc szerepelt 
a menüsorban. A hatás még min-
dig tart, napról napra újabb meg-
lepetéssel tudnak szolgálni a gye-
rekek. Legutóbb kolléganőm, 
Kati néni mesélte elérzékenyülve, 
hogy a 3. osztályosai a darabból 
ellesett koreográfiát felhasználva 
köszöntötték fel születésnapján.

A művészetis diákjaink rajz-
ban szeretnék kifejezni gondo-
lataikat, s az elkészült művekkel 
megköszönni a színház színésze-
inek, s dolgozóinak a kivételes le-
hetőséget, melyet kaptunk tőlük.

Joggal merül fel az a kérdés: 
mit látott a gyermek? Négy jópo-
fa szellemet, akik keresték a ,,ha-
zafelé” vezető utat, mert megre-
kedtek két világ között, s a révész 
segítségével szerettek volna ha-
zatérni. Láttak még egy kedves 
fiút, Rádióst, aki kész volt segíte-
ni nekik, illetve egy helyes, ked-
ves lányt, Sünit, aki fülig szerel-
mes  Rádiósba. Láttak valakit, 
aki rossz volt, de jó lett, mint a 
mesékben szokott lenni. S persze 
nem mellékesen egy jókedvű, hu-
moros, bátor nagymamát, aki re-
mélhetően minden gyerek életé-
ben jelen van.

Jó mese ez! Ezt érezték a gye-
rekek: szerepelt hős, herceg, ki-
rálykisasszony, gonosz, persze se-
gítők is voltak. Megértették, hogy 
vannak önfeláldozó emberek, de 
gonoszak is sajnos, s azt, hogy van 
egy hely, ahol élnek az emlékek.

Mit látott a felnőtt? Négy 
olyan embert, akik eszünkbe jut-
tatták már elvesztett szerettein-
ket, s elgondolkodtunk azon, va-
jon ránk fognak-e emlékezni, ha 
már nem leszünk?

A lecsupaszított térben, kiürí-
tett padlást álmodott meg a ren-
dező négy létrával, és négy  fehér 
dobozzal. A rendhagyó  előadást 
négy fehér öltözetű szellem szí-
nesítette, s a szellemek árnyjáték 
segítségével mesélték el tragikus 

sorsukat. A jelmezek ötletesek 
voltak, illettek a karakterekhez. 
A jelmezek mellett a látvány- és 
fénytechnikai elemek is segítet-
tek elmerülni a Padlás által létre-
hozott világban. A gyerekek ked-
vence: Üteget alakító Gasparik 
Gábor volt, aki bájos gyermeki-
ességgel végig helytállt a Detek-
tív mellett, még, ha bátorsága el is 
hagyta néha.

Természetesen  nem hagy-
hatom ki a csodálatos zenei be-
téteket sem. A színészek közül 
ketten rendelkeznek komolyabb 
musicales tapasztalattal, még-
is mindannyian szívhez szólóan, 
csodálatos összhangban szólal-
tatták meg a dalokat. A legfőbb 
bizonyíték erre, az a bizonyos 
mondat, melyet sokan mondtak: 
lúdbőrös lettem, amikor énekel-
tek. Hogyne éreztük volna a kel-
lemes hidegrázást, hiszen Presser 
csodálatos  zenéjében minden tu-
dása benne van.

Érdemes ellátogatni a da-
rabra, hogy 1-2 órára gondolat-
ban elrepülhessünk oda, ahol az 
,,ÖRÖKRE SZÉPEK” élnek.

Boldog és elégedett vagyok, 
mert sok-sok gyerek most lát-
hatta először az idén immár  ne-
gyedszázados darabot, mely fe-
lejthetetlen élményt nyújtott 
számunkra. Köszönjük.

Szabó Erika

Bólyai
Első alkalommal vettünk részt a Bolyai Matematika Csapat-

versenyen, melynek megyei fordulóját október 11-én rendezte 
meg a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola.

A versenyen azonos iskolába járó 3-8. osztályos tanulók sze-
repelhettek, évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatokkal. Is-
kolánkat az 5.a osztály, Rácalmási Matekmaffia elnevezésű 
csapata képviselte: Bucsi Dániel, Kókai Roland, Török Balázs 
Barnabás, Vad Zsombor Márk.

A tanulóknak 60 perc alatt 1 kifejtős- és 13 tesztfeladatot 
kellett megoldaniuk. Munkájukat nehezítette, hogy a teszt - 
előre megadott 5 válasza közül - nem csak egy jó megoldást 
tartalmazhatott.

Növendékeink igazi csapatként dolgoztak együtt a versenyen 
és a felkészülés során is, végül a középmezőnyben fejezték be 
a versenyt.

Eredményükhöz gratulálok és további szép sikereket kívá-
nok!

Milekné Pekkel Szilvia

Mesemondó
A körzeti mesemondó versenyen jártunk novemberben. Jól 

megszervezett délutánt töltöttünk tanítványainkkal  Nagyve-
nyimen, ahol az évfolyamok külön-külön versenyeztek egy iga-
zán hangulatos, feszültségoldó megnyitó ünnepség után. Mind 
a nyolc évfolyamon versenyző diákot nyolc terembe kísérték, 
majd sorszámhúzás után megkezdődött a mesedélután.

Iskolánkból nyolc diákunk versenyzett: Mák Luca (2.b ), 
Nagy Lili (3. b ), Csermák István (4. a ),Vad Zsombor (5. a ), 
Bucsi Dániel ( 5. a ), Czakó Dávid (6. b ) Kara Dominik (7. a ) 
és Tóth Lili (8. b) 

Gyermekeink remekül szerepeltek, az eredmény a következő 
lett:MÁK LUCA  a 2. évfolyam II., VAD ZSOMBOR az 5. év-
folyam III., míg TÓTH LILI a 8. évfolyam II. helyezettjeként  
vehette át oklevelét, s könyvjutalmát. Lucát Kürtösiné Fáczán 
Andrea, Lilit és Zsombort Szabó Erika készítette fel a versenyre.

 Gratulálunk a  dobogós gyerekeknek, de minden résztvevő 
gyereknek és felkészítő tanítójának is köszönjük a munkáját.

  Szabó Erika
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Koszorúkat készítettek
November 30-án, szomba-

ton délután szép hagyományt 
tovább folytatva az  Ágasfa 
Hagyományélesztő Kör tag-
jai adventi koszorúkészítésre 
hívták a rácalmásiakat. A kre-
atív kézművesek irányításával 
több, mint száz család  készí-
tett idén is koszorút a Műve-
lődési Házban megrendezett 
délutánon. Az Ágasfa tagjai 
szemet gyönyörködtető alap-
anyagokat gyűjtöttek össze, 

hogy a  tobozokból, termé-
sekből, bogyókból, vesszők-
ből, szárított gyümölcsökből 
és  virágokból, fenyőágakból 
és más örökzöldekből az illa-
tos méhviasz gyertyákkal ki-
egészítve csodálatos koszo-
rúk szülessenek, amelyeket a 
szépségük mellett az tett még 
értékesebbé, hogy közösen 
munkálkodva alkották meg 
őket a családok tagjai.

Szilágyi Irén

Angol klub indult
November 28-án, csütör-

tökön megkezdte működését 
a művelődési ház legújabb 
közössége, az angol társal-
gó klub, Tóth Szilvia veze-
tésével.  Csütörtökönként 
este 19-20 óra között talál-
kozhatnak a házban az angol 

nyelvet kedvelők, és kötet-
len beszélgetéssel, nyelvgya-
korlással, játékos feladatok 
megoldásával tölthetik az 
időt. 

Várunk mindenkit jövőre 
is, az első összejövetelt a jövő 
évben január 9-én tartjuk.

Téli zárva tartás
Az év végi ünnepekre való tekintettel december 21-

étől 2014. január 4-éig zárva tart a Művelődési Ház és 
Könyvtár. Január 7-én, kedden ismét szeretettel várjuk lá-
togatóinkat, a már működő közösségek tagjait és minden 
új érdeklődőt. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívá-
nunk Rácalmás lakóinak! 

Nálunk járt a Mikulás
December 6-án a 

Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtárban várta a gye-
rekeket a Mikulás. Délelőtt az 
óvodások látogattak el hozzá, 
akiknek két krampusza segít-
ségével adta át a csomagokat 
a nagyszakállú. Délután sok 
gyerek jött el szülőkkel, nagy-
szülőkkel a házba, hogy ta-
lálkozzanak a Mikulással. A 
mindenki számára nyitott, in-
gyenes programot kézműves 
játszóház és magyar népme-
sék vetítése is színesítette.
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Könyvajánló
Megérkeztek a könyvtárunk-

ba a Nemzeti Könyvtár legújabb 
hét kötete.

Karinthy Frigyes - Utazás Fa-
remidóba - Capillária - Utazás a 
koponyám körül 

Molnár Imre - Esterházy Já-
nos élete és mártírhalála 

Reformkori útirajzok 
Kriza János - Székely népme-

sék 
Venesz József - A magyaros 

konyha 
Hevesi Lajos - Jelky András 

Kalandjai 
Magyar Húsvét 
                   
Venesz József - A magyaros 

konyha
Venesz József mestersza-

kács műve igazi „szakács-
könyv”: magyar ételek tömö-
ren megfogalmazott receptjei a 
fogások felszolgálása sorrend-
jében olvasható.

Sokan kedvelik a finom fa-
latokat, a régi, magyaros ét-
keket, fűszeres rostélyosokat, 
ropogós malacsülteket, pom-
pásan illatozó marhatokányo-
kat (akár erdészné, akár ker-
tésznő módra), ám a lábast a 
fazéktól, a tepsit a serpenyőtől 
nem tudják megkülönböztetni, 
s tán már hírét sem hallották 
annak, hogy a ma már roppant 
drága, ritka, csak kevesek által 
ismert sáfrány hajdan a magya-
rok legkedvesebb fűszere volt. 
Pedig Galeotto Marzio, Má-
tyás király udvari történetírója 
följegyezte: „a magyarok igen 
nagy mértékben használnak 
sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, 
borsot, gyömbért meg más fű-
szereket. A magyarok erőtelje-
sebb és hevülékenyebb termé-
szetűek, nem helytelen tehát, 
hogy sok fűszerrel élnek.”

Ünnepi menüt állíthatunk 
össze, valóban jeles és becsü-
letes magyarokról elnevezett 
ételcsodákból.pl.a Deák tor-
ta, a Károlyi-saláta,a Rigó 
Jancsi,Csíki nyúltokány

A csodákra képes szakács-
művészet: ízekkel,illatokkal 
babonázza-bűvöli boldoggá 
testünket és lelkünket.

Hevesi Lajos - Jelky András 
Kalandjai

Kalandos életének hihető-hi-
hetetlen történetét Jelky And-
rás önéletrajzában maga írta 
meg. Bebarangolta a világ mind 
a négy égtáját, s felesége halá-
la után megfáradt, de életvidám 
emberként tért haza, Európába. 
Egy évig Bécsben időzött, majd 
újra megnősült és letelepedett 
Pest-Budán. Ötvenhárom éves 
korában itt halt meg 1783. de-
cember 6-án.

Kacskaringós életútja ma-
gyar ritkaság: volt erőszakkal 
besorozott katona és furfangos 
katonaszökevény Európában, 
földönfutó szegény ember Dél-
Amerikában, vitorlavászon sza-
bó az Atlanti-óceánt átszelő te-
herhajón, aztán kalózok foglya 
a Földközi-tengeren, macska-
ápoló rabszolga Észak-Afriká-
ban, zsoldos katona Kantonban, 
gazdag és megbecsült „európai” 
szabómester Batáviában (a mai 
Djakartában), földbirtokos és tit-
kos tanácsos Indonéziában, la-
katlan szigeten őserdőlakó egy 
pápua szépséggel, hallgatag hol-
land nagykövet Japánban…Jelky 
András világjáró kalandor és hős. 
Álmainkban követhetjük őt vi-
lágjáró úttalan útjain.

Minden kedves olvasónknak 
Békés Boldog Ünnepeket kívá-
nunk Kányádi Sándor versével:

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntő újév 
reggelén 
Nem kívánok senkinek se különösebben 
nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud, legyen bol-
dog, érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,s megint 
többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország emberségbe’, 
hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért 
vagy,vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként megcsinál-
juk.
Végül pedig azt kívánom,legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig a lehulló 
hópihékbe’!                   

Gardáné Horváth Anikó

Bolhapiac a Művelődési 
Házban

November 23-án, szom-
baton délelőtt hagyomány-
teremtő szándékkal bol-
hapiacot szerveztünk a 
művelődési házban. Sokan 
elhozták használt, megunt 
tárgyaikat, de szép szám-
mal akadtak nézelődők, vá-
sárlók is. Legközelebb janu-
ár 18-án, szombaton délelőtt 
9-12-ig  lesz ismét bolhapi-
ac, ahol gazdát cserélhetnek 
régiségek, gyűjtemények, 
könyvek, ruhák, ékszerek, já-

tékok, sportszerek, szerszá-
mok, háztartási eszközök, 
apróságok. Asztalfoglalás 
személyesen a Művelődési 
Házban, vagy a 440-456-os 
telefonszámon. Eladni, ven-
ni, csereberélni, vagy csak né-
zelődni szeretnél? Várunk! A 
tervek között pedig szerepel, 
hogy tavasztól őszig szabad-
téren szervezzük meg a bol-
hapiacot, hogy minél többen 
részesei lehessenek a „kincs-
vadászatnak”.

Horgászegyesületi 
ügyfélfogadás

A Rácalmási „Sirály” 
Horgász Egyesület 

ügyfélfogadásának helye
2014. január 2-tól 

a Művelődési Ház és Könyvtár.

Ideje: 
kedden és csütörtökön 16-18 óráig

Gazdasági vezető: Kovács Pálné
Elérhetősége: 06-20/2044333  

siralyugyfelszolgalat2459@gmail.com 
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Cserkész hírek

Az év vége hagyományosan 
a betlehemezés jegyében telik 
a cserkészeknél. November-
ben próbák, decemberben elő-
adások. A helyi fellépéseken 
túl az idén szerepelünk Kul-
cson és Dunaújvárosban is. Jó 
kedvvel, örömmel és sok sze-
retettel készülünk az ünnepre 
és az előadásokra. Jöjjenek el, 
és nézzenek meg bennünket, 
hogy megoszthassuk önökkel 
is érzéseinket és a Karácsony 
hangulatát.

Őrsvezető képzésre járó 
fiataljaink nem unatkoznak. 
Bicskén töltöttek egy nehéz, 
de emlékezetes hétvégét. Szá-
mot adtak tudásukról a tá-
borkapu próbán, tanultak és 
kaptak rendes mennyiségű 
feladatot is.

A téli szünetben megtart-
juk a hagyományos uszodai 
versenyünket az őrsök között. 

Januárban cserkészisme-
retek gyarapítása és sok játék 
van tervbe véve.

Köszönetet szeretnénk 
mondani minden segítőnk-
nek, támogatónknak!

Blau Sándor

A városháza 
ügyfélfogadása

December 21. szombat 8 - 
12 óráig

December 23. hétfő 8 - 12 
óráig

December 24. kedd mun-
kaszüneti nap.

A két ünnep között a ren-
des, arra a napra érvényes fél-
fogadási rend érvényes.

Kilencvenedik születésnap
Horváth Mihályné aljegy-

ző virággal és Magyarország 
miniszterelnökének emlék-

lapjával köszöntötte kilencve-
nedik születésnapján Popovics 
Jánosné Kati nénit a  Bajcsy-
Zs. utcában, Illés Imréné Saci 
nénit, a Béke közben.

Egy hosszú élet munkája, 
eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek 
meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, in-
tézményei részéről. Magyar-
ország kormánya az Idősügyi 
Tanács kezdeményezésére,  a 
szépkorúak iránti társadal-
mi megbecsülés kifejezése-
képpen, rendeletet alkotott 
a szépkorúak jubileumi kö-
szöntéséről. A 90 éven felüli-
eket szeretné köszönteni ezzel 
a gesztussal a kormány a  te-

lepülési önkormányzat jegy-
zőjének személyes köszönté-
sével.

Betlehemezés   
A karácsony, Jézus szüle-

tése a kereszténység második 
legnagyobb ünnepe. A kará-
csonyi ünnepkör advent első 
napjával kezdődik és vízke-
resztig (január 6.) tart. Ad-
vent az egyházi év kezdete, a 
karácsonyi előkészület négy-
hetes időszaka, a Szent And-
rás napját (november 30.) 
követő vasárnap előestéjével 
kezdődik. 

A betlehemezés a legis-
mertebb és legelterjedtebb 
karácsonyi népszokás, mely-
ben két hagyománykör ötvö-
ződik: részint a kereszténység 
előtti pogány és antik gyöke-
rű képzetek, részint az ünnep 
keresztény jellegéből fakadó 
szokások keverednek. Az ün-
nepnek már régóta része, ez a 
dramatikus játék, amely Jézus 
születésének fontosabb ese-
ményeit mutatja be a Biblia 
alapján. Eredetileg a templo-
mokban vagy azok előtt ad-
tak elő a 11. századtól kezd-
ve, idővel azonban elszakadt 
a templomoktól és népszo-
kásként élt tovább. Az egész 
Kárpát-medencében ismerik. 
Legrégibb betlehemes játé-
kaink a 17. századtól marad-
tak fönn. 

A betlehemezők házilag 
készített, jászol vagy templom 
alakú betlehemet hordoznak 
magukkal. A paraszti betle-
hemezés középpontjában a 
betlehemi pásztorok párbe-
szédes, énekes játéka áll.

A szereplők ma is elját-
szák a Jézus születéséről szó-
ló bibliai történetet, átadják 
ajándékaikat, jókívánságai-
kat, majd a háziak megven-
dégelik őket. 

Főbb jelenetei a követke-
zők lehetnek: a betlehemezés 
kezdődhet a szálláskereséssel: 
József és Mária szállást keres-
nek, de a király, gazdag ember, 
kovács stb. nem ad szállást, s 
az istállóba utasítja őket.

A játék bemutathatja a ke-
ményszívűség büntetését is. A 
következő jelenetben az an-
gyal költögeti a mezőn alvó 
betlehemi pásztorokat, s az 
újszülött Jézushoz küldi őket. 
A pásztorok elmennek az új-
szülötthöz, s ajándékokat ad-
nak át neki.

A betlehemezés főszerep-
lője a süket öreg pásztor, aki-
nek tréfás félreértései a humor 
bő forrását képezik. A pászto-
rok félreértik az angyal latin 
szavát; tudatlanok, de jószí-

vűek és csekély javaikból szí-
vesen adakoznak. Táncolnak, 
furulyáznak, énekelnek is. A 
betlehemezést adománykérő 
formulák zárják be.

Rácalmási betlehemes 
misztériumjátékunk e régi 
hagyományt éleszti fel immár 
harmadik éve. A műsor a kü-
lönböző tájegységeink betle-
hemeseinek egyfajta szinté-
zisét mutatja, az ünnepkörről 
mai gondolatokat megfogal-
mazó dalokkal kísérve, Kereki 
Rita szerkesztésében.

A betlehemezők fellépései:
– december 14. 18 óra Jan-

kovics-kúria – a „Rácalmásiak 
Karácsonya” rendezvényen;

– december 21. 18 óra Du-
naújváros Dózsa mozi előtti 
téren;

– december 22. a Szentmi-
se (10 óra) után a római ka-
tolikus templom előtt ~10:50-
kor;

– december 22. a Kulcsi Fa-
luház előtt, a helyi  Karácsonyi 
ünnepségeken 16 órától;

– december 22. 17:30-kor 
Rácalmás Deák tér.

Ezúton köszönjük meg a 
kúria, a művelődési ház és a 
Hársfa étterem segítségét.

Blau Sándor
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A nagy vándorlás évfordulóján
Rácalmás Város Szerb 

Nemzetiségi Önkormányza-
ta és Dunaújváros MJV Szerb 
Nemzetiségi Önkormány-
zata Rácalmáson a „Seoba 
Srba” a Nagy Szerb Vándor-
lás 323. évfordulójának tiszte-
letére 2013. november 23-án 
15 órától kulturális programot 
szervezett. A nyitott rendez-
vénynek Rácalmás Művelő-
dési Háza adott helyet. 

A programra teljesen meg-
telt a Művelődési Ház, a helyi 
vendégeken kívül sokan jöttek 
Dunaújvárosból, Százhalom-
battáról, Érdről, Budakalász-
ról, Csobánkáról és Ercsi-
ből. A horvát, szerb és német 
nemzetiségi önkormányzatok 
is képviseltették magukat. 

A vendégeket a helyi szerb 
nemzetiségi önkormányzat 
rövid kiállítása fogadta, mely-
ből megismerhették a szer-
bek rácalmási betelepülését és 
a szerbek ünnepeit és hagyo-
mányait.

A köszöntő és műsoris-
mertetés után Dujmov Milán 
történész előadásából meg-
tudtuk, hogy a szerbek be-
települése Magyarországra 
a török elleni harcok idején 
kezdődött. A szerb főurak se-
regei, Lázár király vezetésével 
és Zsigmond magyar király 
lovagi seregével együtt 1389-
ben, a Rigómezei csatában /
Koszovo-Poljeben/ vereséget 
szenvedtek a török túlerő el-
len.

A szerbek menekülésre 
kényszerültek. A délkeleti vé-
gekről elmenekült szerbek a 

Csepel-szigeten telepedtek le. 
A II. rigómezei vesztes csa-
ta után újabb szerb menekül-
tek érkeztek Magyarországra. 
1546-ban már Almáson is a 
Budai Szandzsák összeírásá-
ban már több szerb családot 
találunk. 

1683-1688 között a hábo-
rú miatt Almás elnéptelene-
dett.

1690. április 6-án Lipót 
császár felhívta a keleti tar-
tományokat, többek között 
a szerbeket is, hogy csatla-
kozzanak a török elleni har-
cokhoz. Lipót császár sere-
gei vereséget szenvedtek, így 
a hozzá csatlakozott szerbek-
nek, délszlávoknak menekülni 
kellett.

Csarnojevity Arzén pát-
riárka vezetésével, a Duna 
mentén a török harcok miatt 
elnéptelenedett falvakban te-
lepedtek le. Mintegy 40.000 
család érkezett az akkori Ma-
gyarországra.

Így kerültek a szerbek na-
gyobb számban Almásra is. 
Almáson mintegy 150 csa-
lád telepedett le. 1691-ben 
Lipót császár engedélyezi a 
szerbeknek, hogy templo-
mokat építhessenek görög-
keleti vallásukhoz méltóan, 
a Juliánusz naptárt használ-
hassák ünnepeikhez, és ma-
guk közül választhassanak 
püspököt.

1696-tól már Rác-Almás 
néven szerepel a falu. 

Dujmov Milán előadásá-
ban több évszázad történel-
mén keresztül eljutott a ma 
Magyarországon élő szerbek 
életéhez, kultúrájához, hagyo-
mányaihoz és ezzel fejezte be 
előadását. 

A programot Dunaúj-
városból Mészáros Melin-
da vezetésével a Sándor Fri-
gyes Zeneiskola Harmonika 
Együttese folytatta, szerb és 
horvát dalokat adtak elő nagy 
sikerrel.

Következett a Rácalmási 
Napsugár Asszonykórus, ve-
zetőjükkel, Igmándi Zitával, 
akik szerb népdalokat tanul-
tak erre az eseményre, Mé-
száros Melinda harmonika 
kíséretével. Elkápráztatták a 
közönséget. 

Az újjáalakult Rácalmási 
Barina Néptánccsoport is be-
mutatkozott  különböző ko-
reográfiákkal, Wünsch Lász-
ló irányításával. Nagy sikert 
arattak. 

A dunaújvárosi Quin-
tia zenekar repertoárján is 
szerepelnek szerb, horvát 
és magyar népdalok, ezek-
ből kaptunk ízelítőt, melyet 
a közönség vastapssal hálált 
meg.

A csobánkai Rozmaring 
Szerb Néptánccsoport zárta 
a fellépők sorát. Műsorukon 
sumadijai, leskováci, Nis kör-
nyéki és vlah táncok szerepel-
tek, saját zenekari kísérettel. 
Fergeteges táncaikat eredeti 
népviseletekben adták elő, a 
közönség szüntelen tapsviha-
ra mellett.

A műsor végén a Rácalmási 
Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat burek kóstolással 
lepte meg a közönséget, meg-
ismertetve az egyik szerb étel-
specialitást.

A program zárásaként élő-
zenés kóló táncház követke-
zett a Rozmaring Folkstars 
zenekarral, melyben a közön-
ség apraja-nagyja kitáncolta 
magát.

Mohainé Csupity Zsófia
elnök
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Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Vállalkozók klubja
A  Vállalkozók Rácalmá-

sért Egyesület szervezésében 
Vállalkozói Klub rendezvény 
volt november 27-én, amely-
nek előadója Bánfai Zsolt 
volt. Az egyesület második al-
kalommal hívta össze a Vál-
lalkozói Klubot Rácalmáson. 
Magyarország egyik legna-
gyobb pénzügyi tanácsadó cé-
gének képviselőjét hívta meg 
előadónak, aki két témában 
adta szakértelmét. 

Az előadás első részében 
a pályázatok problematiká-
jával foglalkozott. Elmondta, 
hogy a pályázatok fele eleve 
nem felel meg a kiírás köve-
telményeinek, a maradéknak 
a fele pedig főleg azért bukik 
el, mert a „gombhoz keresték 
a kabátot”, vagy a vállalkozó 
nem tudta a pályázathoz mel-
lérakni az önrészt, hiába volt 
a pályázat intenzitása akár 
60-70 százalékos (vagyis csak 
30-40 százalékot kellett mel-
lé rakni). 

Az előadó felhívta még a 
figyelmet arra, hogy a legtöbb 
pályázatíró ugyan kis pénzért 
megírja a pályázatot a meg-
rendelőnek, de semmi ga-
ranciát nem vállal a sikerhez. 
Akik vállalnak, azok pedig 
csak a tutira mennek. Elmon-
dása szerint most járt le az 
EU hétéves pályázati ciklusa, 
és még mindig vannak „futó” 
pályázatok. Véleménye sze-
rint komolyabban kéne venni 
a vállalkozóknak ezt a lehető-
séget, mert a most induló új 
pályázati ciklusban több mint 
7000 milliárd forintot lehet 
majd lehívni, és egyre több ki-
írás érinti majd a „kicsiket” a 
kis- és középvállalkozói szek-
torból.

A második előadás a nyug-
díjrendszerről és annak vár-
ható problémáiról szólt. Mint 

tudjuk a „Ratkó korszak” idő-
sei kerültek be a nyugdíjrend-
szer haszonélvezői közé. Ez a 
korszak Magyarország egyik 
legdinamikusabb születésszá-
mát hozta az utóbbi évtize-
dekben. A probléma az, hogy 
elöregedett a társadalom, és 
egyre kevesebben tartanak el 
egyre többet. Ezt a jelenséget 
az előadó egy olyan „korfával” 
szimulálta, ami folyamatosan 
mutatta be az elmúlt száz év 
korbeli összetételének válto-
zását. A vállalkozókat is érintő 
problémaként merült fel, hogy 
a minimálbérre, vagy éppen 
csak fölé  bejelentett munka-
vállalók tömegesen próbálnak 
majd 30-40 000 forint nyug-
díjból megélni, főleg, ha még a 
38 éves munkaviszonyuk sem 
lesz meg, és már most látszik, 
hogy rengetegen lesznek, akik 
egyáltalán nem számíthat-
nak majd nyugdíjra. A meg-
oldásoknál az előtakarékosság 
merült fel, ahol a tudatos pol-
gár már fiatal korában beépít 
„egy telefonszámlányi” össze-
get a rezsiköltségébe, és akkor 
a kamatos kamat fogalma éle-
tében pozitív megítélést kap a 
hétköznapi banki tranzakciók 
mellett.

Az előadó több mint egy 
órát szánt ezekre a témák-
ra, de utána is maradt, és kö-
tetlen beszélgetés közepette 
mindenki feltehette kérdéseit.

A Vállalkozók Rácalmá-
sért Egyesület fontosnak tart-
ja, hogy a helyi vállalkozók tá-
jékozottak legyenek ezekben 
a kérdésekben, és minden ér-
deklődő számára rendelkezés-
re áll az adott témákban.

Elérhetőség: 
mail@vre.hu

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei
Ünnepi és újévi istentiszteletek a rácalmási református-evangéli-
kus templomban:
December 22. vasárnap 10.30 - budapesti teológus szolgálatával
December 24. kedd 16.00 - családi istentisztelet gyermekek szol-
gálatával
December 25. szerda 10.30 - úrvacsorás istentisztelet
December 29. vasárnap 10.30 - az év utolsó istentisztelete
Január 1. szerda 16.00 - újévi istentisztelet
Január 5. vasárnap 10.30
Január 12. vasárnap 10.30
Január 19. vasárnap 10.30

Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról, 
közösségünk életéről, beszámolókat olvashat és képeket nézegethet.

Honlapcímünk: http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk: ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564
Lélekfrissítő
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott.”
 ( János evangéliuma 1, 14)

A karácsony botrányos. Egy szűznek (!) gyermeke szüle-
tik. Az Isten emberbőrbe bújik. Az újszülött Isten Fia egy 
„rongyos istállóba” érkezik dicsőség és feltűnés nélkül. Bot-
rány, ami Máriával történik, botrány, amit az Isten „csinál” 
magával és botrány, ahogy az emberek fogadják az első ka-
rácsonyt - azaz legfőképpen észre sem veszik. Testté lett és 
közöttünk lakott. „Más volt, mint mi: nem volt közülünk 
való. Más volt, mint mi, és mégis hasonló.” Karácsony ép-
pen ezért csoda: annyira nem logikus, annyira ellentmondá-
sos. Emberré lett az Isten - ennél nagyobb ajándékot nem 
kaphatott az emberiség.

Imádság: Mennyei Atyám! Segíts átéreznem karácsony 
csodáját, segíts meglátnom a pólyás csecsemőben Szabadí-
tómat!  Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
szeretetteljes, békés karácsonyt, 
és eredményekben, egészségben, 
békességben gazdag, boldog új esztendőt 
kíván Rácalmás lakóinak!

Az egyesület vezetői és tagjai nevében:
Bodnár Sándor

elnök
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A felperesek nevében

Nyertesen kerültek ki az ingatlantulajdonosok a kártérítési perből!
Rácalmáson az Ófaluban 

2002. év őszén földcsúszás 
következtében több ház meg-
rongálódott. A károk megté-
rítésére 17 ingatlantulajdonos 
pert indított többek között az 
önkormányzattal szemben, 
mivel több hónapig tárgyal-
tak az önkormányzattal és a 
képviselőkkel, de nem álltak a 
lakók mellé.

A felperesek szerint a ká-
rok a területen végzett olyan 
beavatkozásokból származ-
nak, mint pl. a Duna túlkotrá-
sa, az ún. „agyagpad” feltépé-
se, valamint úgy vélték, hogy 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
szakszerűtlen kivitelezése  és 
az elöregedett ivóvízhálózat 
felújítását is elmulasztotta az 
önkormányzat, s emiatt gya-
koriak voltak a nagymértékű 
csőtörések. Az Ófaluban az 
építési tilalom feloldása szin-
tén hatással volt a kár kelet-
kezésére.

Az ingatlantulajdonosok 
keresetlevél szerinti állás-
pontja az volt, hogy az Rá-
calmás önkormányzata, ill. a 
község vezetőinek a terület 
gondjaival kapcsolatos hozzá 
nem értő, közömbös magatar-
tása is hozzájárult a károkhoz.

A per 2004. szeptember-
ben kezdődött a Fejér Megyei 
Bíróságon. A kár észlelésekor 
a felperesek bejelentették az 
Önkormányzatnál, hogy re-
pedeznek a házaik, a Polgár-
mesteri hivatal azonban el-
utasította őket azzal, hogy 
menjenek a biztosítóhoz.

 A túlkotrást Dr. Farkas Jó-
zsef professzor vette észre. A 
vízmélység mérésénél derült 
ki, hogy a meder 7- 8 m mély-
re lett kotorva.

„Az elsőfokú bíróság egye-
temleges felelősséget álla-
pított meg a négy alperessel 
szemben és kimondta, hogy a 
törékeny eternit vízvezetékek, 
a részben drénezés nélküli 
szennyvízvezetékek, a csapa-
dékvíz elvezetésének hiányos-
ságai, a szivárgó bordák nagy 
részének a hiánya, nagyobb 
tömegű házakra kiadott épí-
tési engedélyek, a kerékpárút 
veszélyes vonalvezetése mind 
olyan infrastrukturális, kör-
nyezetterhelő tényező, melyek 
megrendelésében, finanszíro-
zásában és ellenőrzésében az 
I. r. alperesnek (önkormány-
zat) aktív szerepe volt, illet-
ve kellett legyen. Ugyanilyen 
okokból a mederkotrástól, an-
nak felügyeletétől sem hatá-
rolódhatott (volna) el.

A per jelentősen elhúzódott, 
melynek oka: öten elhaláloztak 
a felperesek közül, öten pedig 
elálltak a keresetüktől. Hosszú 
volt a szakértői bizonyítás sza-
kasza is, ugyanis az alperesek 
nem fogadták el a 2006-ban 
elkészült igazságügyi szakértői 
véleményt. Új igazságügyi sza-
kértői bizottságot rendelt ki a 
bíró. Minél több szakértő vizs-
gálódott, annál jobban a felpe-
resek igazát bizonyította.

Az első fokon eljárt Fejér 
Megyei Bíróság első körben 
a jogalap kérdésében hozott 

döntést, melyben az önkor-
mányzat, mint I.r. alperes fele-
lősségét megállapította. Majd 
a másodfokon eljárt Főváro-
si Ítélőtábla megváltoztatva 
az elsőfokú bíróság döntését, 
az önkormányzat felelősségé-
nek hiányát állapította meg. A 
jogerős döntés ellen a felperesi 
károsultak felülvizsgálati ké-
relmet nyújtottak be a Kúriá-
hoz /Legfelsőbb bíróság/, aki 
megváltoztatta a másodfokú 
bíróság jogerős döntését.

A KÚRIA  ítéletéből:
„A kerékpár út nyomvonalá-

nak kiépítése, a víz elszivárgását 
vágta el a perbeli ingatlanoktól 
és ezzel idézte elő, ill. erősítet-
te a károkozás következménye-
it. Az önkormányzat az ivóvíz 
és a szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítése során nem járt el kel-
lő körül tekintéssel, mert annak 
ellenére, hogy tudomása volt a 
kivitelezési hibákról, megfele-
lően nem intézkedett.

Jancsó Béla szakvéleménye 
tartalmazza, hogy a csatornave-
zetés módszere nem volt meg-
felelő, az alapvető problémát a 
hanyag munkavégzés mellett 
pedig az okozta, hogy az utak 
a csatornázást követő, nem 
megfelelő földtömörítés miatt 
megsüllyedtek. A csatornahá-
lózat egyébként az I.r. alperes 
/önkormányzat/ tulajdonában 
áll. Annak karbantartása, a hi-
baelhárítás és a kármegelőzés is 
az I.r. alperes feladata lett volna.

A beszerzett szakvélemény 
alapján az I.r. alperes tisztá-
ban volt azokkal a feladatok-

kal, melyek szükségesek lettek 
volna a partvédelem körében.

Az I.r. alperes azonban az 
érdekeltségi körében tarto-
zó másik partszakaszt indo-
kolatlan előnybe részesítette, 
holott azon a szakaszon nem 
volt olyan mértékű fenyegető 
veszély, mint a perbeli part-
szakaszon. A terhére róha-
tó az is, hogy nagy tömegű 
házakra adott ki építési en-
gedélyt, ezzel is közrehatva 
a partfal csúszásában, amit a 
szakértői vélemények is alá-
támasztanak.

Az I.r. alperestől elvár-
ható volt, hogy minden in-
tézkedése meghozatalánál 
e hátrányos természeti, ta-
lajszerkezeti, hidrogeológiai 
adottságokat fokozott körül-
tekintéssel vegye figyelembe. 
A bíróság széleskörű bizonyí-
tást folytatott le. Az elsőfokú 
ítélet indoklása, mind olyan 
infrastrukturális körülmény, 
amelyekkel az I.r. alperes ma-
gatartásának értékelése nem 
zárható ki, az elsőfokú bíró-
ság állapította meg helyesen, 
hogy az I.r. alperes kártérítési 
felelőssége fenn áll.”

A Kúria (Legfelsőbb Bíró-
ság) jogerős döntése értelmé-
ben, az önkormányzat kártérí-
tési felelőssége a felperesekkel 
szemben fenn áll. A Székes-
fehérvári Törvényszék 2013. 
októberi tárgyalásán, kiren-
delte az Igazságügyi Szakér-
tőt, a károk felmérésére, ösz-
szegének megállapítására.

Lantos Józsefné

Ki fizesse meg a kárt? Aki 
okozta! Ha ilyen nincs, ak-
kor a kárveszély a tulajdono-
sé- mondja a jog. Nos a perben, 
amit lassan 10 éve pár polgá-
runk indított az Önkormányzat 
ellen, három bíróság háromfé-
leképpen ítélt és az ügynek ko-
ránt sincs vége. Ime néhány, vá-
rosunk lakossága számára fontos 

információ, ami kimaradt Lan-
tos Józsefné cikkéből. 

– 2002-2003-ban Rácalmás 
városát és az ófalui lakosok egy 
részét jelentős károsodás éri a 
partfal csúszása következtében.

– 2003: Rácalmás a Fejér 
Megyei Területfejlesztési Ta-
nácstól a vis maior pályázattal 
pénzügyi forrást igényel.

– 2004. február: A kb. 20 mil-
lió forintból a felperesek köz-
vetlen lakókörnyezetében ki-
épülnek a csapadékvíz elvezető 
árkok. 

– 2005-2007: megnyílnak az 
Uniós pénzügyi források. Rá-
calmás elvégezteti a felmérése-
ket, tanulmányokat és sikerrel 
pályázik. A cél az ófalusi part-

fal-stabilizáció. Három partfal-
védelmi projekt indul el.

– 2008: megkezdődnek 
a partszakasz védelmi mun-
kái („Ófalu I. kiemelt pro-
jekt”) a pereskedő lakosok la-
kókörnyezetében ( Bajcsy-Zs 
utca, Duna parti sétány, Kecs-
kés-köz,  által  határolt terület). 
  (Folytatás a 19. oldalon)

A képviselőtestület álláspontja

A partfalcsúszás kártérítési perének tényei és tanulságai
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(Folytatás a 18. oldalról)      
A 400 milliós projektkölt-

ségből 340 milliós EU forrást 
sikerül szerezni. A városnak sa-
ját erőből 60 milliót kell fedez-
nie. A drénezés, a talaj- és csa-
padékvíz elvezetése és a kutak 
kiépítése, a csapadékvíz elveze-
tése 2010. novemberre elkészül.

– 2010-2011: Dunaújváros 
Táborálláson 2010. októberében 
és Kulcson 2011. január 17-én  
egy özönvíz-szerű esőzés után 
leszakad a partfal, házak omla-
nak össze. A két színhely közöt-
ti rácalmási szakasz sértetlenül 
megmenekül, semmi kár nem 
keletkezik. Az új védművek je-
lesre vizsgáznak. 

– 2011. április. Indul az Ófa-
lu 2/a. projekt. A 412 milliós 
projektköltségből Rácalmásnak 
61 milliót kell állnia, a többit az 
Unió fizeti.

– 2012. július. Indul az Ófalu 
2/b. projekt. A 307 milliós pro-
jektköltségből Rácalmásnak 46 
milliót kell állnia, a többit az 
Unió fizeti.

– 2013. július. Indul az Ófa-
lu 3. projekt. A 307 milliós pro-
jektköltségből Rácalmásnak 46 
milliót kell állnia, a többit az 
Unió fizeti. A projekt megvaló-
sítása folyamatban van.

Mit jelent a partfal-stabilizá-
ció? A lösztalajból a mélyfúrá-
sú drének segítségével kivonjuk 
a vizet. A felszíni vizeket elve-
zetjük. Az ivóvíz-hálózat cseréje 
kizárja a vezetékes víz kiszivár-
gását. A talajt hatalmas vasbeton 
cölöpökkel „összeszegecseltük”, 
monolit vasbeton támfalakkal a 
löszréteg alá, az agyagig hatol-
tunk le. A földet acélhálóba rög-
zített kőzsaluzat fogja meg. 

A cikkíró felperes szerint 
a város nem tett semmit. Ez a 
„semmi” az európai unió polgá-
rainak 1,258 milliárdjába, Rá-
calmás polgárainak 201 mil-
liójába került. Ők az Ófalu 
megmentése érdekében „beál-
dozták” a város más területein 
az aszfaltos utat és a vízelveze-
tő árkokat. Ez értelmes és elen-
gedhetetlen áldozatvállalás volt, 
nem szép dolog elvitatni. 

Gondolt-e a cikkíró arra, 
hogy ezek a beruházások esetleg 
megemelték az ófalusi ingatla-
nok értékét? És arra gondolt-e 
,hogy van-e értéke a félelem és 

a kiszolgáltatottság megszűné-
sének?

Az nem lehet vitás -mert jog-
erős a bírói megállapítás-, hogy 
a partfalcsúszást elsődlegesen 
(60%-ban) kivédhetetlen ter-
mészeti erők okozták. A másik 
ítéleti tény: az egyetlen azono-
sított mulasztás a Duna medré-
nek kotrását végző (jelenleg fel-
számolás alatt álló) Realitás 89 
Kft.-t és a Kavics-Ker. Kft. nevű 
alvállalkozóját terheli. Ők ket-
ten mintegy 30%-ban felelősek 
a part megmozdulásáért. De pár 
%-ban közrehatottak egyes he-
lyi lakosok is, akik pl. emésztő-
gödröket tartanak fenn a csator-
názott területen. Az is kiderült, 
hogy a vállalkozók a jogszabá-
lyi előírásokat is megszegték, és 
a hatóságokat sem tájékoztatták 
megfelelően, így sem az állami 
szervek, sem az önkormányzat 
nem ellenőrizhette hatékonyan 
a munkájukat. 

Ami miatt a Kúria mégsem 
engedte el a perből az önkor-
mányzatot, az elsősorban a vá-
ros által épített a víz- és csa-
tornahálózat, a kerékpárút és 
azoknak a partfal szempontjá-
ból nem a legszerencsésebben 
megválasztott vonalvezetése. A 
bíróság szerint ezek kis mérték-
ben ugyan, de hozzájárulhattak 
a partfal szilárdságának csökke-
nésében. Nem volt tekintettel a 
bíróság arra, hogy e rendszerek 
közérdeket szolgáltak, és azt sem 
vette figyelembe, hogy az utcák 
és a telkek két évszázada kiala-
kult elhelyezkedése miatt alig-
ha tervezhette volna meg őket 
máshol a mérnök. Az sem szá-
mít, hogy minderre hozzáértő 
szakhatóságok engedélye alap-
ján került sor. A bíróság szerint 
emiatt az Önkormányzat „köz-
rehatásának” mértéke 6% körü-
li. „Közrehatás” - mondja a bíró. 
Azaz nincs szó önkormányza-
ti szabálysértésről, hibáról, vét-
kességről. Nem lett volna ez a 
közrehatás sem, ha nem építte-
tünk volna az  Ófaluban víz- és 
csatornahálózatot. Ha nem épül 
víz- és csatornavezeték, most 
nem kellene pereskedni és vá-
dakkal szembenézni. „Bajba ke-
rül aki jól tanul” énekelte Zorán 
majd három évtizede.

Most viszont a cikkíró köve-
teli kárainak 100%-át. Azt rója a 

város,az önkormányzat  terhére, 
hogy tíz évvel ezelőtt - a többi 
adófizető pénzéből - nem vállal-
ta magára azt a kárt, amiről nem 
is tudott, hogy okozta (ez lenne 
a 6%), meg azt is, hogy a termé-
szet és a károkozók helyett nem 
vállalta azt a 94 % kárt is, amiről 
a jogerős határozat azt mond-
ta ki, hogy nem tehető felelőssé 
érte. Vajon ez lett volna a köz-
pénzekkel való gazdálkodás he-
lyes módja? 

A pereskedők kérelme azt tö-
rekszik kihasználni, hogy a kör-
nyezetvédelmi jogszabályok a 
felelősség mértékétől függetle-
nül teszik lehetővé, hogy a ká-
rosultak a teljes kárukat - tet-
szésük szerint - bármelyik 
pervesztestől teljes egészében 
követeljék (az egészet akár még 
attól is, akit csak elhanyagolható 
százalék, vagy csak „közrehatási” 
felelősség terhel). 

A közösség adóival gazdál-
kodó város vezetése úgy érzi, 
hogy ilyen igény elé nem állhat 
ki feltartott kézzel. A perben, 
mint a közvagyon kezelőjének 
meg kell még kérdeznie né-
hány dolgot a felperesektől. Va-
jon az ő egyikük-másikuk kút-
jainak, emésztőgödreinek, meg 
nem épített eresz-csatornái-
nak, eltömődött, vagy soha meg 
nem épített vízelvezető árkainak 
volt-e „közrehatása”? Vajon há-
zaikat jól alapozták-e, toldalék-
épületeiket megfelelő anyagok-
kal és jól illesztve építették-e? 
Ingatlanaikat rendesen karban-
tartották-e?

Rendben van-e, az, hogy per-
beli egyezséget kötöttek a part-
falcsúszásért 30%-ban felelős és 
vétkes Kavics-Ker Kft.-vel, aki 
így 6.500.000,- Ft megfizeté-
sével szabadulni tudott a per-
ből? Miért a rácalmási költség-
vetés terhére, az önkormányzat 
felelősségét messze meghala-
dó mértékben akarnak pénzhez 
jutni? 

Szinten meg kell kérdezni 
a perben, hogy miért nem szá-
molnak el azokkal a tulajdonos- 
és pertársaikkal, akik - az ítélet 
alapjául szolgáló szakvélemé-
nyek szerint 2-4%-ban maguk is 
előidézői lehetnek a csapásnak? 
Ők azok, akik közül egyesek az 
önkormányzat felszólítása elle-
nére sem csatlakoztak (sőt van, 

aki a mai napig nem csatlako-
zik) a szennyvízelvezető rend-
szerre, a használt derítőgödrök 
pedig tovább rombolták és rom-
bolják a talaj szerkezetét. Vajon 
mit szólna Rácalmás többi pol-
gára, ha a perben a város nem 
kérné a választ?

A per tehát még korántsem 
ért véget. Most az ingatlantulaj-
donosokat terheli ugyanis a kö-
telezettség, hogy bizonyítsák az 
őket ért károk nagyságát. Mi-
vel az elmúlt tíz évben egyálta-
lán nem, vagy alig gondoskod-
tak az épületeik helyreállításáról 
és a további károsodások meg-
előzéséről - de még csak kárfel-
mérést sem készíttettek - nehéz 
dolga lesz a bíróság által kiren-
delt szakértőnek. A szakértői 
vélemény után pedig elkerülhe-
tetlennek látszik a felperesekkel 
szembeni viszontkereset.

Az önkormányzati közreha-
tás mértékét meghaladó esetle-
ges jövőbeli kártérítést termé-
szetesen a felelősöktől vissza kell 
perelnie - ez is a város pénzén 
történhet csak. 

Azt is el kell kerülni, hogy 
a partfalcsúszással érintett né-
hány ingatlantulajdonos esetleg 
a rácalmási közvagyonból sze-
rezzen új, nagyobb értékű lakó-
házat vagy modernizálja teljes 
egészében a régit.

Az önkormányzat termé-
szetesen polgárait szolgálja. 
Sajnáljuk, megértjük a házuk 
megrongálódása miatt okkal 
boldogtalan felpereseket. Külö-
nösen azokat, akik mások taná-
csára gondolják, hogy az Önkor-
mányzat ellenség. A hegyoldal 
már biztonságban van. Kívánjuk 
nekik, hogy legyen megint ép 
otthonuk és főleg nyugalmuk. 
Hiszen a baj akkor is baj, ha 
rossz irányba és igaztalanul ha-
ragszanak. Az Önkormányzat-
nak viszont ma védekeznie kell. 

A rossz szomszédság: török 
átok, tanítja a közmondás. A tö-
rökök elmentek, biztos, hogy az 
átoknak maradnia kell?

Az ügyről legközelebb csak 
akkor kívánunk beszámolni il-
letve tájékoztatni a város lakó-
it az újság hasábjain , ameny-
nyiben  a jogerős határozat  
megszületik. 

Rácalmás Város 
Képviselőtestülete
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Óvoda: 
25/440-035

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 
25/440-038

Művelődési ház és  könyvtár: 
25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

  
25/440-957

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

DRV Velence: 
22/589-350

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561 

Állatorvosi rendelő: 

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal:  06-20-9726-597

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! Erdélyi Dániel Brendon, 2013. 10. 05. Fő 
utca. Völcsei Milán Máté, 2013. 10. 12. Venyimi út. Szabó Liliá-
na, 2013. 11. 20. Béke köz. Németh Benedek, 2013. 11. 18. Köl-
csey F. utca. Kővári Ádám, 2013. november 28. Nap u. Több új-
szülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. január 24-én, pénteken 

jelenik meg. 
Lapzárta: 2014. január 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megje-

lentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb no-
vember 13-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal 
titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A Rácalmás SE Vízi- és 
Szabadidősport Szakosztálya 
idén is Mikulás-futásra várta a 
helybélieket. A mozgást ked-
velők örömmel vettek részt az 
eseményen, a legtöbben stílu-
sosan, Mikulás-sapkát öltve a 
fejükre kocogtak a többiekkel 
együtt.  A legfiatalabb részt-

vevő babakocsiban teljesítette 
a távot.

Futás után jólesett a forró 
tea, amit a szervezők biztosí-
tottak a mezőny tagjainak.

Köszönjük a szervezőknek 
a segítségét, és a polgárőrök-
nek az útvonal biztosítását.

Bölcskei Ferenc


