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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

Tízéves a Nordic Walking 
Klub 5. oldal

A Manóvár pályázott a Zöld 
Óvoda címre 6. oldal

Hatvanhat gyermeket aján-
dékoztunk meg karácsony 
előtt 12. oldal

2017-ben is a Jankovich-kúria adott otthont az óévbúcsúztató szilveszteri mulatságnak, ahogyan 
előtte a Rácalmásiak Karácsonya rendezvénynek is. Közös évzáróval alapoztuk meg az új évet. Bol-
dog 2018-as esztendőt kívánunk Rácalmás valamennyi lakójának! (Fotó összeállítás: 8. oldal)

Eredményes 
évünk volt

Hagyománya lapunknak, 
hogy az új év elején évérté-
kelésre kérjük fel Schrick Ist-
vánt, lakóhelyünk polgármes-
terét. A további tervekről is 
faggattuk településünk veze-
tőjét. Kérdésünkre válaszolva 
elmondta egyebek mellett:

– A 2017-es esztendő újabb 
tartalmas éve volt Rácalmás-
nak. A legjelentősebb fejlesz-
tés a sportcsarnok építésé-
nek megkezdése volt, mellette 
folytattuk a lakók számára oly’ 
fontos útfelújításokat és vízel-
vezetési munkálatokat is (In-
terjú a 3. oldalon.)

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás Város Képviselő-testülete 

közmeghallgatást tart 
2018. február 12-én, hétfőn 

17 órától 
a művelődési házban.

A résztvevők tájékoztatót hallhatnak a 2017. évi ered-
ményekről, majd utána szó lesz az idei tervekről, elkép-
zelésekről, költségvetési lehetőségekről. 

A tájékoztató után az önkormányzat vezetői válaszol-
nak a felmerülő kérdésekre, meghallgatják a résztvevők 
javaslatait.

Szeretettel várunk minden rácalmási lakót, érdeklő-
dőt!

Schrick István
polgármester
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Fogadóórák
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Nagyné Berzai Márta 

2018. február 7.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 

Segítsenek embertársaiknak!

ÉTELADOMÁNYOKAT 
VÁRNAK A GYŰJTŐLÁDÁK!
Ételadomány-gyűjtő ládákat 
helyezett ki az önkormányzat 
a rászorulók megsegítésére 
még decemberben. Sajnálat-
tal tapasztaljuk, hogy a gyűj-
tőhelyeken szinte soha nincs 
élelmiszer, üresek a dobozok – 
hiába mennek oda a segítséget 
remélők. Segítsenek!

Az 1. számú láda megta-
lálható: a RÉGI VÁROS-
HÁZA (2459 Rácalmás , 
Széchenyi t. 19. ) oldalsó ke-
rítésén, a Kulcsi út irányá-
ban.

A 2. láda is kihelyezésre 
került az ORVOSI REN-
DELŐ épület oldalára 
(2459 Rácalmás , Korányi t. )

Bolt közelében találhatók 
a ládák, hogy vásárláskor (ha 
van rá indíttatásuk és mód-
juk) gondolhatnak a szegé-
nyekre, elesettekre, támoga-
tásra szorulókra. Út közben 
betehetik adományaikat a 
ládába.

Sopronban, Székesfe-
hérváron, Szigetszentmik-
lóson, Szegeden , Pécsen, 
Szigetváron, illetve a köze-
li Dunaföldváron is van már 
kültéri ételes doboz, amely-
be bárki beteheti ételado-

mányát. A fenti települések 
tapasztalatai szerint válto-
zó, hogy mit raknak a jó-
tékonykodók a ládába. Van, 
hogy készétel várja a sze-
gényeket, van, hogy tartós 
élelmiszer.

„Azt szerettük volna elér-
ni, hogy a nagy szegénység-
ben élők ne a szemetesku-
kákból szedjék ki maguknak 
a táplálékot vagy a maradé-
kokat, hanem kulturált mó-
don jussanak hozzá, ez a 
kezdeményezés a fenti te-
lepüléseken már jól műkö-
dik, ezért döntött a képvi-
selő-testület az ételládák 
kihelyezéséről” – mond-
ta a kezdeményezés céljáról 

Schrick István polgármester 
még decemberben. A szán-
dék továbbra sem változott, 
hiszen nyakunkon vannak a 
téli hidegek, amikor különö-
sen jólesik a gondoskodás, és 
nagy szükség van az önzet-
len segítségre.

A felszerelést követően 
rögtön fel is töltötte az ön-
kormányzat az ételszekré-
nyeket, amelyek így azonnal 
„enni adtak”. A fémszek-
rénybe lehetőség szerint kis 
– nem romlandó – élelmi-
szercsomagokat helyezze-
nek el. Kérjük, ne kerüljék 
el az adománygyűjtő helye-
ket, hanem segítsék rászoru-
ló embertársaikat!

Tűzifát kaptak a rászorulók
Rácalmás Város Önkor-

mányzata tűzifát biztosít a 
rászorulóknak a helyi rende-
lete alapján, amely az aktív 
korúak ellátásában részesü-
lőknek, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
jogosultaknak, a közüzemi 
díjtartozás miatt támoga-
tásban részesülőknek, a szo-
ciális jövedelemhatár alá 
esőknek elsősorban, illetve 
ezeket meghaladóan rang-
sorolt esetekben. Az önkor-
mányzat pályázat útján 151 

erdei köbméter tűzifa be-
szerzésére nyert támogatást, 
az ebből vásárolt fát oszt-
hatja ki a rászorulók között. 
A kérelmeket január 31-ig 
lehet benyújtani a polgár-

mesteri hivatalba. A kiszál-
lítás a kérelmek elbírálása 
után folyamatosan történik. 
A szállítás költségét teljes 
egészében az önkormányzat 
vállalta magára.  A szociális 
tűzifára jogosultak rönkök-
ben kapják meg a fát, egy-
egy kérelmezőnek átlagosan 
1-1,5 köbmétert ítél meg a 
szociális bizottság.

A támogatás felhasználásá-
ról az önkormányzatnak feb-
ruár végéig kell elszámolnia a 
Magyar Államkincstár felé.

Rácalmás 
falinaptáron

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 2018-
as falinaptára még kapha-
tó a művelődési házban, a 
Pomóthy Áruházban és a 
papírboltban. Ára változat-
lanul 1.500 Ft.

Az idei naptárat olyan 
régi képeslapokból állítot-
ták össze, amelyek Rácalmás 
Város levéltárának digitális 
gyűjteményéből származ-
nak. A naptár elkészítésében 
az egyesület segítségére volt 
Németh Miklósné alpolgár-
mester.

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: Milpress Kft., 
2400 Dunaújváros, 

Verebély utca 8. 
Felelős vezető: 

Molnár Gergely ügyvezető
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Schrick István polgármesterrel készítettünk interjút

Három újabb beruházás kezdődik idén
Feladatokban és fejlesztésekben 
bővelkedő volt a múlt év is Rácal-
más életében. A legjelentősebb 
beruházás a sportcsarnok építé-
se volt, de emellett energetikai 
fejlesztésekre, út- és vízelvezető 
rendszer építésére is sor került. 
Valamint pozitív visszajelzések ér-
keztek a nagyrendezvényeinkre, és 
elkészült az új ravatalozó is, ame-
lyet az egyházak helyi képviselői 
halottak napja előtt szenteltek 
meg. Ezekről beszél bővebben évin-
dító interjújában Schrick István pol-
gármester.

– A Norvég Alapból már 
a korábbi években elnyertük 
azt a 280 millió forint visz-
sza nem térítendő támoga-
tást, amelyből kialakíthattuk 
az óvoda és a bölcsőde épüle-
tének geotermikus fűtési rend-
szerét. Örömmel mondhattuk 
el a projekt záró konferenciá-
ján, múlt év tavaszán, hogy az 
előző télen olyan kimagasló 
szinvonalon biztosította a zöl-
denergiára épülő új rendszer az 
intézmény fűtését, hogy nem 
kapcsolt be mellette a gázka-
zán a legnagyobb fagyokban 
sem, pedig  mínusz 12 foknál 
is hidegebb napok voltak feb-
ruárban.  Szintén nagy jelen-
tőségű, hogy a Kovács Galéria 
fölötti területen, a Király utcá-
ban megoldottuk a útépítést, 
valamint a csapadékvíz elveze-
tését. Ugyanilyen fontos volt a 
visszajelzések (például lakos-
sági levelek) alapján a Sirály 
utca aszfaltozása és csapadék-
víz-elvezetése is. A Sirály ut-
cában az ingatlantulajdonosok  
több mint a fele állandó lakó, 
nagyobb esőzéskor, felhősza-
kadáskor a víz az utcára zúdul 
le a partoldalról, bokáig sár-
ban gázoltak a lakók, a megol-
dás sürgető volt. Ezért döntött 
úgy a képviselő-testület,  hogy 
előrevegyük ezt az utcát.  Ha-
sonlóan nyomós érvek szóltak 
a Király utca mielőbbi  aszfal-
tozása és vízelvezetése mellett. 

– A sportcsarnok falai is áll-
nak már...

– A legnagyobb feladatunk 
a leendő rendezvény- és  sport-
csarnok építésének megkezdé-
se volt. Jelentős akadályokba 
ütköztünk a megközelíthe-
tőségének a biztosítása terén. 
Meg kellett vásárolnunk nyolc 
ingatlant azért, hogy hozzá-
férjünk ehhez a kertvégekkel 
övezett területhez, és gondos-
kodjunk arról, hogy busszal is 
megközelíthető legyen a csar-
nok, valamint parkolási gondok 
se legyenek a későbbiekben. 
Az önkormányzat, rendeztet-
te a terepet és a szükséges köz-
műveket is kialakította, megol-
dotta a csapadékvíz-elvezetést. 
Örülünk annak, hogy győzzük 
energiával és forrással a leen-
dő rendezvény- és sportköz-
pontunk építését. Erre a léte-
sítményre nagy szükség van, 
hiszen nincs fedett helyünk, 
ahol egy 150-200 fős nagy-
rendezvényt már meg tudnánk 
valósítani, sátort kell bérelni 
ilyen esetben, aminek a költ-
sége egymillió forint környé-
kén mozog. A csarnok jó he-
lyen lesz, közel az iskolához, 
óvodához, a diákok szünetben 
könnyen át tudnak menni oda 
tornaórára. Az óvodásokkal 
együtt mintegy 500 gyereknek 
biztosít sportolási helyszínt, és 
mintegy 200 bejegyzett spor-
tolója van kisvárosunknak, ők 
szintén nagyon várják, hogy 
elkészüljön a rendezvény- és 
sportcsarnok, hiszen már a 
legkisebb helyiségben is moz-
gásos foglalkozások vannak 
esténként, és nincs elegendő 
hely. A csarnok építésének in-
dokoltsága azt gondolom egy-
értelmű az elmondottak alap-
ján. Tavaly egyébként csak a 
csarnok építésére 668 millió 
forintot tervezett be a képvise-
lő-testület, az infrastrukturális 
háttér biztosítása, utak, járdák, 
közművek ezen felül voltak. Ez 
jelentős összeg, ezért is örülök, 

hogy mellette megoldottuk a 
Sirály és a Király utcában élők 
gondjait, emléket állítottunk 
a halász szakmának, valamint 
átadhattuk az új ravatalozót a 
köztemetőben, amire szintén 
óriási szükség volg. Még Bécs-
ből is kapunk köszönőlevele-
ket. 

– Milyen esztendő elé néz 
Rácalmás 2018-ban?

– Kihirdették múlt évben 
a TOP-os eredményeket. Mi 
három beruházásra pályáz-
tunk. A Millenniumi tó rend-
betételére, úgynevezett zöld 
folyosó létesítésére teljes par-
kosítással, és erre 102 millió 
forintot nyertünk. A Koltói 
Anna utca - Kulcsi út gyalog-
járda és kerékpárút építésé-
re 80 millió forintot nyertünk 
el. Valamint körforgalmi cso-
mópontot alakíttathatunk ki a 
6-os úton a Venyimi út, vagy 
ha úgy jobban ismerik a Lak-
pali lehajtójánál, ami egyik ol-
dalról a városunkba fel- és le-
hajtás, a másikon pedig az 
iparterületre rácsatlakozást 
biztosítja majd. Erre az ipari 
park-iparterület fejlesztése cí-
mén 200 millió forint támo-
gatást kapott Rácalmás önkor-
mányzata. Ezek a beruházások 
megkezdődhetnek a kötele-
ző közbeszerzési és előkészí-
tő eljárások lefolytatása után. 

Rácalmás azon kevés telepü-
lések közé tartozik, amely hi-
vatalos vízitúra megállóhelye, 
bázisa lett az országnak. En-
nek keretében  40 millió forint 
támogatást kapott települé-
sünk a kikötő és a vízi sport-
telep fejlesztésére. Számolunk 
azzal, hogy ez az összeg nem 
lesz elég a tervezett munkák-
ra, az önkormányzat felvállal-
ta, hogy kipótolja a hiányzó 
részt. Más jellegű, de szintén 
nagyon fontos tavalyi változás, 
döntés: ömünkre szolgál, hogy 
letelepedési támogatással se-
gíthetjük azokat, akik Rácal-
mást választották lakóhelyül. 
A támogatás alapjául szolgáló 
helyi rendeletet az eddigi ta-
pasztalatok figyelembe vételé-
vel korrigálni szeretnénk, hogy 
még szélesebb körben vehes-
sék igénybe.

– Rácalmáson legendásan 
erős az egyesületi élet. Ön ezt mi-
ként értékeli?

– Egyesületeink tevékeny-
sége valóban fantasztikus, csak 
elismeréssel szólhatok róluk, 
és köszönetemet fejezhetem 
ki nekik. Nagyon jól sikerültek 
idén is a nagyrendezvényeink, 
városkép tekintetében is so-
kat köszönhetünk a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesü-
letnek, az önkénteseknek, akik 
rengeteget dolgoznak a közte-
rületeken, a vasútállomáson, a 
rendezvényeken. A visszajel-
zések helyben és országosan 
egyaránt pozitívak, hiszen idén 
például elnyertük a régióban az 
Év települése díjat. A szerve-
zeteink is egyre gyarapodnak, 
gazdagodik a közösségi élet. 
Az önkormányzat támogatja 
a bejegyzett és nem bejegyzett 
szervezeteket,  megérdemlik és 
örömmel segítjük őket.

Az elmondottakból látható, 
tennivaló lesz bőven 2018-ban 
is. Ennek szellemében kívá-
nok  egészségben és örömök-
ben gazdag, boldog új évet Rá-
calmás lakóinak!

Schrick István, Rácalmás pol-
gármestere boldog új évet kí-
ván mindenkinek
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Az újrahasznosíthatók 
gyűjtése 

Nem kell külön zsákot be-
szerezni a műanyag hulladék-
hoz! Önnek csak annyit kell 
tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig átlátszó 
zsák(ok)ban kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülöní-
tetten gyűjtött anyagokat: 

o Ásványvizes, üdítős. PET, egyéb flakonok
o Tiszta csomagoló fóliák. fém- és aludobozok (sörös. 

üdítő, konzerves)
o Papír (újság és karton). illetve a kombinált csomagoló-

anyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Park) 
A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott. A VERTI-

KÁL emblémával ellátott zsákok (gyűjtési alkalmanként I 
db) átvétele a helyi Ügyfélszolgálatunknál történik. 

FONTOS: Kérjük, az edényzetekbe NE helyezzen üve-
get! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal 
emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítha-
tó anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a 
gyűjtőzsákba. 

Üveghulladékok gyűjtése 
Társaságunk 2018. évben is minden településen biztosít-

ja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő – 
szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelye-
zéssel. 

Komposztálható hulladékok gyűjtése 
A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék 

gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. A levágott füvet 
és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIO-
LÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg). 
illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű köte-
gekben összekötve szállítja el Társaságunk a megjelölt szál-
lítási napokon, az ingatlan elöl alkalmanként 0,5 m3 meny-
nyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag 
lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a helyi 
ügyfélszolgálatunknál történik. 

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy he-
lyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM 
kerülhet. 

Szelektív naptár
Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ben is 

térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulla-
dékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal lehetősége van 
az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék 
elszállítatására az előre meghirdetett szállítási napokon. 
Aktuális időpontok: január 9., 23., február 6., 20., már-
cius 6., 20., április 3., 17., május 5., 22., június 12., 26., jú-
lius 10., 24., augusztus 7., 21., szeptember 4., 18., október 
2., 16., november 13., 27., december 11., 29.
Komposztálható hulladék elszállítása: január 22. csak 
fenyőfa elszállítása, április 9., május 7., június 11., július 
9., augusztus 6., szeptember 10., október 8., november 5.

Ragasszák fel a matricát!
Tisztelt Rácalmásiak!
Társaságunktól megkapták a múlt év végén az Önök ál-

tal használt hulladékszállító edényzet méretének és darab-
számának megfelelő matricát, illetve a szelektív csomagolási 
hulladékok és zöldhul adék ok gyűjtésre vonatkozó tájékoz-
tatót. Kérjük, a matricát jól látható helyre ragassza fel az 
edényzetére, mivel ezzel igazolja jogosultságát a hulladék-
szállítási közszolgáltatásra 

A felragasztás határideje: 2018. január 31. 
A következő hónaptól (2018. február 1.) kollégáink fo-

lyamatosan ellenőrizni fogják az igény-bevétel jogosultságát. 
Üdülő ingatlan tulajdonosainknak a felragasztás határideje: 
2018. március 31. A matrica ellenőrzés kezdete: 2018. április. 

Amennyiben nem található meg az edényzeten a matrica 
vagy nem a tényleges edényzet méretének megfelelőt kapott, 
esetleg egyáltalán nem kapott matricát, kérjük jelezze ügyfél 
szolgálatunkon. Postacím: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy 
Antal út 2.; 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. Telefonszám: 
25/436-535 (Dunaújváros); 22/576-070 (Polgárdi) vagy E-
mail: dunanett@dunanett.hu; penzugy@vertikalrt.hu 

Együttműködésüket köszönjük! Továbbá tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a kommunális szállítási rend az alábbi telepü-
léseken az alábbiak szerint változik: a keddi része: (főút bal 
oldal, Tóth Árpád utca, Prekop Ferenc utca, Akácfa utca, Ki-
nizsi Pál utca, Május 1 utca, Helyes Imre utca, Zrínyi Miklós 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Márkus István utca, Balassi Bálint 
utca, Kamilla köz, Adonyi út, Sárvári utca, Vörösmarty utca) 
is pénteki időpontban kerül elszállításra. 

Házhoz menő lomtalanítás
Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalom-

mal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban 
a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, 
úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket. 
bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a ki-
sebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszó-
ródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva. kö-
tegelve kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe. így nem kerülnek 
elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék: - elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-ké-
szülék, hűtőgép...); - veszélyes hulladékok. gumiabroncs; heti 
hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdál-
kodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekap-
csolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka. Kérjük, 
hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőség 
egyikén jelezze a közszolgáltató felé. A lomtalanítás nem 
konténerben történik. 

További információ: E-mail: penzugy@vertikaIrt.hu 
Honlap: www.vertikalzrt.hu Régiós elérhetőségek: Központ, 
Polgárdi régió 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu Dunaúj-
város: 25/436-535; dunanett@dunanett.hu 

FONTOS: A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat 
készítse ki az ingatlan elé, előre egyeztetett időpontban. 
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 2018. évi munkaterve

Korán megkezdődött az egyesületi élet
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület Elnöksége 

2018. január 8-án tartotta ez évi első ülését. A téma a 2018-
as év tervezett munkatervének megvitatása volt. A tervezetet 
az elnökség tagjai megismerték, javaslataikkal módosították, 
kiegészítették azt. Így március hónapban a Közgyűlés elé az 
alábbi 2018. évi munkaterv fogja az elnökség benyújtani.

Elnökségi ülések (alapvetően minden hónap első hétfő-
jén): január 8., február 5., március 5., április 9., május 7., jú-
nius 4., július 2., augusztus 6., szeptember 3., október 1., no-
vember 5., december 3.

JANUÁR - Az egyesület éves munkatervének elkészíté-
se. Tagdíj levelek kiküldése. Önkormányzati pályázat elszá-
molása. Virágos Rácalmás és Szép Porta felhívás elhelyezése 
az újságban.

FEBRUÁR - Éves pénzügyi terv elkészítése. 2017. évi 
beszámoló elkészítése. Virágos Rácalmás és Szép Porta fel-
hívás elhelyezése az újságban.

MÁRCIUS - Éves rendes közgyűlés megtartása.. Virá-
gos Rácalmás és Szép Porta felhívás elhelyezése az újság-
ban. Beszámoló közzététele. Éves köztéri virágosítási, fásí-
tási terv elkészítése.

ÁPRILIS -X. Almavirág Fesztivál előkészületi munkái. 
Virágok, növények megrendelése időjárás függvényében.

MÁJUS - Almavirág Fesztivál lebonyolítása (május 12-13.)

JÚNIUS - Városvédő tagoknak kirándulás szervezése 
(szakmai kiállítás vagy fesztivál látogatás)

JÚLIUS - Város és Faluvédők Szövetségének Országos 
találkozója.

AUGUSZTUS - Városvédők családi napja.
SZEPTEMBER - XV. Rácalmási Tökfesztivál (szept-

ember 14-16.).
OKTÓBER - Parkok őszi rendbetétele. Október 23-i 

koszorúzás.
NOVEMBER - Virágos Rácalmás és Szép Porta verseny 

ünnepi értékelése. November 11-i megemlékezés.
DECEMBER - Részvétel a Rácalmásiak Karácsonyán, 

ételosztás.
További javaslatok, eseti és folyamatos feladatok:
– 1 % gyűjtése, pályázatok figyelése, benyújtása;
– a Piactéren lévő Nepomuki Szent János szobrának ki-

javíttatása;
– Tökpiramis deszkáinak cseréje (Milleniumi tó átalakí-

tásának függvényében.);
– Milleniumi tónál lévő íriszliget átalakítása, megszünte-

tése vagy áthelyezése;
– havonta megjelenés a Rácalmás újságban;
– weboldalak és facebook oldalak folyamatos frissítése;
– virágágyások folyamatos gondozása;
– Vasútállomás zöldterületének folyamatos gondozása.

Tíz éve kézben a gyaloglóbot
Tíz éve sportol kitartóan a 

település nordic walking, azaz 
botos gyalogló klubja. A búcsú-
zó óév utolsó túrájára lapunk is 
meghívót kapott. 

Az első lépések: a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesület 
Nordic Walking Klubja tíz éve, 
2008-ban alakult, az alapítók 
ekkor ismerkedtek meg a botos 
gyaloglás alapjaival. Mivel kel-
lemes szabadidősportnak talál-
ták ezt a mozgásformát, hétről 
hétre újabb és újabb közös „nor-
dicozást” tartottak. Az utóbbi 
évtizedben végigjárták Rácal-
mást és környékét és az ország 
számos szép helyére is eljutot-
tak. 

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület Nordic Wal-
king Klubjának vezetője, Tere-
kiné Rendes Éva lapunknak el-
mondta: 

- Klubunk 2008 januárjá-
ban alakult. Ekkor ismerked-

tünk meg néhányan Rá-
calmáson a botos gyaloglás 
alapjaival. Mivel kellemes 
szabadidősportnak talál-
tuk e mozgásformát, hét-
ről hétre újabb és újabb kö-
zös nordicozást tartottunk. 
A hét végét találtuk a leg-
többünk számára alkalmas 
időpontnak. Kezdetben 
vasárnap 10 órakor, majd 
újabban szombatonként 10 
órakor találkozunk és két 
órát gyalogolunk közösen. 
Az útvonalat szabadon választ-
juk meg, bebarangoljuk Rácal-
más körzetét minden irányban 
10 km-es távolságban. Időn-
ként autóbuszt bérelünk, és el-
utazunk túrázni az ország te-
rületén egy-egy szép helyre, 
például a Bakonyba, a Mátrába, 
a Mecsekbe. A tízéves évfor-
duló apropóján megkérdeztem 
a klubtagokat, mit gondolnak 
a Rácalmási Nordic Walking 

Klubról. Arra kértem barátai-
mat, írjanak öt szót, ami először 
eszükbe jut rólunk. A követke-
ző válaszokat kaptam: „moz-
gás, jó társaság, pihenés, kikap-
csolódás, jó levegő, szabadság, 
támasz, telitalálat, együttlét, 
nevetés, boldogság, egészség, 
vidámság, kellemes fáradtság, 
elfogadás, ismeretségek kötése, 
közösség, jó hangulat, beszélge-
tés, túra”. A 10 éves évforduló 

alkalmából köszönete-
met szeretném kifejez-
ni Szalai Árpádnak, a 
Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület ko-
rábbi elnökének, aki kis 
baráti közösségünket 
2009-ben befogadta, és 
az egyesület támogatá-
sával megvásárolhattuk 
oktatási céllal az első 
tíz pár nordic walking 
botunkat. A mai napig 
is aktívan részt veszünk 

a városvédő egyesület életében, 
virágoskertünket gondozzuk, a 
Tökfesztiválon túrát vezetünk, 
az Almavirág Fesztiválon pedig 
nordic walking oktatást tartunk. 
Csapatunk nyitott, bárkit szí-
vesen fogadunk, aki nordicoz-
ni szeretne. Sportos előképzett-
ség nem szükséges. A kezdéshez 
oktatóbotot tudunk biztosítani - 
mondta el lapunknak a jubiláló 
közösség vezetője.  Forrás: DH
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Pályázunk a „Zöld óvoda” címre
Intézményünk pályázik a 

„Zöld óvoda!” cím elnyeré-
sére. Ennek keretében min-
den csoport december hó-
nap elején madár eleséget 
készített olyan célból hogy a 
hideg idő, a fagy beálltával a 
rászoruló kismadarak talál-
janak eleséget.

Közösen kerestünk egy 
megfelelő kisfát és körbe 

énekelve- táncolva felakasz-
tottuk rá az elkészített elesé-
geket.

A Maci csoportban 
Csenge apukája gyönyörű 
madáretetőt készített , mely 
szintén a fára került. Egész 
télen megpróbáljuk bizto-
sítani a hozzánk látogató 
kismadaraknak a szükséges 
élelmet. 

Madárkarácsony a Manóvárban

Bölcsődei jelentkezéssel 
kapcsolatos információk:

A jelentkezés folyamata:
 A szükséges dokumentumok leadása a bölcsőde szak-

mai vezetőjénél
A jelentkezés folyamatos, lezárás adott gondozási év 

március 31.
 A felvétel elbírálása adott gondozási év április 30.

 A szülő kiértesítése adott gondozási év május 31.

Felvilágosítás az alábbi 
telefonszámon: 06-25-517-844

Karácsony az óvodában

Karácsony…. Az év legszebb, legbensőségesebb ünnepe, 
amit december 19-én délelőtt ünnepeltünk óvodánkban.

Minden kisgyermek nagyon izgatott volt.
A közös ünnepség, az óvó nénik előadása és Lendvai 

Józsefné mesemondása után a gyermekek csoportokban 
bontogatták a szebbnél szebb ajándékokat, játékokat.

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
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Farsang 2018. 
 

Idei évben rendhagyó módon 
rendezzük meg óvodánkban 

a Farsangi mulatságot! 
 

2018. február 7-én délelőtt szeretettel 
várjuk a kedves szülőket, hogy töltsék 
gyermekeikkel a délelőttöt és készítsük el közösen a farsang 
jelképeit (farsangi szemüveg, kalap, stb.). 
A délelőtt második felében a megjelenteket meglepetéssel várjuk 
az udvaron.☺ 

 
Kérjük legyenek vendégei minél többen óvodánknak és a 
gyermekeknek! 

 
2018. február 8-án tartjuk zártkörű farsangi rendezvényünket! 
E napon a gyermekek jelmezbe öltözhetnek és csoporton belül 
tartott farsangi mulatságon vehetnek részt.  
Reggelig (legkésőbb 8.30-ig) lehetősége lesz mindenkinek a 
tornateremben berendezett fotó sarokban lefényképezni saját 
gyermekét,akár barátjával, testvérével együtt. Ezt követően 
minden kisgyermeket vár csoportos óvó nénije a csoportjában. 
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Rácalmásiak karácsonya és szilvesztere

Fotók: duol.hu, facebook.com/racmuvhaz

December 16-án, szom-
baton délután a rácalmásiak 
karácsonyán elsőként a helyi 
Jankovich iskola diákjainak 
fellépése fogadta a polgáro-
kat. Az ünnepváró műsor-
ba a Rácalmási Napsugár 
Asszonykórus is bekap-
csolódott, majd az adventi 
köszöntők sorában dr. Ga-
lambos Dénes országgyűlé-
si képviselő, valamint a tele-
pülés polgármestere, Schrick 
István is boldog, békés ün-
nepeket kívánt a rácalmási-
aknak. 

A színpadi programok 
mellett kreatív kézműves-
játszóház is foglalkoztatta a 
gyerkőcöket, az időközben 
megéhező és megszomja-
zó sokaság pedig az önkor-
mányzat és a lelkes helyi ci-
vil egyesületek által feltálalt 
gasztronómiai csemegéket 
kóstolhatta végig. 

Az adventi forgatag-
ból ezúttal sem hiányoz-
hatott a rácalmási betlehe-
mes előadás sem, amelyet a 
Rácalmási Passió és Betle-
hemes Közösség mutatott 
be a kúria a díszudvarán. 

A hangulatot megalapozó 
órák után pontban 19 óra-
kor lépett színpadra hazánk 
egyik legnépszerűbb formá-

ciója, a Csík Zenekar, amely 
ezúttal ünnepi produkcióját 
mutatta be a lelkes közön-
ségnek, méltán aratva sikert.

*
A leköszönő évet a tele-

pülés lakói és vendégei re-
mek hangulatban búcsúz-
tatták a Jankovich-kúriában.

A rácalmási lakosoknak 
nem kellett sokat tipródni-
uk a szilveszteri programvá-
lasztással, hiszen a korábbi 
évekhez hasonlóan ezúttal is 
közösségi óévbúcsúztató, új-
évköszöntő bulira várták a 
polgárokat a Jankovich-kú-
riában. A fűtött sátorban ha-
mar gazdára találtak az asz-
talok, és a baráti társaságok 
az előre elkészített finomsá-
gok kíséretében koccinthat-
tak a remélhetően szerencsés 
új esztendőre.

A színpadon először a 
Dolly Plusz idézte meg a 
múlt század ’80-as éveinek 
házibulizó hagyománya-
it, majd jött az országszer-
te népszerű Balkán Fanatik, 
amely szépen megtáncoltat-
ta a mulatni vágyó nagyér-
deműt.

Az új év örömittas kö-
szöntése után Vida Sanyi 
adagolta a slágereket az ün-
neplő rácalmásiaknak.  DH
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AMATŐR CSOCSÓBAJNOKSÁG 
 

A KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL PROGRAMSOROZAT 
KERETÉBEN AMATŐR CSOCSÓBAJNOKSÁGOT HIRDETÜNK A 

RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN 
2018.02.03-ÁN 10:00-16:00-IG 

 

 

 

VÁRJUK OLYAN AMATŐR CSAPATOK 
JELENTKEZÉSÉT, AKIK SZÍVESEN 
MEGMÉRETTETIK MAGUKAT! 

 
 

JELENTKEZNI A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN SZEMÉLYESEN, 
VAGY A 25/440-456 TELEFONSZÁMON LEHET, 

2018.02.01. 16:00-IG 

A soron következő válogatásban 
A Magyar Királyi Operaház egykori legendás 

énekesének, Fekete Pál könnyűzenei slágereiből 
válogattunk a hónap zenei válogatásában.
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Új év a könyvtárban
Felhívjuk kedves olvasó-

ink figyelmét, hogy január-
ban a könyvtárban is meg-
kezdődik az új év. Kérjük, 
hogy 2018-as első könyvtári 
látogatásuk alkalmával újít-
sák meg könyvtári tagságu-
kat.

Beiratkozási díjaink:
Felnőtt: 1000 Ft/év
Kedvezményes: 600 Ft/év
Kedvezményes beiratko-

zási díjat vehetnek igény-
be diákok, nyugdíjasok. 
GYES, GYED, GYÁS el-
látásban részesülők és a pe-

dagógusok a kedvezmény 
igénybevételéhez szüksé-
ges igazolvány bemutatása 
után.

Gyermekek 16 éves korig 
és nyugdíjasok 70 éves kor 
felett, mozgássérültek, vakok 
és gyengénlátók, közgyűjte-
ményi dolgozók ingyenesen 
iratkozhatnak be a könyv-
tárba.

Könyvtárunk a rengeteg 
kiváló könyv mellett a folyó-
iratokra is nagy hangsúlyt 
fektet. Számos hetilap,

havilap elérhető az olva-
sók számára, melyek kölcsö-
nözhetőek is. Várunk min-
denkit szeretettel!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros- 

művelődésszervező
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Az alábbiakban a régmúlt 
időkből kis történeteket, ér
dekességeket közlök, melyek 
nem kívánnak részletes kifej
tést. Tapasztaljuk, hogy ab
ban az időben is voltak a mai
hoz hasonló gondok bajok 
pld. a magas adók, a pártok 
harca, de ugyanakkor a mai
tól eltérő problémák is bőven 
akadtak.

Hírek, érdekességek 
Rácalmás 150 évéből (IV.)

A fogyasztási adó 
haszonbérletének árverése

(Budapesti Közlöny 1867-10)
A Budai m.kir.Pénzügyi 

Felügyelőség által ezennel köz-
híré tétetik, miszerint a Magyar 
törvényhozás útján a fogyasz-
tási adó iránt jövőre meghatá-
rozandó változások fenntartá-
sa mellett a bornak, mustnak 
és húsnak felhasználásával járó 
fogyasztási adónak Rácz Almás 
helyiségben, Kulcs és a pusz-
tákkal együtt Fejér megyéban a 
m. kir. pénzügyminisztérium f. 
évi július 16-án 32167.sz. kor-
mányrendelete és az árszabály-
zat III. osztálya alapján történő 
beszedése egy évre, azaz 1868. 
január 1-től 1868. december vé-
géig nyilvános árverés útján ha-
szonbérbe adatik. Informálódni 
és jelentkezni a m.kir.törvény-
széken Fehérváron lehetséges

Gyümölcsfák eladók
(Köztelek 1892-03-09)
Almafák, szép, 3 éves kivá-

ló fajú, nemesített, darabja 20 
kr. Papírmandula, 3 éves példá-
nyok, db. 60 kr. Bajor József Rá-
cz-Almás, Fejér megye

Az eszét vesztett néppárt
(Borszem Jankó 1900-06-24)
A nagyzási hóbort és őrület 

hova-tovább eszét veszi a nép-
pártnak. A rácz-almási gyüle-

vész sokadalmon Zichy Aladár 
gróf úr ifjú tapasztalatlanságá-
ban azt állította, hogy mielőtt 
a néppárt bevonult a képvise-
lőházba, ott senki sem emle-
gette a keresztény Magyaror-
szágot. Hej, Böndöcs Benedek, 
aki oly sok víg órát szerez-
tél vele a Háznak, ezt nem ér-
demelted meg Zichy Nándor 
gróf úr fiától s trónörökösétől! 
Hát Sennyei Pál báró és párt-
ja, mely ó-conservativ bogarai-
val is tiszteletet parancsolt, ma 
már végképen kiveszett a nép-
párti portentumok emlékezeté-
ből? Hát Zimándy Ignácz, aki 
a Házban előfutárja valál Kál-
mán Károly hóbortjainak? Mi-
nek is, úgy-e? Olyan „ihletett” 
még sem voltál, hogy, mint ez 
a toporzékoló dervis ugyanazon 
a gyűlésen, azt állítottad volna, 
hogy: „Megalakult a néppárt. 
Szent István volt az alapítója! 
„Szent Lipót mezeje, tárd föl 
kapuidat!

Kossuth kép leleplezése 
tűntetéssel

(Budapesti Hírlap 1900-08-14)
Paizs Gyula dr. megyei bi-

zottsági tag, Rácalmási nagy-
birtokos felajánlotta a község-
nek, hogy a községháza részére 
saját költségén megfesteti Kos-
suth Lajos arcképét. A község 
ezt a hazafias ajánlatot elfo-
gadta. Tegnap délután nagy ün-
nepséggel leleplezték a Kossuth 
képet a község tanácstermében, 
mely alkalommal a rácalmási 
nép egy része nagy ellentűnte-
tést rendezett. Az ünnep dél-
után 4 órakor kezrődött. A kö-
zségháza előtt földíszített tribün 
körül 3.000 ember tolongott. A 
tüntetés már az ünnepség meg-
nyitása előtt kezdődött. Az ér-
kezőket abcugolták. Mikor a 
függetlenségi lobogót meglát-
ták, melyre 1848 van írva, fülsi-
ketítő kiabálás hangzott össze- 

vissza: Le vele! Ez semi! Éljen 
a király! Huszár Dezső főszol-
gabíró felállt a tribünre és csil-
lapító beszédet mondott. Egy 
őrmester vezetésével 8 csendőr 
volt jelen a rend fenntartására. 
A teremben megkezdődött az 
ünnep. Reizmann Pál községi 
bíró megnyitotta a díszgyűlést, 
s utánna Bajor József mondott 
Kossuth Lajosról beszédet, mi-
közben a képről lehullott a le-
pel. Zúgó éjjenzés tört ki, mely-
re abcugolással felet az utca 
népe. Az ünneplők ezután ki-
vonultak a tribünhöz, hogy a 
képviselők beszédet mondja-
nak a népnek, de szónoklatuk 
elveszett a hangzavarban. Du-
lakodás kezdődött, a legények 
megrohanták a csendőröket, 
megragadták többnek a fegy-
verét, ha egy legény félre nem 
ugrik a csendőrszurony keresz-
tül ment volna rajta. Egy másik 
csendőr puskatussal vágott visz-
sza támadójára. Csak az őrmes-
ter higgadságának köszönhető, 
hogy nem folyt vér.

Molnárt keresek
(Budapesti Hírlap. 1904)
Aki malom szerelésében tel-

jesen gyakorlott és ilyenek föl-
állításáról bizonyítvánnyal ren-
delkezik jelentkezzen: Bruck 
Miklós. Ráczalmás. Fejér me-
gye. 15795

Segédtisztet keresek
(Budapesti Hírlap 1912)
Nőtlen, földmíves isko-

lát végzett, lehetőleg a kato-
nai szolgálatnak eleget tett, ál-
lást nyerhet. Fizetés évi 600 kor. 
és teljes ellátás. Ajánlatok a bi-
zonyítvány másolatokkal Pajzs 
Gyula Ráczalmás (Fejér m.) 
küldendők. 

Ittasságával védekezik 
dr. Paizs

(Pesti Napló 1929-02)

(A Pesti Napló tudósítójá-
nak telefon jelentése) Az általá-
nos képviselő választások egyik 
epizódjaként (a függetlenségiek 
és Néppártiak harcaként) került 
csütörtökön a székesfehérvá-
ri törvényszék Horvát-tanácsa 
elé. A néhai Csöngedi Gyula 
egyik legbuzgóbb agitátora, dr. 
Paizs Gyula a fehér megyei Rá-
czalmás község több ezer hol-
das nagybérlője berontott a füg-
getlenségi ellenjelölt, dr. Dániel 
Béla főkortesének, Szabó Bélá-
nak a lakására, ott összeszed-
te az iratokat és a plakátot és 
megsemmisítette azokat. Dr. 
Paizsot emiatt Szabó Béla ma-
gánlaksértésért feljelentette. A 
nagyybérlőt az ügyészség vád 
alá helyezte. A csütörtöki tár-
gyaláson Paizs ittasságával vé-
dekezett. A bíróság több tanút 
hallgatott ki, akikkel a vádlott 
ittasságát próbálta bizonyítani. 
Mivel még sok tanu kihallgatá-
sa van hátra, a tárgyalást pénte-
ken folytatják.

Politikai affér 
a miniszterelnökkel

(Nyírvidék 1932-06)
Teleszky János magára vette 

a celluloid galér példázatot. A 
felsőházi beszéd után politikai 
körökben sokat foglalkoznak 
Gömbös Gyula miniszterel-
nöknek azzal a megjegyzésével, 
melyben a következőket mond-
ja: azt a takarékosságot soha 
sem tudom helyeselni, ha vala-
kinek egy évben 150-200 ezer 
pengő jövedelme van, hogy az-
zal dicsekedjék, hogy egy év-
ben csak egyszer vált celluloid 
gallért. Politikai körökben azt 
mondják, hogy ez a kijelentés 
Teleszky Jánosra vonatkozik. 
Állítólag Teleszky János az el-
hangzott célzás után a felsőház 
folyosóján kijelentette, hogy 
ezek után teljesen visszavonul a 
politikától. Szalai Árpád
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Adjunk, mert adni jó!
2017. december 16-

án került megrendezésre 
a Rácalmásiak karácsonya 
programsorozat, amelynek 
keretén belül Rácalmás Vá-
ros Önkormányzatának tá-
mogatásával – a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélkörébe tartozó – 66 
gyermek vehette át személy-
re szabott ajándékait Schrick 
István polgármester úrtól! 

A karácsonyi ünnepi 
műsort a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola tanulói 
szolgáltatták. Felkészítő ta-
náraik: Igmándi Zita és Fü-
léné Perusza Katalin. 

Kellemes hangulat, öröm-
teli vendéglátás, jókedv jelle-
mezte a délelőttünket. 

A sok-sok csillogó gyer-
mekszem feltöltött mind-
nyájunkat!

A korábbi évekhez ha-
sonlóan – szintén önkor-
mányzati támogatással – 20 
egyedülálló, alacsony jöve-
delemmel rendelkező ügy-
felünk kapott 5 000 Ft érté  - 

kű tartós élelmiszercsoma-
got a karácsonyi előtti idő-
szakban.

Ügyfeleink nevében ez-
úton szeretnénk megkö-
szönni Rácalmás Város 

Önkormányzat Képviselő-
testületének, hogy az aján-
dékok és a rendezvény le-
bonyolításához szükséges 
anyagi forrást biztosítot-
ták!

Továbbá, köszönjük a 
kollégák részvételét, segítő 
hozzáállását és a lakossági 
felajánlásokat is!

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

Köszönet!

Tisztelt Rácalmási Lakosok!
Ezúton szeretnénk megköszönni Rácalmás lakosai-

nak az adományokat, felajánlásokat. Az Önök támoga-
tásának köszönhetően sok családnak nyújthattunk segít-
séget az elmúlt évben. Nagy örömmel tölt el bennünket 
és a nélkülözőket az a tudat, hogy Rácalmás Város lako-
saira számíthatunk és önzetlen cselekedeteikkel, támo-
gatásukkal hozzájárulnak a hátrányos helyzetűek jobb 
életminőségéhez.

Köszönettel: 
Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai
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RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT
Rácalmás I. számú körzet:
Hódiné Schillinger Andrea családsegítő 
Elérhetőségek: tel.: 06-25-440-018 és e-mail: gyerekjoletisz@racalmas.hu

Áfonya köz, Arany János u., Bajcsy-Zs u., Barackvirág u., Barinai u., Bárka köz, Béla köz, Bokréta 
köz, Bokros u., Borostyán köz, Búzavirág köz, Cinke köz, Deák tér, Domb u., Dunai lejáró, Evező köz, 
Fenyő köz, Fő tér, Gárdonyi Géza u., Gélicshegyi u., Gyöngyvirág köz, Gyümölcs u., Hajnalka u., Hajós 
köz, Halász köz, Harmat köz, Horog köz, Ibolya köz, Jégmadár u., Juharfa köz, Keszeg köz, Kígyó köz, 
Kis köz, Kis-Duna parti u., Kiss Ernő u. 51- és 78-végig, Kócsag köz, Kőris u., Ladik köz, Levendula u., 
Liliom köz, Mandula köz, Margaréta köz, Matróz köz, Mester u., Mogyoró köz, Muskátli köz, Nádas 
köz, Orgona u., Páfrány köz, Pálma köz, Páskom dűlő, Patak u., Pázsit köz, Pirosalma köz, Ponty köz, 
Repkény köz, Rév u., Rozmaring köz, Sirály u., Somogyi Béla u., Szárcsa köz, Szávó köz, Szélescsapás 
u., Szent Imre köz, Szentkúti u., Szigetfő u., Szigony u., Szőlő köz, Tallián köz, Tolsztoj u., Tengerész 
köz, Vadkacsa köz, Vágóhíd u., Venyimi u., Vessző köz, Völgy köz. 

Rácalmás II. körzet:
Vass Erika családsegítő 
Elérhetőségek: tel.: 06-25-507-068 és e-mail:  gyerszolgalat@racalmas.hu

Adonyi u., Ady E. u., Babits M. u., Balassi B. u., Béke köz, Bruck köz, Cimbalom köz, Csepecz köz, 
Erdősor, Esze T., Fő u., Fürdő u., Hársfa u., Helyes I. u., Iskola u., Jankovich M. köz, Jázmin u., József 
A. u., Kamilla köz, Katona J. u., Kinizsi P. u., Kiss Ernő u. 38-76 és 11-49, Korányi tér, Kossuth L. u., 
Körtés u., Lépcsős köz, Május 1. u., Márkus I. u., Martinász u., Meggyfa u., Nárcisz köz, Nyárfa sor, 
Nyírfa u., Panoráma köz, Park köz, Petőfi S. u., Prekop F. u., Rác köz, Radnóti tér, Rákóczi F. u., Róth 
köz, Rózsa u., Sárvári u., Síp u., Sütő köz, Széchenyi tér, Szentháromság tér, Templom köz, Tóth Á. u., 
Tulipán u., Vasvirág u., Viola u., Zrínyi M. u.

Rácalmás III. körzet:
Rozonics Patrícia családsegítő 
Elérhetőségek: tel/fax: 06-25-440-440 és e-mail: csaladsegito@racalmas.hu

Akácfa u., Baboskerti lejáró, Bagoly köz, Belmajor, Bíbic köz, Bimbó köz, Bojtorján u., Ciklámen köz, 
Csalogány köz, Csillag u., Csóka köz, Dália köz, Daru köz, Dózsa György u., dr. Sárközi Ferenc u., Duz-
lok dűlő, Egres köz, Eper köz, Fecske köz, Fülemüle köz, Hajnal u., Harangvirág köz, Hattyú köz, Hold 
u., Holló köz, Hóvirág köz, Hunyadi Mátyás u., Jácint köz, Jókai köz, Kazinczy Ferenc köz, Király u., 
Kiss Ernő u. 1-9 és 2-36, Koltói Anna u., Kulcsi u., Madách Imre u., Málna köz, Mályva köz, Mikszáth 
Kálmán u, Móricz Zsigmond u., Nap u., Nefelejcs u., Pacsirta u., Pázsit köz, Pelikán köz, Pillangó köz, 
Pincesor, Pinty köz, Rezeda köz, Rézvirág köz, Rigó köz, Szeder köz, Szirom köz, Szitakötő u., Táncsics 
M. u., Vadvirág köz, Vörösmarty M. u., Szlatina tanya, Kölcsey Ferenc u., Móra Ferenc u., Illyés Gyula u.
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Iskolai helyesírás kipipálva
 Az idén is fontosnak tartottuk anyanyelvünk ápolását, 

szeretetét, ezért neveztünk a XXI. Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei helyesírási versenyre.

Az iskolai fordulóra megtartottuk a válogatóversenyt, így 
az 5-8. évfolyam tanulói közül 36 gyerek vehetett részt. No-
vember 22-én zajlott le Magyarországon és a határainkon túl 
az 1. forduló, azaz az iskolai.

A sors keze egy kicsit beleavatkozott nálunk, Rácalmáson, 
hogy ne menjen minden gördülékenyen ezen a napon, pont 
áramszünet volt 9-16 óráig. Szerencsére 14:45-ig jól láttunk, de 
ezután a gyerekek elővették lámpáikat vagy telefonjaikat, hogy 
lássanak. Ilyen hangulatos verseny szerintem a 20. század elején 
lehetett, amikor még petróleumlámpával világítottak. 

A verseny anyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Keret-
tantervnek az évfolyamonként meghatározott követelmé-
nyeire épül. Először tollbamondást írtak külön teremben 
évfolyamonként a gyerekek, majd feladatlapot tőltöttek ki. 

A következő eredmények születtek:
5. évfolyam 1. Poór Panna (5.b), 2. Gurics Anna (5.a), 3. 

Ádám Tamás (5.b), 4. Nagy-Abinéri Panna (5.b), 5. Móger 
Jázmin (5.a)

6. évfolyam 1. Kulcsár István (6.a), 2. Pesei Karolina (6.a), 
3. Mák Luca (6.b), 4. Budai Kamilla (6.a), 5. Tóth Viktória 
(6.b)

7. évfolyam 1. Osvai Réka (7.a), 2. Bachrathy Nikolett 
(7. a), 3. Veres Szabolcs (7.b) 4. Hajnal Zóra (7.a) 5. Molnár 
Kiara (7.a)

8. évfolyam 1. Vincze-Hajnal Blanka (8.b) 2. Fodor Gré-
ta (8.b) 3. Wiedermann Csenge (8.b) 4. Deák Adrienn (8.b) 5. 
Nyári Bianka (8.a)

Évfolyamonként beküldtük a 2-2 legjobb teljesítményű 
feladatlapot, s izgatottan várakozunk, hogy Fejér megyében 
lesz-e tanítványunk a 20 legjobb között. Ha igen, akkor részt 
vehetünk a megyei fordulóban, amely 2018. március 8-án lesz.

Köszönöm kollégáim segítségét a verseny lebonyolításában, 
a gyerekeknek pedig a komoly helytállást.  Panyi Erika

magyartanár

Jankovich Miklós
 általános iskola

MARY POPPINS 
A MADÁCHBAN

 November 22-én láthat-
tuk a felejthetetlen Pame-
la Lyndon Travers Poppins-
sorozatából készült színpadi 
musicalt, a Mary Poppinst a 
Madáchban.

1934-ben a könyv óriá-
si sikert aratott, majd még 8 
kötet követte. 1964- ben ze-
nés játékfilm készült belőle 
Julie Andrews címszereplé-
sével. Walt Disney majd 20 
évig várt az írónő beleegye-
zésére, hogy vászonra kerül-
hessen. A film a 37. Oscar-
gálán 13 jelöléssel indult. 

Julie A. első Oscar-díját 
kapta legjobb női főszerep-
lőként.

1993-ban egy brit szín-
házi producer megkapta 
a színpadi adaptáció jogát 
az írónőtől. Az ősbemuta-
tó Londonban a West En-
den 2004-ben volt. A vi-
lágpremier óta a musicalt 
bemutatták számos európai 
nagyvárosban. Budapestre, 
a Madách Színházba 2012 
szeptemberében érkezett 
meg.

Végre mi is részesei lehet-
tünk a nagy varázslatnak. A 
történet örökérvényű: fel-
nyitja a szemünket az élet-
ben igazán fontos dolgok 

iránt, melyek a hétköznapok 
forgatagában elsikkadnak. 
Figyelni egymásra, meghall-
gatni, szeretni egymást...

Felejthetetlen szereposz-
tásban láthattuk. Maryt a 
csodálatos hangú és küllemű 
Polyák Lilla, Banks papát 
Szerednyey Béla, Corry né-
nit Hűvösvölgyi Ildikó ala-
kította, de minden szereplő 
elvarázsolt bennünket játé-
kával és hangjával.

 Rácalmásról 24-en utaz-
tunk, sok-sok élménnyel 
gazdagodva, na és persze 
kissé álmosan tértünk haza, 
de még egyszer megnéz-
nénk szívesen, csupán az a 
baj, hogy nehéz jegyet kap-
ni, ha egyáltalán lehet. 

 Panyi Erika
színházszervező
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„Gazdálkodjunk együtt!” vetélkedő
Egy nagyon jó hangulatú, 

kellemes délutánt töltöttünk 
el a DSZC Rudas Közgaz-
dasági Szakgimnáziumá-
ban, ahol immáron tizedik 
alkalommal került megren-
dezésre a „Gazdálkodjunk 
együtt!” vetélkedő.

Iskolánk öt csapattal kép-
viseltette magát. Előzete-
sen kiadott feladat egy Ru-
das Bankó elkészítése volt, 
melyet csapataink lelkiis-
meretesen készítettek el. A 
vetélkedőn szükség volt a 
gyerekek földrajz, történe-
lem, angol nyelv, matemati-
ka tudására, valamint az ál-
talános műveltségükre. A 
versenyre gőzerővel készül-
tek csapataink. Ennek meg 

is lett az eredménye: Kupsza 
Noémi, Veres Szabolcs és 
Kunos Milan csapata (7.b) I. 
helyezést ért el.

Az előzetes feladatot a 
8.b osztályos csapatunk tel-
jesítette a legmagasabb szín-

vonalon, akik ezzel el is 
hozták a különdíjat. A csa-
pat tagjai: Vincze-Hajnal 
Blanka,Wiedermann Csen-
ge és Hegedűs Dominik.

A különleges tárgyak ér-
tékesítése során újabb külön 

díjat osztott ki a zsűri, ame-
lyet a 7. b osztályos Kupsza 
Noéminek ítéltek oda ferge-
teges eladástechnikájáért.

Másik három csapatunk 
ugyan nem lett helyezett, de 
nagyon jól megállták a he-
lyüket a népes mezőnyben. 
A csapatok résztvevői: 7.a - 
Bachraty Nikolett, Csiszár 
Laura és Szabó Angelika. 
7.b - Nagy Balázs, Dobos 
Dorka és Weisz Lilla. 7.b - 
Tóth Izabella, Németh Van-
da és Lakatos Xavér.

Gratulálunk és nagyon 
büszkék vagyunk Rátok!

Felkészítő tanáraik: Már-
ta István, Kunos Vanda, Sós 
Judit és Dancs Esztella.

Kunos Vanda

 

A program tartalma: 

- Ínycsiklandó Superior ebéd 

- Az ebéd ideje alatt frissítő házi limonádék, kézműves 
szörpök, üdítők és ásványvizek 

- Délutáni belépő SPA & wellness szigetünkre 

A program ára: 7 900 Ft / fő 
Bejelentkezés: 25/507 817 
 
* a tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekért tekintse meg honlapunkat. 
  

 

 
 

G A S Z T R O W E L L N E S S 
Ahol a gasztronómia és a pihenés találkozik 

Január 28-án testet-lelket és ízlelőbimbókat kényeztető élményprogrammal várjuk Önöket 
a Jankovich Kúria Wellness Hotelben! Fogyasszon el egy ínycsiklandó ebédet éttermünkben, 
utána pedig adja át magát a SPA & Wellness Szigetünk nyújtotta pihentető élményeknek. 
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A Rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Biztonságos évet hagyunk magunk mögött
Elmúlt hónapunk, de el-

mondható, hogy az elmúlt esz-
tendőnk is kiemelkedően jónak 
mondható a közbiztonság sta-
tisztikai adati szerint is. Rácal-
más – a hasonló lélekszámú te-
lepülésekhez viszonyítva – az 
élmezőnyben szerepel a köz-
biztonság terén. Köszönhető ez 

a lakosságnak, a gyakorlatban 
is jól bevált Szomszédok Egy-
másért (SZEM) mozgalom-
nak, városunk önkormányzatá-
nak, körzeti megbízottjainknak 
és nem utolsó sorban egyesüle-
tünk tagjainak, akik egész év-
ben szabadidejüket áldozva tet-
tek meg mindent, cselekedtek 
legjobb tudásuk szerint, hogy 
településünkön megfelelő köz-
biztonságban élhessünk. Pol-
gárőreink munkájáért egyesüle-
tünk vezetősége e lap hasábjain 
is köszönetét fejezi ki.

A 2017-es év utolsó honap-
ja is kisebb problémák mellett 
zajlott le. Ami említésre mél-
tó: ismeretlen tettesek szilvesz-
ter éjszakáján megrongálták a 
Millenniumi parkban felállí-
tott betlehemet. Szégyenteljes 
és felháborító ez az eset! Kör-
zeti megbízottjaink elemzik a 
kamera felvételeit. Ugyanakkor 

problémamentes volt az adventi 
ünnepség, és a szilveszteri mu-
latságok is a maguk megszokott 
módján zajlottak le.

Az új év új kihívásokat tar-
togat mindenki számára, így 
egyesületünk is 2018 terveit be-
szélte meg a decemberi ülésén. 
Szembe kell néznünk tovább-
ra is a besurranó tolvajokkal, az 
illegális árusokkal, figyelnünk 
kell a lakásbetörőkre, és távol 
kell tartanunk őket, valamint a 
gépjármű-feltörőket is. Odafi-
gyelünk továbbra is gyermeke-
ink biztonságára. Olyan tech-
nikai fejlesztéseket tervezünk 
– amennyiben költségvetésünk 
engedi –, amelyek növelik a la-
kók biztonságérzetét. Felké-
szültünk az új évi pályázatok fi-
gyelésére, és számunkra előnyös 
pályázatokon való részvételére.

Folytatjuk megszokott jár-
őrözéseinket, továbbra is szo-

ros együttműködést tervezünk 
a helyi körzeti megbízottakkal, 
az adonyi rendőrőrs tagjaival és 
a Dunaújvárosi Rendőrkapi-
tánysággal munkánk eredmé-
nyességének érdekében. Lovas 
polgárőreink a külterületek el-
lenőrzését szorgalmazzák majd 
idén is, főleg az illegálisan sze-
metet lerakó személyek felderí-
tése érdekében.

Terveink közé tartozik a to-
vábbi tagtoborzás, aminek ered-
ményeképpen sűríteni tudnák 
járőr szolgálatainkat és még ha-
tékonyabbá tudnánk tenni vállalt 
feladataink megvalósítását. Ezért 
továbbra is várjuk mindazok je-
lentkezését, akik munkájukkal 
segíteni szeretnék Rácalmás jó-
nak mondható közbiztonságá-
nak megtartását, javítását.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 
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Év vége
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Tu-

risztikai Központban a 2017-es évet ren-
dezvényekkel és egyéb eseményekkel zár-
tuk. December vége felé közeledve is 
folyamatosak voltak a céges és családi ren-
dezvények. December 16-án sikeresen le-
zajlott a rácalmásiak karácsonyi rendezvé-
nye, olyan neves fellépőkkel tarkítva, mint 
a CSÍK zenekar. Az év zárásaként pedig 
együtt búcsúztattuk a 2017-es évet a he-
lyi lakosokkal, valamint az ide látogató kör-
nyékbeli érdeklődőkkel a rácalmásiak szil-
veszteri mulatságán. Elmondható, hogy a 
2017-es évhez hasonlóan, idén is számos nagy rendezvénynek biztosít majd otthont a kúria területe.  Nincs 
megállás, hiszen a háttérben már zajlanak a 2018. február 17-i Esküvő kiállítás előkészületi munkálatai. 

Jankovich-kúria dolgozói

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT
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Út a jövőbe - Robotika
2018. április 14. szombat, Jankovich Kúria és Rendezvényközpont

Tisztelt Rácalmásiak!
Immáron harmadszorra rendezi a meg a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület tavaszi családi napját, a Tavaszi vásárt. Az 

idei évben a rendezvény a Robotika égisze alatt zajlik, kicsit a jövőbe tekintve. „Út a jövőbe” az üzenet, ami bemutatja, előre 
hozza a technika jelenleg kevésbé ismert területeit, azokat a technikai újításokat, amik most még kuriózumként, fantaszti-
kumként és egy kicsit elképzelhetetlen jövőbeli megvalósulásként vannak a köztudatban, viszont elképesztő ütemben fej-
lődnek és válnak hétköznapjaink részévé.

Robot fog főzni a konyhámban? Emberi vezető nélküli lesz a jövő autózása? Csak a kényelmünket szolgálják, csak időt, 
energiát spórolnak meg számunkra, vagy kiszorítják az embert a robotok a munka világából? Veszélyes-e a robottechnika 
az emberre hosszú távon?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatunk választ tavaszi vásárunkon, ami nevéből adódóan nem csak érdekes családi 
programokkal, robottechnikai bemutatókkal, de gasztronómiai és cukrászati termékek kínálatával, és a helyi és környékbeli 
vállalkozók kirakodóvásárával is várja vendégeit.

A jövő a jövő generáción keresztül valósul meg, így kiemelt jelentőségűek lesznek gyermekprogramjaink. A „jövő gene-
ráció” kipróbálhatja egyes robottípusok irányítását, programozását, képességfejlesztő játékokkal ismerkedhet, de olyan ha-
gyományos játékokkal is élhet, mint az ugrálóvár. 

Ezzel a rövid kis előzetessel invitálunk minden rácalmásit a helyi vállalkozók Tavaszi vásárára!
A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület vezetősége
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Cserkészélet télen
A cserkészpedagógia fon-

tos része, hogy a folyamatos 
fejlődés igényét megteremt-
se a gyerekekben. Olyan 
programokat próbálunk biz-
tosítani számukra, melyeken 
testben, lélekben és tudásban 
egyaránt gyarapodhatnak.

Betlehemes előadásun-
kat láthatták a Rácalmásiak 
karácsonya rendezvényen, a 
kúria díszudvarán, a refor-
mátus és a katolikus temp-
lomban istentisztelet, illetve 
szentmise után, végül pedig 
a Deák térre vittük az öröm-
hírt. Kulcson ismét az idősek 
otthonában járultunk hozzá 
a meghitt karácsonyi hangu-
lathoz. Köszönet mind a 38 
résztvevőnek!

A szünetben őrsi foglal-
kozásokat tartottunk, ahol 
többek között madáretető-
ket is készítettünk. Szilvesz-
teri túrát a Bodajk, Gaja-
szurdok útvonalon jártuk le. 
Az évet hagyományosan az 
uszi-bulival kezdtük, immár 
hatodik alkalommal rendez-

zük meg vizes vetélkedőn-
ket. 

2018. január 20-án a Ve-
lencei-hegységben Fázós 
TOPorgós téli tájékozódá-
si túrán veszünk részt, a táv 
22 kilométer. Február elején 
az országos cserkészbál vár-
ja a nagyokat. A 26. orszá-
gos cserkész népdaléneklési, 
népzenei, vers- és mesemon-
dó versenyre is készülünk 
színvonalas produkciókkal. 

2018 nyarán a Szalki-szi-
geten két nagy cserkészren-
dezvényt is megrendezésre 
kerül. A Central European 
Jamboree-ra közel három-
ezer fiatalt várunk a visegrá-
di országokból. A Scoutland 
fantázianevű fesztivál pedig 
a 16 éven felüli magyar cser-
készeknek szól, itt legalább 
hatszázan leszünk. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az 
általam javasolt helyszínt 
választották a szervezők és 
számítanak segítségünkre a 
rendezvények előkészítésé-
ben, lebonyolításában.

Blau Sándor

Városvédők az adventen

Az elmúlt évek hagyományait követve egyesületünk ez 
évben is részt vett a Rácalmásiak karácsonyán a Jankovich-
kúriában. Idén a képviselő-testület tagjaival együtt sült hur-
kával, kolbásszal vártuk városunk lakóit valamint a hideg 
időben elmaradhatatlan illatos, fűszeres forralt borral és teá-
val. Örömmel üdvözöltük egyesületünk tagjait, városunk la-
kóit és kívántunk egymásnak kellemes ünnepeket!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei IX.
A két világháború és köztük 
a „béke idő” (1914-1945)

Bár a szemben álló felek ka-
tonai vezetősége meg volt győ-
ződve arról, hogy fél év alatt 
véget érhetnek a hadmozdula-
tok, a „Nagy Háborúnak” is ne-
vezett első világháború végül 
négyévnyi véres küzdelembe 
torkollott. A frontokon harco-
ló 3 és fél millió magyar kato-
nából - becslések szerint - több 
mint fél millió esett el, másfél 
millió sebesült meg, és 800 ezer 
került hadifogságba. Rácalmás-
ról 800 férfi vonult be és harcolt 
az olasz, orosz, szerb frontokon. 
Százhatvanketten vesztek oda, 
54 hadiözvegy és 77 hadiárva 
maradt utánuk. A hősi halottak 
nevét 1922-ben összegyűjtöt-
ték és egy vörös márvány táb-
lára vésették, melyet a Katoli-
kus Kör falán helyeztek el. A 
Szentháromság téren és a Fő 
téren álló, mára hatalmasra nőtt 
fákat az ő emlékükre ültették. A 
márványtábla összetört, a hősök 
neve ma már az I. és II. világhá-
borús emlékművön olvasható.

Az első világháborút az 
Osztrák-Magyar Monarchia és 
a történelmi Magyarország fel-
bomlása egy követte. A győztes 
antant hatalmak az általuk fen-
nen hirdetett etnikai elvekkel 
szemben egy a stratégiai érde-
keiknek megfelelő, igazságta-
lan békét kényszerítettek az or-
szágra, melynek következtében 
3,3 millió magyar rekedt kívül 

az új magyar állam határain. Az 
ország elveszítette nyersanyag-
forrásainak és iparának túlnyo-
mó részét, és nemzeti önren-
delkezését sértve korlátozták a 
hadseregének létszámát. Mind-
ez óriási sokként érte a magyar 
társadalmat, és a Horthy rend-
szer külpolitikájának a legfőbb 
célja a revízió megvalósítása 
lett. A mérsékeltebb irányzat 
a magyarlakta területek visz-
szaadását szerette volna elérni, 
de a „mindent vissza” követe-
lés vált hangadóvá. Végső soron 
ez terelte Magyarországot Né-
metországhoz, és sodorta egy 
újabb háborúba. A Trianoni 
békedekrétum következtében 
az elcsatolt területen maradt a 
népiskolák kétharmada, és az 
egyetemek egy része. Az idegen 
országokhoz csatolt területek-
ről sok magyar menekült Ma-
gyarországra, köztük százezer 
körüli tanító. 

A háború idején 100 ágyas 
hadikórház működött az iskolá-
ban, Farkas Károly főjegyző irá-

nyításával. A Tanácsköztársa-
ság bukását követő fehérterror 
során egy különítmény össze-
szedte a rácalmási direktórium 
vezetőit, korbáccsal összever-
ték őket, majd Demény Rezső 
tanítót agyonlőtték, holttes-
tét lovaskocsi után kötve von-
szolták végig a falun, harmadik 
gyermekükkel várandós felesé-
ge szeme láttára. Az idős embe-
rek évtizedek múlva is nagy sze-
retettel beszéltek a tanító úrról, 
rendszeresen virágot vittek a 
zsidótemetőben lévő sírjára.

A háborút, forradalmakat és 
ellenforradalmakat követő mély 
válságból viszonylag gyorsan si-
került kiemelkednie az ország-
nak. Rácalmáson a két világ-
háború között megerősödött 
a kisparaszti réteg, mely saját 
földjén önállóan gazdálkodott. 
A nagybirtokokon és a kúriák-
ban jelentős számú cseléd dol-

gozott, sokan Pestre szegődtek. 
A monarchia haditengerészeté-
nél szolgált leszerelt katonák a 
dunai-, illetve tengerhajózásnál 
kerestek megélhetést, „hajós di-
nasztiák” alakultak ki. A falu fő 
utcáján megnőtt a boltok, üz-
letek, kocsmák, iparos házak 
száma. Weisz Aladár központi 
vendéglőjében és Rezutsek Je-
nőné panziójában volt szállás, 
és bérautót is lehetett rendelni. 
Újabb ipari üzemek létesültek, 
Pajzs Gyula kender-, Herceg 
Jenő konzerv-, Pinthoffer An-
tal szikvízgyára, Nagy Sándor 
malma és betonáru telepe. Ví-
zimalmok, gőzmalmok őröltek, 
és a mezőgazdaságban is meg-
jelentek a gépek. 

1920-ban Rácalmáson 710 
ház volt. A korszak szociálpoli-
tikai intézkedésének, a lakáskö-
rülmények megjavítását célzó 
FAKSz programnak köszönhe-
tően, 1930-ban mintegy 50 ház 
épült fel római katolikus teme-
tőtől északra eső területen, és a 
mai Fő és József Attila utcában 
(a volt úrbérilegelőn), a földre-
form során kialakított házhe-
lyeken. A bíró 1920-1944 kö-
zött Hoffmann János volt, a 
vezető jegyző Farkas Károly, aki 
apját, Führer Sándort váltotta, 
annak 40 évi szolgálata után.

1923 Thész Lajos osztálya

1924 vegyes dalárda Missik István igazgató az első közepén ba-
jusszal

1937-38 a tantestület egy része – álló sor: Thész Lajos, Varga An-
tal, Teleki Ilona, Russiczky Vilma (Hauckné), Takó Gyula, Dombai 
Pál. Ülő sor: Tömör Károly, Boglár (Braun) Margit, Péter Imre, Jan-
da Győző
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  Klebelsberg Kuno kultusz-
miniszter a legyőzött, méltósá-
gában megalázott országot a ki-
látástalanságból a kultúra és az 
oktatás eszközeivel akarta kive-
zetni. A hangsúlyt a népokta-
tásra helyezve, elő kívánta segí-
teni a magyar társadalom lassú 
modernizációját. Az országot 
öt kilométer sugarú körökre 
osztották, és minden körzetben 
népiskola állítását tervezték. Öt 
éven belül 5000 népiskola, 3500 
tanterem 1750 tanítói lakás épí-
tése szerepelt a tervekben 40 
millió aranykorona értékben. A 
pénzügyi fedezetet az Országos 
Népiskolai Építési Alap bizto-
sította. Az iskolák modern tí-
pustervek alapján téglafalakkal, 
vörösfenyő padlóval, hatalmas 
ablakokkal, palatetővel készül-
tek. A művelődésügy magas 
költségvetési hányada részben 
bújtatott katonai költségvetés 
volt. A békeszerződés megtil-
totta Magyarországnak a ka-
tonakötelezettséget, és csak kis 
létszámú hivatásos hadsereget 
engedélyezett, ezért az elemi 
katonai kiképzést elrejtették az 
iskolákban a testnevelést szol-
gáló leventeképzés mögé, me-
lyen a fiúknak 12-től 21 éves 
korukig részt kellett venni-
ük. A leventeoktatók leszerelt, 
vagy tartalékos tisztekből ver-
buválódtak. A foglalkozásokon 
a diákok testnevelési és katonai 
gyakorlatokat hajtottak végre, a 
hétvégeken menetgyakorlato-
kon, fegyverhasználati oktatá-
sokon vettek részt.

1920-ban új tanterveket ve-
zettek be, a Trianon utáni hely-
zethez alkalmazkodva nagyobb 
hangsúlyt helyeztek a világné-
zeti, politikai nevelésre. Erősö-
dött a nemzeti érzésre nevelés, 
a revizionista szellem elplántá-
lása a fiatalokban. Ez minden 
tantárgyban, és a tanórán kívüli 
tevékenységekben is megjelent. 
Az érzelmekre ható irredentiz-
mus (pl. a tanítás kezdetén és 
végeztével a Magyar Hiszek-
egy elimádkozása, a Nagy-Ma-
gyarország dekorációk) ezt vés-
te a diákok tudatába. Nagy súlyt 
fektettek a baloldali eszmék, el-
sősorban a kommunizmus és 

a szociáldemokrácia, de ezek 
mellett a polgári demokrácia 
elítélésére és kritikájára.

Az elemi népiskola négy 
osztályának elvégzése után to-
vább lehetett tanulni a polgá-
ri iskolában, mely középfokú 
szakképzésben való részvétel-
re, illetve a középfokú tanító-, 
óvónőképző intézetekben való 
továbbtanulásra jogosított. A 
rácalmási gyerekek Székesfe-
hérvárra, Érdre, később Adony-
ba jártak. Érdekes adatokat ta-
lálunk az adonyi polgári iskola 
1941-42-es évkönyvében. Az 
iskola hat „tanára” közül ket-
tő volt állami, a többiek kisegí-
tő óraadók, végzettségük elemi 
iskolai tanító, illetve tanárje-
lölt. A 206 tanuló közül 125 a 
fiú és 91 a leány. A szülők 63 
százaléka volt kisbirtokos, kis-
iparos. Az évkönyvből megis-
merhetjük a tanév eseménye-
it, és név szerint a gyerekek év 
végi osztályzatait. A harmincöt 
rácalmási tanuló további élet-
pályáját ismerve megállapít-
hatjuk, hogy jó képzést nyújtott 
az adonyi polgári, hiszen a ta-
nulók fele felsőfokú képzésben 
folytatta tanulmányait, egyete-
mi oktató, katonatiszt, mérnök, 
tanító, óvónő, agronómus, köz-
tisztviselő került ki közülük. A 
másik lehetséges továbbtanulási 
irány a négy elmei után a gim-
názium, leánygimnázium volt, 
melyekből főiskolára, egyetem-
re lehetett kerülni. Az alsóbb 
néposztályok gyermekei min-
dössze 5,1 százalékkal képvisel-
tették magukat a középiskolák-
ban. Akik sem polgáriban, sem 
gimnáziumban nem tanultak 
tovább, ott maradtak még két 

évig az elemiben, ismétlő isko-
lában, ahol már nem folyt min-
dennapos oktatás. Innen az alsó 
fokú szakképzés irányába lehe-
tett továbbhaladni. A rácalmási 
az ismétlőiskolások keddenként 
és péntekenként jártak iskolá-
ba. Tavasszal és ősszel a kertben 
dolgoztak. A fiúkkal Thész La-
jos, Kelemen Ferenc és Tóth Já-
nos foglalkozott. A lányok ké-
zimunkáztak Boglár (Braun) 
Margit vezetésével. Varrtak, hí-
meztek, kötöttek, egyenruhát is 
készítettek maguknak.

A ráczalmási Állami Ele-
mi Iskola igazgatója 1920-tól 
1929-ig Missik István volt, aki 
1919-ben repatriált Szlovákiá-
ból. A Missik házaspár kivette a 
részét a falu kulturális életének 
szervezéséből, színdarabokat ta-
nítottak be, énekkart, olvasókört 
vezettek. Missik István volt az 
elnöke a Fejérmegyei Tanítótes-
tület Adonyi járási körének, va-
lamint a járási Faiskolának. Rá-
czalmáson a kiváló tanító, Thész 
Lajos irányította a faiskolát, és 
oktatta a leventéket. (A levente 
egyesület elnöke Teleszky Dezső 
volt). A Galambos pusztai tag-
iskolában Csata László és Csata 
Lászlóné tanított, Kulcson Antal 
László, Takó Gyula, Tömör Ká-
roly. 1929-ben Péter Imre lett az 
igazgató, aki az adonyi II. körzet 
egyik iskolafelügyelője is volt. Ő 
1948-ig irányította az iskolát

Simonvári (Simonits) Karo-
la állami óvónő, 1925-től dol-
gozott a rácalmási óvodában. 
1931-32-ben 160 gyermek járt 
az intézménybe. Karola néni 
1939-ben nyugdíjba vonult, ak-
kor Gábler Mária lett az óvónő. 
A dajka Németh Józsefné, Jan-

ka néni volt, és 90-120 gyermek 
látogatta az óvodát.

Az 1940:20. törvény ki-
mondta a nyolcosztályos nép-
iskola felállítását. Thész Lajos 
vállalta a 7-8. osztály indítását. 
Nyáron állította össze a tan-
menetet Péter Imrével. Rajtuk 
kívül Boglár (Braun) Margit, 
Horváth (Hochstein) Teréz, 
Janda Győző, és Sárközi Antal 
tanította gyerekeket. A képzés 
1941-42-ben indult

1941 után a háborúba való 
belépéssel megváltoztak az ok-
tatás feltételei. Csökkent a taní-
tók száma, mert a férfiakat be-
hívták katonának. Több iskolát 
bezártak, az épületeket katonai 
csapatok foglalták el. Gönczöl 
Antal rácalmási plébános hábo-
rús eseményekről szóló jelen-
tésében azt olvashatjuk, hogy 
1944 szeptemberének első felé-
ben ezernégyszáz magyar kato-
nát szállásoltak be a községbe, 
akik az iskolákat lefoglalták, a 
konyhát számukra a plébánián 
állították fel. Három hétig tar-
tózkodtak a faluban, őket a né-
metek követték.

Müller Lászlóné (Thész Má-
ria) visszaemlékezése: „1944. 
március 19-én szállták meg 
a németek Rácalmást. A fel-
ső iskolában elég sokáig voltak 
SS katonák. Amikor elmentek, 
apámmal (Thész Lajos) együtt 
bementünk a romos, tönkretett 
iskolánkba. Szomorúan láttuk, 
hogy mindent elvittek vagy el-
pusztítottak. Eltűnt a szertárból 
a gyönyörű kőzetgyűjtemény, a 
fiúk fából, agyagból készített 
munkái, a lányok kézimunkái, 
az osztálynaplók, anyakönyvek, 
táblák, padok, dobogók. A bú-
torokat összevágták, eltüzelték. 
Apám íróasztalát megtaláltuk 
félredobva, a fiókból minden 
eltűnt, a ceruzák, tollak helyett 
egy Hitler képet hagytak „em-
lékbe”. Később orosz hadifog-
lyok voltak az alsó iskolában.” 

Huszonöt éven belül immár 
másodszor kellett vesztes hely-
zetből, alapjaiból újjáépíteni az 
országot. (A képek Müller Lász-
lóné, Dodi néni gyűjteményéből 
származnak.)

Németh Miklósné

Boglár (Braun) Margit ismétlő osztálya, Szabó István pedellussal
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Apróhirdetés

Az 

Adonyi Agroszerviz Kft. 
mezőgazdasági berendezések, épületek, traktorok, 
munkagépek, és gépjárművek villamos karbantartásá-
hoz, javításához 

villanyszerelőt
 keres. 

Kiváló szakmai fejlődési 
lehetőség, hosszú távú 
munkakapcsolat. 
Bérezés megegyezés szerint. 

Jelentkezni a 
30/902-15-41, 
30/405-41-29 
telefonszámokon, vagy 
az agroszervizkft@gmail.com 
címen lehet. Bükfürdőn apartman! 3 férőhelyes apartmanban üdülőjog 

2018. február 21-től március 6-ig átadó. Érd.: 06 20/548-3207
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. február 23-

én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. február 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb február 12-ig juttassák el a szerkesztő-
bizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármes-
teri hivatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Hári Mirella, 2017. 12. 19., Sirály utca
Bali-Bartal Hunor, 2017. 12. 21., Táncsics M. utca
Csepreghy Léna, Csepreghy Lujza, 2017. 12. 23., Duzlok dülő
Füsti Bianka, Kulcsi út , 2017. 12. 29.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

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 és Bölcsőde: 
25/517-840

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

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

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 70/459-2561

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 

20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Stermeczki András evangélikus lelkész  20/8243-547, 25/285-426

Fodor István református lelkész  30/223-3753

Tisztelt Képviselő-testület!
A Sirály utcai lakók nevében ezúton szeretnék köszö-

netet mondani, hogy néhány héttel a karácsonyi ünne-
pek előtt egy nagyon szép ajándékkal, egy új aszfaltúttal 
ajándékoztak meg bennünket. Sikerekben gazdag, Bol-
dog Új Évet Kívánok Önöknek!

Szívélyes üdvözlettel:  Géri Géza

Rágcsálóirtást szolgáló (és irtószert tartalmazó) speciális dobo-
zokat helyeztek ki a szakemberek Rácalmás közterületeire. Az 
irtószer emberre nem veszélyes, mégis jobb az óvatosság: kérjük 
a lakókat, figyeljenek rá, hogy gyermekeik ne nyúljanak hozzá 
ezekhez a ládákhoz

Ne nyúljanak hozzá!


