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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

A városfejlesztési tervekről

A hagyományos költségvetés-ismertető, évzáró és évindító közmeghallgatását tartotta Rácalmás képvi-
selő-testülete február 12-én, hétfőn este a művelődési házban (A részletekről lapunk 2-3. oldalán.)

 Magyar kultúra napján
Január 18-án a magyar 

kultúra napja alkalmából 
Hűvösvölgyi Ildikó, Kos-
suth-díjas magyar színmű-
vésznő és Kautzky Armand, 
Jászai Mari-díjas magyar 
színművész előadását láthat-
ták az érdeklődők a művelő-
dési házban. 

A helyenként könnyed, 
máskor elgondolkodtató ze-
nés irodalmi műsor résztve-
vői bíznak benne, hogy jól 
szórakoztak! KA

(Forrás: Facebook.com/
Racmuvhaz és duol.hu)

Március 15.

Meghívó
Szeretettel meghívom 

Rácalmás lakóit az 1848-49-
es forradalom és szabadság-
harc évfordulójára, a hősök 
tiszteletére rendezendő ün-
nepségünkre.

Schrick István 
polgármester

(A március 15. ünnepség 
részletes programja lapunk 24. 
oldalán található.)

Nőnap alkalmából

A közelgő nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a Rá-
calmáson élő lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagyma-
mákat, egy szóval: a hölgyeinket! Sok boldogságot és örö-
möt kívánok nekik!

Schrick István
polgármester
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Közmeghallgatást tartott Rácalmás képviselő-testülete

A sportcsarnok a legnagyobb beruházás
Rácalmás önkormányzata 

1,4 milliárd forint értékben 
valósíthatott meg fejleszté-
seket tavaly, ami gigantikus, 
főleg ha azt is hozzávesszük, 
hogy az iparűzési adóból az 
összes kormányzati elvonás 
megközelítette a 400 millió 
forintot. Ezekkel a gondo-
latokkal kezdte Schrick Ist-
ván, városunk polgármestere 
a költségvetési és tervismer-
tető tájékoztatóját a február 
12-én megtartott közmeg-
hallgatáson. 

Elkészült a Király utca - 
Pincesor út és járdafelújítá-
sa, mégpedig a vízelvezetés 
megoldásával együtt. Ez régi 
sara volt az önkormányzat-
nak, a polgármester megkö-
szönte az ott lakók türelmét. 
A Sirály utcai útépítéssel 
és csapadékvíz-elvezetéssel 
szintén áldatlan állapoto-
kat szüntettek meg települé-
sünk vezetői. A sportcsarnok 
építése volt tavaly a nagy slá-
ger, idén a belső építészetet 
és az eszközbeszerzést kell 
megoldani, hogy átadhas-
sák a 2700 négyzetméte-
res létesítményt, amely egy 
300 négyzetméteres kister-
met is magában foglal, és 
Rácalmás rendezvénycsar-
nokaként funkcionál majd 
a későbbiekben. Nagy kihí-
vás, viszont az igény is nagy 

volt a sportolók, a gyere-
kek és a nagyrendezvények 
szempontjából. A polgár-
mester beszélt arról, hogy a 
későbbiekben esetleg szeret-
nék majd kihasználni a Ba-
rina-patak közelsége kínálta 
rekreációs lehetőségeket is. 
A patakot említve elmondta 
azt is, hogy a völgyön át abba 
zúdul le a csapadékvíz az in-
tézmények és az új csarnok 
felől, emiatt ki kellett tisztí-
tani a medret ezen a szaka-
szon tavaly, nehogy elöntse a 
kertvégeket a víz. A régi ra-
vatalozó nagy szégyene volt 
a településnek, méltatlan a 
kegyeleti búcsúzáshoz.  Az 
önkormányzat átvette üze-
meltetésre a temetőt, és – 
bár a tulajdonos továbbra is 
az egyház – rendbe tetette a 

területet, új ravatalozót épít-
tetett, térköves gyalogjárdá-
kat alakíttatott ki és megol-
dotta a vízelvezetést, hogy 
városunkhoz méltó kegyele-
ti hely legyen a sírkert.

– Kiegyeznék vele, ha 
legalább olyan lenne az idei 
évünk, mint a tavalyi volt – 
hangsúlyozta a polgármester, 
áttérve a 2018-as költség-
vetési lehetőségek és ter-
vek ismertetésére. A sport-
csarnokot szeretnék átadni 
a Városnap rendezvényéhez 
kapcsolódóan augusztus 18-
án. Ugyanilyen nyereség a 
Kulcsi út most épülő kerék-
párútja, hiszen    életveszé-
lyes volt gyalogosan vagy bi-
ciklivel közlekedni a nagy 
forgalmú úttest szélén. A 
TOP-os pályázatok közül ez 

volt az egyik nyertes, így 80 
millió forint támogatást ka-
pott az önkormányzat ehhez 
a beruházáshoz. A Millenni-
umi park fejlesztése ugyan-
csak jelentős előrelépés lesz, 
erre 102 millió forint  TOP 
forrás áll rendelkezésre – re-
méli, hogy nemcsak a park 
és a tó újul meg, hanem fel-
nőtt játszóteret is tudnak lé-
tesíteni.

A 6-os úti körforgalmi 
csomópont kialakítására 200 
millió forint TOP-os támo-
gatást kapott Rácalmás ön-
kormányzata. Ehhez kap-
csolódóan lehetőség lesz az 
állomás felé vezető út asz-
faltozására is. Jövőre foly-
tatni szeretnék ezt a beru-
házást, végig rendbe tenni a 
Venyimi utat (Lakpali utat) 
a 6-os úttól a városközpont 
irányába.

Az a 40 millió forint is 
nyeremény, amelyet a sport-
egyesület kapott csónaktá-
roló fejlesztésére, miután 
Rácalmás hivatalosan is vízi 
megállóhely lett a Dunán.

Jó érzéssel említette meg a 
polgármester, hogy nem 1-2 
millió forintot, hanem 40 
milliót áldoz az önkormány-
zat a helyi civil szerveze-
tek támogatására, közöttük 
például a sportegyesületre, 
amely tavaly is a település 

Út és járda épült a Király utca- Pince sor részen

Megoldotta az önkormányzat a Sirály utca felújítását,  aszfaltozását 
és vízelvezetését

Elkészült az új ravatalozó, térköves járdák épültek és a vízelvezetésről 
is gondoskodott az önkormányzat
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méretéhez viszonyítva jelen-
tős összegből, 50 millió fo-
rintból gazdálkodott.

Elkezdődik idén Kulcs, 
Rácalmás, Dunaújváros kö-
zös csatorna beruházása, 
amely első sorban Kulcsnak, 
valamint Dunaújváros lakó-
övezeteinek a szennyvízelve-
zetését szolgálja. Rácalmás 
annyiban lesz érdekelt, hogy 
kiválthatja a 20 éves tisztító-
művét, városunk szennyvízét 
a dunaújvárosi tisztítóműbe 
vezetik el azon a vezetéken 
keresztül, amelyet a beruhá-
zás keretében építenek majd 
ki a 6-os út mentén, ezzel 
mentesítik Rácalmást. 

Rácalmás 2 milliárd 145 
millió 345 ezer 599 forintból 
költségvetési bevételt tervez 
erre az évre, ebben benne 
vannak a pályázati források 
is. Schrick István úgy fogal-
mazott: reméli, ez így marad 
jövőre is. 

Az aktuális településüze-
meltetési és fejlesztési fel-
adatok mellett tízmilliókat 
költenek a fürdő további 
terveinek az elkészítésére, 
amelynek az építését a kö-
vetkező ciklusra ütemezték. 
A beruházás nagyságrend-
je hárommilliárd forint lesz, 
több évre ütemezve. Hatal-
mas összeg – meg kell fon-
tolni minden lépést, főleg a 
fenntarthatóság érdekében. 
A képviselő-testület tagjai 
tudják, hogy a rácalmásiak 
igénylik és várják ezt a lé-
tesítményt. Viszont alapo-
san előkészítenek mindent, 

mégpedig fürdő szakértő 
javaslatai alapján, mert op-
timális méretű és funkció-
jú fürdőt szeretnének, olyat, 
amely nem csak „dagonyá-
zó”, viszont csak annyira 
nagy, hogy ki tudja termelni 
a fenntartásának költségeit. 

Rácalmás önkormányzata 
tavaly óta letelepedési támo-
gatással kedvez az ide költö-
ző, nálunk otthont alapítók-
nak. A múlt évben 15 millió 
forint keretet biztosítottak 
erre, idén 20 millió lesz a ke-
retösszeg. 

– Szeretnénk, ha a fiata-
lok nálunk telepednének le, 
hogy ne fogyjanak el a gyer-
mekek, folyamatosan fiata-
lodjon a település, és meg-
teljenek élettel az üresen 
álló, eladó házak – mondta 
Schrick István.

A hozzászólások között 
téma volt, hogy a közterü-
letre kiültetett fák nagyon 
megnőttek. Van akit az ár-
nyékolásuk zavar, illetve a 
rengeteg levél, amit lehullat-
nak és össze kell szedni. El-
hangzott az is, hogy  elérik 
az elektromos vezetéket, va-
lamint a levelük eltömíti a 
vízelvezetőt. Schrick István 
úgy fogalmazott: nem kelle-
ne utálni a fákat azért, mert 
hullatják a lombjukat. Más 
településeken örülnek min-
den fának, a zöldövezetnek, 
fákkal szegélyezett utcák-
nak. A lomb összegyűjtése 
valóban nem könnyű feladat, 
mégis ültet az ember fákat a 
saját kertjében is. A vízel-

vezető árkok, a járda tisztán 
tartásáról, a síkosság-mente-
sítésről  a lakóknak kell gon-
doskodni. A környékben al-
kalmazottakhoz képest a 
helyi tűzgyújtási rendeletet 
nagyon szigorúnak minősí-
tette hozzászólásában Sági 
Ferenc. Van ahol egész évben 
engedélyezik a kerti hulla-
dék égetést, másutt heti egy 
napban szabályozták. Az évi 
10 alkalom szerinte kevés.  
Úgy véli, havi egy nap sok-
kal több lenne a mostaninál, 
viszont a környező települé-
sekénél még mindig keve-
sebb. Kérte a képviselő-tes-
tület tagjait, fontolják meg 
a javaslatát. A polgármester 
erre ígéretet tett. A szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsola-
tos felvetésekre helyben saj-
nos nem találnak megoldást: 
az önkormányzat vezetői is 
kérték a szolgáltatót, hogy 
átvállalhassák a zsákok ki-
adását, és a polgármesteri 
hivatalban is átvehessék azt 
a lakók. Ám a szolgáltató ezt 
nem engedélyezte. A város-
védők szintén kérték, hogy 
az ügyfélszolgálati irodájuk-
ba helyezzenek ki zsákokat, 
oda is be tudnának menni a 
rácalmásiak. Ám a szolgálta-
tó nem engedélyezte ezeket 
a megoldásokat. A zsáko-
kat csak az ügyfélszolgála-
ton szerezhetik be. Viszont 
Bodnár Sándor, a  Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke azt javasol-
ta: utcánként bízzanak meg 

valakit, aki meghatalmazás 
alapján elhozhatja az utca-
beliekét a sajátjával együtt. 
Ezt tanácsolták az ügyfél-
szolgálaton. A városvédők 
elnöke megköszönte min-
denkinek a munkáját, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy Rá-
calmás  a Virágos Magyar-
országért településszépítési 
versenyben elnyerte a régió 
díját. 

Sirály utcai és Király ut-
cai lakó is köszönetet mon-
dott az útépítésért, Nógrádi 
Sándor pedig a sportegye-
sület tagjainak nyújtott tá-
mogatást köszönte meg az 
önkormányzat vezetőinek. 
Elmondta továbbá, hogy 
gyönyörű lesz a sportcsar-
nok. Sok új létesítményben 
jártak már a mérkőzése-
ik alkalmával, de ilyen szép 
sportcsarnokot még nem 
láttak. Hozzátette: remé-
li, gyerekekkel, sportolókkal 
is meg tudják tölteni ezt az 
épületet, ahhoz méltó ered-
ményeket tudnak majd el-
érni. 

Schrick István zárszavá-
ban elmondta, hogy a ren-
dezvények is ugyanolyan 
színvonalasak lesznek, mint 
tavaly, már lefoglalták a fel-
lépőket is. Szeretné továbbá, 
ha a rácalmásiak összefogá-
sa tenni akarása továbbra is 
ilyen erős maradna, a feltéte-
lek sem változnának a jövő-
ben, és az ígéreteiket valóra 
tudnák váltani a következő 
időszakban is.

A rácalmási sportcsarnok  és  környezete egyelőre még munkaterület Belülről is nagyon szép lesz a csarnok. Képünk a leendő küzdőtérről 
készült
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Interjú dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselővel

A város barátjaként jár Rácalmásra
Galambos Dénes Fejér 

megye 4-es számú válasz-
tókerületének országgyűlé-
si képviselője a város ,a tele-
pülésen élők barátjaként jár 
Rácalmásra. Lakóhelyünk 
valamennyi jeles ünnepén ta-
lálkozhatunk vele, kézfogás-
sál és jó ismerősként üdvö-
zön nagyon sok rácalmásit a 
fesztiválokon, a városnapo-
kon, a karácsony előtti ün-
nepségeket. Elgondolkodik a 
válasz előtt, amikor arról fag-
gatjuk, „Mi jut eszébe Rácal-
másról?”. De nem azért van 
szüksége időre, mert nem 
tudja, mit feleljen, hanem 
azért, mert azt nem tudja, hol 
is kezdje a felsorolást. A Du-
na-part szépségénél, a rendez-
vényközpontként is szolgá-
ló Jankovich-kúria térségben 
páratlan adottságainál, a mű-
velődési ház klubéletének és 
programjainak sokszínűségé-
nél, a modernségében is pár-
ját ritkító Manóvárnál, ahol az 
óvodások mellett ma már böl-
csődések is második otthonra 
leltek, vagy a képzési palettá-
ja, oktatási eredményei és in-
tézményi színvonala alapján 
méltán népszerű Jankovich is-
kolánál indítsa a mondandó-
ját. Esetleg elsőként a példás 
civil összefogást, a városvédők 
közösségformáló erejét emel-
je ki, amely szilárd bástyája 
kisvárosunknak. Hasonlóan 
meghatározó erő a Hankook 
léte, helyi fejlesztésekre lehe-
tőséget adó iparűzési adója, 
támogató partnersége…

– Talán a Hankook Tire 
Magyarország Kft.-vel kez-
deném, annál is inkább, mert a 
gumiabroncsgyár letelepedése 
óta tud szárnyalni igazán Rá-
calmás. Előtte is iránymuta-
tó és meghatározó települése 
volt a térségnek, pályázati for-
rásokból, uniós és kormányza-
ti támogatásokkal számos fej-
lesztést tudott megvalósítani, 
kezdve az említett Jankovich-
kúria rendezvényközponttá, 
turisztikai bázissá alakításától 
a csúszásveszélyes, löszös Du-

na-part stabilizálásáig. 2007 
óta, vagyis az utóbbi 10 évben 
a Hankook iparűzési adója 
gyarapította további jelentős 
összegekkel az önkormány-
zat költségvetését, lehetősé-
get adva ezzel helyi finanszí-
rozású beruházásokra. Hogy 
néhány példát említsek, ilyen 
volt a bölcsőde építése, óvoda 
fejlesztése, valamint a sport-
csarnok építése, ami a legje-
lentősebb és legnagyobb for-
rást igénylő beruházása volt 
az önkormányzatnak a koráb-
bi évben. A települési forrás 
növekedése köszönhető an-
nak is, hogy a Hankook lete-
lepedése óta folyamatos bőví-
tette a telephelyét, a harmadik 
ütem tavaly zárult le, 950 új 
munkahelyet teremtve.Büsz-
ke vagyok arra,hogy ez utób-
bi fejlesztésben kormánymeg-
bízottként majd országgyűlési 
képviselőként részt vállalhat-
tam. A három ütemmel együtt 
az elmúlt 10 év alatt mintegy 
885 millió eurót invesztál-
tak az itteni gyárba. Támo-
gatjuk a további fejlesztéseket 
is, amelynek eredményeként 
a várható hogy az új beruhá-
zási értékkel együtt ,az összes 
beruházás értéke meghalad-
ja majd az 1000 millió eurót. 
A Hankook termékeinek 90 
százalék feletti részét expor-
tálja, 3300 dolgozót foglal-
koztat, a munkabérek az ipa-
ri átlagnak megfelelőek. Nagy 
jelentőségűnek tartom, hogy 
a dél-koreai cég ilyen erőtel-
jes mértékben járul hozzá Rá-

calmás és hazánk gazdasági 
növekedéséhez. 

– Rácalmás múlt évéből mit 
emelne ki?

– Példa értékűnek tartom a 
zöld energiák hasznosítása te-
rén elért helyi eredményeket. 
A fejlesztéseknek köszönhe-
tően az iskola és az óvoda fű-
tése és áramellátása ma már 
alternatív módon biztosított. 

Tavaly két utcában folyta-
tódhatott az utak építése és 
ezekkel egy időben a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása. 
A temető minden településen 
központi kérdés, hiszen fon-
tos, hogy elhunyt szeretteink 
méltó környezetben, gondo-
zott sírkertben nyugodjanak. 
Erre nagy gondot fordított 
Rácalmás önkormányza-
ta az elmúlt időszakban: ra-
vatalozót építtetett, térkö-
ves járdákat alakíttatott ki és 
gondoskodott a terület vízel-
vezetéséről is. A legnagyobb, 
és legjelentősebb forrást 
igénylő feladat a sportcsar-
nok építése volt. Tudtom-
mal szerkezetkész az épület, 
az infrastrukturális hátteret, 
a megközelíthetőséget is biz-
tosította az önkormányzat, a 
belső építészet és a véghajrá 
van hátra. Gratulálok ahhoz a 
sokszínű sportélethez, amely 
jellemzi a települést. Az or-
szág tíz másik, Duna menti 
településével karöltve fontos 
turisztikai fejlesztési program 
részese lett Rácalmás. Cél a 
vízi turizmus erősítése. A Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség, 

Rácalmás Város Önkormány-
zata, az Esztergomi Kajak-
Kenu Sportegyesület, Duna-
parti Csónakház Egyesület, 
Kalocsa Város Önkormány-
zata, a Bajai Vízi-sport Klub, 
valamint együttműködő part-
nereik tavaly decemberben 
írták alá azt a konzorciumi 
szerződést, amelyben célul 
tűzték ki a Felső és Alsó-Du-
na vízi turizmusának fejlesz-
tését. Elhatározták, hogy kö-
zösen pályáznak támogatásra, 
hogy fejlesztésekkel segít-
hessék céljaik megvalósítását. 
Törekvéseiket siker koronáz-
ta, ugyanis a konzorcium tag-
jai együttvéve több mint 300 
millió forint uniós forrást ál-
dozhatnak a Duna-parti lé-
tesítményeik modernizálásá-
ra, bővítésére. Rácalmásnak 
ebből a keretből több mint 
40 millió forint jutott. A fej-
lesztés azért is fontos, mert 
Dömös alatt Rácalmás a kö-
vetkező dunai megállóhely, 
amely részese lehet a támo-
gatási programnak. Ha már a 
Dunát említettem… Az Ófa-
lu minden második-harmadik 
házában halászcsaládok éltek 
évtizedekkel ezelőtt, akiknek 
a megélhetést a Duna jelen-
tette. Dacoltak a természet-
tel és az időjárással, kimen-
tek a vízre novemberi fagyban 
és nyári forróságban. Küzdel-
mes életük, a Magyarorszá-
gon egy éve már gyakorlatilag 
nem létező halászszakma me-
mentója a szobor, Palotás Jó-
zsef szobrászművész alkotása, 
amely a Kiss Ernő utcai ke-
reszteződésben, a szerb temp-
lom alatt áll. Örömmel vettem 
részt az avatásán tavaly, és kö-
szöntem meg a szakma kép-
viselőinek, helyben Kukucska 
Gyulának és családjának az 
áldozatos munkáját. A mun-
ka és helytállás tekintetében 
nagy-nagy elismeréssel tudok 
szólni az önkormányzat veze-
tőiről, a városvédőkről, támo-
gatóikról, önkéntes segítőik-
ről, akiknek a keze munkáját 
dicsérik a közterületi virág-

Dr. Galambos Dénes részt vett az óvodafejlesztés átadási ünnepségén is
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ágyások, a vasútállomás, a szép 
parkok, továbbá a kiváló szer-
vezőkészségüket és a messze 
földön híressé vált vendégsze-
retetüket, emberi értékeiket 
példázzák a színvonalas nagy-
rendezvények, az országos je-
lentőségű Tökfesztivál, illetve 
a mellé egyre jobban felzárkó-
zó Almavirág Fesztivál. Mint 
egy nagycsaládban: érezhető 
az összetartás mindenben és 
az összefogás, amikor kell.

– A családról elég sokszor be-
szél mostanában.

– Nem véletlenül kerül ez 
szóba most egyre gyakrab-
ban, hiszen mindent megte-
szünk azért, hogy a 2018-as 
esztendő ténylegesen „a csa-
ládok éve” legyen. Idén még 
több forrás jut a családok ott-
honteremtésére, az ingyenes 
gyermekétkeztetésre, és tan-
könyvellátásra. Folytatódik 
az adócsökkentés, a béreme-
lések, hogy még több pénz 
maradjon a családoknál. Szin-
te minden támogatási forma 
keretösszege emelkedik. To-
vább emelkedik a családi adó-
kedvezmény mértéke. A két-
gyermekeseknek a jelenlegi 
gyermekenkénti 10 ezer fo-
rintról 2019-re 20 ezer forint-
ra növekszik a kedvezményük. 
Fontos, hogy a jelzáloghitellel 
rendelkező nagycsaládosok is 
kedvezményt kapnak, és 2018. 
január 1-től gyermekenként 
egy-egy millió forintot leír-
hatnak a tartozásukból. És 
ezt a kedvezményt a hátralé-
kos adósok is igénybe vehetik. 
116 ezer fiatal nőnek van di-
ákhitele, így sokakat érinthet 
az a könnyítés, hogy az első 
gyermek vállalásával felfüg-
gesztik a hitel törlesztését, a 
második gyermek vállalásánál 
elengedik a hitel felét, a har-
madik gyermek születésekor 
pedig az egészet. A nyugdí-
jasok terheit könnyíteni kell, 
nagyon oda kell figyelni rájuk, 
elismerni a társadalmi érté-
kek megteremtésében játszott 
szerepüket. Magyarország 
történetében először tavaly 
nyílt lehetőség nyugdíjpré-
mium kifizetésére, idén pedig 
várhatóan 3 százalékkal fog-
nak emelkedni a nyugdíjak. 
Az alapvető élelmiszerek kör-

ében a tej, a tojás és a barom-
fi mellett januártól a hal áfája 
is csökkent. A nyugdíjas szö-
vetkezetekkel pedig megte-
remtődött a nyugdíjas korúak 
lehetősége arra, hogy kedvező 
adózás mellett nyugdíjasként 
is dolgozhassanak, ha kedvet 
éreznek hozzá (mindössze 15 
százalékos járulék megfizeté-
sével, és a nyugdíjról való le-
mondás nélkül). Jó érzés, hogy 
egyre több ilyen nyugdíjas 
szövetkezet jön létre, elérhető 
ilyen a mi településünkön is, 
így mind több lehetőség kö-
zül választhatnak a még tett-
re kész, tenni akaró idősebbek. 

– Rácalmásra visszatér-
ve, úgy tudom, rendszeresen 
egyeztetnek Schrick István pol-
gármester úrral a településfej-
lesztési lehetőségekről és az el-
képzelésekről. Milyen tervek 
vannak 2018-ra?

– Kapcsolódnék polgár-
mester úr korábbi interjújá-
hoz, viszont ezúttal csak né-
hány konkrétumot említenék. 
Rácalmási is élni tudott a Te-
rület- és Településfejleszté-
si Operatív Program (TOP) 
kínálta pályázati lehetőségek-
kel, és ennek révén három be-
ruházás valósulhat meg idén. 
A Millenniumi tó teljes par-
kosítással egybekötött rend-
betételére 102 millió forin-
tot nyert a kisváros. A Koltói 
Anna utca - Kulcsi út gyalog-
járda és kerékpárút építésére 
80 millió forintot áll rendel-
kezésre, a beruházás már el is 
kezdődött. Valamint körfor-
galmi csomópont jöhet létre a 
6-os úton a Venyimi út, vagy 
ha úgy jobban ismerik a Lak-
pali lehajtójánál, ami egyik 
oldalról biztosítja a Martinász 
lakóövezet melletti fel- és le-
hajtást a vársba, a másikon 
pedig az iparterületre rácsat-
lakozást oldja meg biztonsá-
gosan. Erre 200 millió forint 
támogatást kapott Rácalmás 
önkormányzata. Ez a telepü-
lés és ez a térség hivatott a fej-
lődésre. Én ennek érdekében 
dolgoztam mindig, s ezután is 
ennek érdekében kívánok dol-
gozni. Együtt mindazokkal, 
akik ezt hasonlóképpen fon-
tosnak tartják. A közös mun-
kát folytatjuk!

Tájékoztató a PET palackok  elszállításáról
A Vertikál Zrt. tájékoztatása szerint a PET palackok el-

szállításához szükséges „Vertikál emblémával ellátott” zsákot 
(gyűjtési alkalmanként 1 db-ot) az ügyfélszolgálatnál (Du-
naújváros, Budai Nagy Antal út 2.) biztosítják a lakók ré-
szére. Ha nem kívánják a lakók ezt a zsákot igénybe venni, 
akkor átlátszó zsákokban tudják kihelyezni az ingatlan elé a 
palackokat, viszont ezeket az átlátszó zsákokat az ingatlan-
tulajdonosoknak kell megvásárolni, beszerezni.

Polgármesteri Hivatal

„Száva Tekelija” díjjal ismerték el 
Zsófi hagyománőrő tevékenységét

Hosszú évek, sőt egy élet munkáját ismerték el nemrégi-
ben, Szent Száva ünnepén, amikor a Szerb Országos Önkor-
mányzat által alapított „Száva Tekelija” díjjal jutalmazták a 
rácalmási Mohainé Csupity Zsófiát. 

Zsófia korábban a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat ke-
retein belül, 2015 óta pedig a Szerb Hagyományőrző Egye-
sületben égisze alatt tesz elismerésre méltóan sokat a hagyo-
mányok ápolása, megőrzése érdekében. Elhivatott a szerb 
vallási ünnepek és a szerb kultúrműsorok szervezése terén, 
minden követ megmozgatott évekkel ezelőtt a templomuk 
felújítása, rendbetétele érdekében. Gratulálunk Mohainé 
Csupity Zsófiának a „Száva Tekelija” díjhoz! (forrás: duol.hu)

Fogadóórák
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:

Németh Miklósné
2018. március 7.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 

Szelektív 
naptár
Szelektív hulladékgyűj-
tési napok. Március 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 hulla-
dék elszállítása: Április 
9., május 7., június 11., 
július 9., augusztus 6., 
szeptember 10., október 
8., november 5.
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Városvédők segítsége 
a rászorultaknak

A Karácsonyi meghitt ün-
nepek elmúltával beköszön-
tött az új év, régi-új feladatok-
kal és szürke hétköznapokkal. 
Ilyenkor kevésbé gondolunk 
a rászorulókra, elesettekre. 
Ezért a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület febru-
ár elején több ezer forint ér-
tékben vásárolt tartós élelmi-
szert, tésztát, rizst, tartós tejet, 
instant levest, készétel, hal és 

vagdalthús konzerveket. Az 
élelmiszer egy részét az Ön-
kormányzat által az Orvo-
si rendelő mellé kihelyezett 
„Enni adok” dobozba helyez-
te el, nagyobb részét pedig át-
adta a helyi Család- és Gyer-
mekjóléti szolgálatnak, akik 
vállalták, hogy eljuttatják a 
legjobban rászorulóknak.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Bodnárné Surányi Gabriella Hodgyai Gáborral és a Kirinovits Tamás-
sal az ételládánál

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület (2459. Rá-

calmás, Szigetfő u. 11-13.) nevében meghívom Önt a 

2018. március 23-án (pénteken) 16.30 órakor 
tartandó éves rendes közgyűlésünkre.

Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház (2459. Rácalmás, 
Szigetfő utca 31.)

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tar-
tására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pon-
tok tárgyalásával 2018. március 23-án 17 órakor.

A megismételt közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelődési 
Ház.
Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Beszámoló a 2017. évben végzett tevékenységünkről. A 
beszámoló elfogadása. Előadó: Bodnár Sándor elnök

2. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról. A 
beszámoló elfogadása. Előadó: Bodnárné Surányi Gabriel-
la elnökségi tag

3. A Felügyelő Bizottság jelentése az egyesület 2017. évi 
munkájáról. A jelentés elfogadása. Előadó: Szalóki-Oros 
Brigitta

4. 2018. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése. A 
tervek elfogadása. Előadó: Bodnár Sándor elnök

5. Egyebek.
Bodnár Sándor 

elnök
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Kiutasítottuk az illegális árusokat
Elmúlt hónapban járőr 

szolgálatainkra fektettünk 
nagyobb hangsúlyt, amely 
meg is hozta eredményét, két 
alkalommal kellett illegális 
árusokat kiutasítani települé-
sünkről, majd a közös rendőri 
szolgálat eredményeképpen 
olyan személyeket  igazol-
tattunk, akik nem tudtak el-
számolni éjszakai látogatásuk 
okáról. Fokozott közúti el-
lenőrzést tartottak települé-
sünkön a dunaújvárosi és az 
adonyi rendőrőrs rendőrei, 
akik számos olyan sofőrt el-
lenőriztek akik nem megfe-
lelő okmányokkal használták 
gépjárműveiket, legtöbbnek a 
kötelező biztosítás nem volt 
befizetve.

Tudatjuk a lakókkal, hogy 
a fokozott közúti ellenőrzés 
jövő hónapban is folytatódik, 
így továbbra is találkozha-
tunk rendőri ellenőrzésekkel, 
amelyek magukban foglalják 
a sebesség mérést is.

Egyesületünk ez évi költ-
ségvetésében szerepel, hogy 
olyan táblákat helyezünk ki 
minden gyalogátkelőhelyhez 
amivel figyelmeztetjük az át-
kelni kívánó kerékpárosokat, 
hogy a zebrán csak gyalogo-
san szabad közlekedni, tehát 
a gyalogátkelőhely előtt le 
kell szállni a kerékpárról és át 
kell tolni azt.

Továbbra is fontos az a 
szlogen amit sokan elfelejte-
nek „Látni és Látszani” gon-

dolunk itt a már régebben 
említett kivilágítatlan kerék-
párosokra illetve a sötétben 
futó, edző személyekre.

Kiss fényvisszaverő prizma 
vagy láthatósági mellény éle-
tet menthet mint a mellékelt 
kép is bizonyítja.

 Körzeti megbízottunkkal 
tervezzük, hogy február hó-
napban elődást fognak tarta-
ni diákjaink részére a helyes 
internethasználatról és az in-
ternet veszélyeiről.

Egy alkalommal kellett 
körzeti megbízottunknak 
intézkedni egy megfenye-
getett családnál annak ér-
dekében, hogy ne történjen 

az ijedtségen kívül más tra-
gédia.

Egyesületünk tagjai szol-
gálataik során végigjárták te-
lepülésünket, és a rossz nem 
világító közvilágítási lámpá-
kat önkormányzatunk segít-
ségével jelezték a szolgáltató 
felé és ők megjavították, ezen 
új vállalt feladatunkat min-
den negyedévben ismételni 
fogjuk.

Költségvetésünk elfoga-
dásakor az ez évre tervezett 
költségek finanszírozásához 
szükséges anyagi fedezet ren-
delkezésünkre áll, de ahhoz, 
hogy a jövőben is tovább tud-
junk dolgozni, ahhoz továbbra 
is az önök és az önkormányza-
tunk segítségére van szükség.

A civil szervezetek részé-
re kiírt önkormányzati pá-
lyázaton indulni kívánunk 
és jó eséllyel pályázunk, mi-
vel egyesületünk olyan mun-
kát végez, amely a lakosságon 
keresztül az önkormányza-
tunkra és a településünkre is 
pozitív hatással van.

Ezért továbbra is várjuk se-
gítségüket, amit most adójuk 
1%-nak rendelkezésével min-

denki megtehet anélkül, hogy 
bármilyen anyagi terhet róna 
rá. De adóbevallásuknál figye-
lemmel kell kísérni a beval-
lás azon rublikáját, lapját, ahol 
az 1%-ával lehet rendelkezni. 
Továbbá figyelmükbe ajánl-
juk, hogy amennyiben az önök 
adó bevallását a Nemzeti Adó 
és Vámhivatalra bízzák, ott is 
kísérjék figyelemmel és kér-
jék adójuk 1%-nak számlánkra 
való utalását, mert amennyiben 
külön nem nyilatkoznak úgy 
az önök által felajánlható pénz 
valahova máshova fog kerülni 
nem Rácalmásra. 

Mert ha Ön egyesületünk 
részére ajánlja fel adója 1%-
át úgy szüleink, gyermekeink 
és saját magunk biztonságos 
mindennapjaihoz járul hoz-
zá! Rendelkezését köszönet-
tel vesszük és az önök által 
felajánlott összeget Rácalmás 
közbiztonságának javítására 
fordítjuk.

Egyesületünk a múlt hó-
napban ismét egy fővel gya-
rapodott ami nagy segítséget 
jelent feladataink ellátásában, 
de továbbra is várunk minden 
olyan, büntetlen előéletű sze-
mélyt, aki munkájával segíte-
ni szeretné Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
fenntartását.

Vizi István 
elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899

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

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonságos 
mindennapjaihoz járul hozzá, ha 

ADÓJA 1%-val egyesületünk részére 
rendelkezik!

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

Rácalmás közbiztonságának javítására fordítjuk!
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Nyitott hét 
az óvodában!

A Rácalmási Manó-
vár Óvoda és Bölcsőde 
szeretettel vár minden 
kedves érdeklődőt 

2018 február 26. 
– március 2. 

között minden nap 
9 órai kezdettel 
a nyitott hétre.

 Hétfői napon a Cica 
csoportba, kedden a 
Maci csoportba, szerdán 
a Katica csoportba, csü-
törtökön a Süni csoport-
ba és pénteken a Nyuszi 
csoportba tekinthetnek 
be a csoport délelőtti te-
vékenységébe.
Jöjjenek, legyenek részesei 
mindennapjainknak!

A jelmezes mulatságon a gye-
rekek és a felnőttek egyaránt 
nagyon jól érezték magukat. Ké-
peink a rendezvényen készültek

Cicák, kutyák, királyok, király-
nék, tündérek, pókemberek és 

más mesebeli figurák népesítet-
ték be az óvodánkat 

farsang idején
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Aranyalmákat „szakítottunk” 
a József Attila Könyvtárban

Mesemondó Gyerekek 
Találkozója volt december 
8- án a dunaújvárosi József 
Attila Könyvtár Gyermek-
könyvtárában. Szeretettel 
várták a környékbeli isko-
lák felsős diákjait a szerve-
zők. Az idén külföldi népek 
meséiből készülhettek a gye-
rekek. 

Két mesemondót nevez-
tünk: 5.-ből Székely Zsom-
bort, 6.-ból Pesei Karolinát. 
Mindketten székely nép-
mesét mondtak. Nem va-
gyok elfogult, de a mi tanít-
ványainknak: Karolinának 
és Zsombornak sikerült 
megnevettetni leginkább a 
közönséget. Felkészülten 
álltak ki, élményteli perce-
ket szereztek gyerekeink, 
hiszen mesélésük minden 

pillanata lekötötte a hallga-
tóságot.

11 felsőstől hallhattunk 
külföldi szerzők tollából me-
séket, s a zsűri három Arany-
alma- díjat osztott ki az álta-
luk választott legjobbaknak. 

Nagyon boldog pillana-
tok következtek: Karolina és 
Zsombor is Aranyalma- dí-
jas lett! Pesei Karolinát Sza-
bó Andrea tanárnő készítette 
fel, Székely Zsombort pedig 
jómagam, de köszönet a gye-
rekek szüleinek is jár, mert 
ők is sokat foglalkoztak a 
gyerekekkel a mesemondás 
színpadképessé válásában.

Gratulálok a példás ered-
ményhez a gyerekeknek, s a 
szüleiknek is. 

Panyi Erika
magyartanár

Művészetis sikerek
Kimagaslóan szerepel-

tek iskolánk tanulói a Dózsa 
György iskola által szervezett 
TÉLI RAJZVERSENY-en. 
Az alsó tagozatosok között 
Poszpischil Luca 2. osztályos 
tanulónk a 3. helyezést érte 
el, Udvari Nóra Napsugár 1. 
osztályos tanulónk pedig kü-
löndíjat kapott.

A felsősök versenyében 
Vincze Hajnal Blanka 8. osz-
tályos tanítványunk az elő-
kelő 1. helyezést szerezte 

meg, míg Ambrus Anetta 7. 
osztályos tanuló festménye 
különdíjas lett.

Ugyancsak Vincze Haj-
nal Blanka, a Széchenyi Ist-
ván Gimnázium Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
hirdetett rajzpályázaton el-
ismerő oklevélben részesült.

Felkészítő tanáraik Pál 
Péterné és Dancs Esztella.

Gratulálunk a lányoknak! 
Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk!
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Szabolcs megyei 
matematikaversenyt nyert 

A Matematikában Te-
hetséges Gyermekekért 
(MATEGYE) Alapítvány 
a 2017-2018-as tanévben 
is kétfordulós megyei ma-
tematikaversenyt rendezett, 
melyen iskolánk először vett 
részt öt tanulónkkal.

A verseny célja a lehe-
tőség biztosítása az isko-
lák tanulóinak, hogy ösz-
szemérhessék matematikai 
tudásukat a velük egy me-
gyében tanuló diákokkal. Az 
1. fordulót mindenki saját 
iskolájában írta meg, majd a 
dolgozatok összesítése alap-
ján kerültek meghívásra a 2. 
fordulóba a versenyzők.

Veres Szabolcs 7.b osztá-
lyos diákunk került csak be 
a második fordulóba. 

Szabolcs a megtisztelő 
első helyezést érte el a he-
tedikesek kategóriájában, és 
így részt vehetett az ünne-
pélyes eredményhirdetésen 
és díjkiosztón Székesfehér-
váron.

Gratulálunk neki!
Wernerné 

Galkovics Rita

A kultúra tiszteletére
Egy héttel a megyei nép-

daléneklési verseny után, ja-
nuár 26-án, rendezték meg 
az immár hagyománnyá 
váló Kultúra Napi tankerü-
leti versenyt, a Dunaújvá-
rosi Széchenyi István Gim-
náziumban. Iskolánkat itt is 
Pletser Laura Lotti, Mikó 
Fanni, Ranga Petra Boglárka 
6. osztályos tanuló képvisel-
te, valamint első alkalommal 
léptek színpadra a Fehér lili-
omszálak. A név öt 1.a osz-
tályos kislányt takar - Füre-
di Laura, Pinthoffer Jázmin, 
Tomaj Léda, Udvari Nóra és 

Wágner Petra személyében - 
, akik Heves megyei gyerek-
dalokkal lopták be magukat 
a zsűri szívébe.

 A lányok szép eredmé-
nyekkel tértek haza.

Fehér liliomszálak 1.a - 
Ezüst minősítés

Pletser Laura Lotti 6.a - 
Arany minősítés

Mikó Fanni 6.a - Ran-
ga Petra Boglárka - Kiemelt 
arany minősítés.

Gratulálunk nekik! 
Márkusné 

Igmándi Zita
felkészítő tanár

Iskolai jótékonysági bál
2017. november 18-án ke-

rült megrendezésre került a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola és a Szülői Munkakö-
zösség jóvoltából a helyi isko-
lát támogató jótékonysági bál, 
melynek a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár adott ott-
hont. A nagy érdeklődés min-
den várakozásunkat felülmúlta, 
tekintettel a szervezésre álló rö-
vid határidőre. 

Azt gondolom, hogy meg-
mutatkozott, hogy egy ösz-
szetartó, támogató közösség-
ben élünk. A bál teljes bevétele 
239.660.- Ft lett. 

A bál résztvevőit a Művelő-
dési Ház előterében kialakított 
kiállítás fogadta, melyen az is-
kola művészeti tagozatára járó 
gyermekeinek szebbnél-szebb 
alkotásait csodálhatták meg a 
vendégek. Köszönjük a segítsé-
get Pál Péterné és Dancs Esztella 
tanárnőknek. 

Márta István igazgató he-
lyettes beszéde nyitotta az estét, 
majd következett a Jankovich 
Miklós Általános Iskola ének-
kara, akik színvonalas műsoruk-
kal emelték a bál színvonalát. A 
tanulók felkészítésért köszöne-

tet szeretnénk mondani Már-
kusné Igmándi Zitának. 

A vacsorát követően a jó 
hangulatról Dj Papp Zoltán 
gondoskodott.

S végül, de nem utolsó sorban 
szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki részvételével meg-
tisztelte rendezvényünket, és 
akik támogatói jegy vagy tom-
bolajegy megvásárlásával, illető-
leg tombola tárgy felajánlásával 
hozzájárultak a rendezvény sike-
réhez, valamint minden kedves 
szülőnek, aki részt vett a mun-
kában. Szülői Munkaközösség

Köszönet
Az Ibolya Virág Szalonnak kö-
szönjük a felajánlott díszítést. 
A tombolatárgy felajánláso-
kért külön köszönet: Baji Csa-
lád, Ceka & Csoki Bt., Farkas 
Kft., Fekete Erdő Kft., Gyalus 
Boglárka, Katona Beáta, Ku-
ruczné Szenczi Mariann, Má-
tyásy Kft., Musashi Hungary 
Kft., Rácalmás Sportegyesü-
let Labdarúgó Szakosztálya, 
Tóthné Szujer Zsuzsanna, Vizi 
István

Sikeres évkezdés
Még alig kezdődött el az új év, de a jó hangú tanulóinknak 

máris lehetőségük volt megmutatni tehetségüket. A Peso-
vár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei 
Verseny Fejér megyei előválogatóját január 19-én rendezték 
meg a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. 
A versenyen iskolánk három tanulója vett részt. Pletser La-
ura Lotti (6.a) szólóban, Kodály gyűjtésű, Mikó Fanni (6.a) 
és Ranga Petra Boglárka (6.b) duóban, Csík megyei népda-
lokkal kápráztatta el a három tagú szakmai zsűrit és jutott 
tovább a megyei döntőbe, amelyet március 2-án rendeznek 
Lovasberényben. Márkusné Igmándi Zita

felkészítő tanár
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kultúrházak éjjel-nappal
2018. február 2-4. között 

12. alkalommal került meg-
rendezésre a Kultúrházak éj-
jel-nappal országos közmű-
velődési eseménysorozatot, 
amelyhez idén először csat-
lakozott a Rácalmási Műve-
lődési Ház és Könyvtár.

A „Helyben van a sok-
színűség!” szlogennel meg-
hirdetett rendezvény cél-
ja, hogy a művelődési házak 
bemutathassák sokszínű te-
vékenységüket. A rácalmási 
művelődési ház sok mozgá-
sos szabadidős tevékenység-
nek biztosít helyszínt, ame-

lyek közül ezen a hétvégén 
a Barina Táncegyüttes és az 
Apple Country Klub tánc-
házat szervezett, de nyitott 
óra keretében az érdeklődők 
kipróbálhatták az Aktívma-
mi Hordozós Fitnesst, a jó-
gát és a pilatest is.

A könyvtár is változatos 
programmal készült, a 2 na-
pos rendezvény ideje am-
nesztiát hirdetett a könyv-
kölcsönzésükkel késők 
számára, szombaton egész 
nap értékes nyeremények-
hez jutottak a felnőtt köny-
ves totót helyesen kitöltők, 

Timárné Udvari Emese 
közreműködésével a legki-
sebbeket meseolvasással, a 
helyi Cimbora Klub irodal-
mi játékkal várta a könyvtár 
látogatóit.

A program rendhagyó ré-
sze volt a Cikk-cakk Folt-
varró Klub szombati kézmű-
ves foglalkozása, az amatőr 
csocsó bajnokság, valamint 
a logikai kódfejtési játék, a 
szabaduló szoba.

A rendezvényt a RáJÁT-
SZIK Rácalmási Játékszín 
Kör tagjainak „Beugró” imp-
rovizációs rögtönzéses játé-
ka zárta, amelybe a vállal-
kozó szellemű közönség is 
bekapcsolódhatott.

A művelődési ház szán-
dékai szerint jövőre is részt 
vesz az országos rendezvé-
nyen.  KA

(Forrás: Facebook.com/
Racmuvhaz és duol.hu)

Eltemettük a telet
Az Ágasfa Hagyományélesztő Baráti Kör szervezésében 

idén rendhagyó helyszínen, a Duna-parton lévő csónak-
háznál temettük el a telet február 10-én délután.

Cibere Vajda és Koncz Király vetélkedésében – melyben 
a Rácalmási Játékszín Kör tagjai működtek közre – idén 
is Cibere Vajda győzött, így várhatjuk a tavasz eljövetelét.

A résztvevők a bánatukat, bosszúságokat papírcédulákra 
írhatták, amelyet a boszorkánybábú szoknyájába rejtve, an-
nak elégetésével ezektől is megszabadulhattak.

A szervezők forralt borral, forró teával és cipóban tálalt 
cibere levessel vendégelték meg a tél elűzésében résztve-
vőket. 

(Forrás: Facebook.com/Racmuvhaz és duol.hu)
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 ÜNNEPI PROGRAMOK
Elérkezett az 5. születésnap! 

 

 Március 3. (szombat) 14:00
 

Ünnepi ösvényfestés 

Születésnapi gála 

Mindenki abban lép fel, amiben a legtehetségesebb! 

Érmek, ajándékok várnak! 

A tortán együtt fújjuk el a gyertyát! 

Gyülekező: 13.45 órától a könyvtárban 
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 KOLTAI 

RÓBERT 
ZENÉS KABARÉESTJE 

DÉS LÁSZLÓ   ZENÉIVEL 

A RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI 
HÁZ és KÖNYVTÁRBAN 

2018.03.08-ÁN 18:00-tól 
A RÉSZVÉTEL INGYENES! 

VÁROSI NŐNAP 
NEM CSAK HÖLGYEKNEK 

2018 március 31 
15 – 18 óra 

 Húsvéti kézműves  
játszóház 

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár idén is várja  
a gyerekeket és családokat a tavaszi szünetben 

INGYENES KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZBA 
Március 29-én, csütörtökön, 9-12 óráig. 

Várunk minden kedves érdeklődőt! 

Bárány készítés fonallal 

3 dimenziós papírvirág 

Dobozból pénztárca 
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Könyvtári hírek
Kultúrházak éjjel-nappal

A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretein belül a könyvtár-
ban is számos érdekesség várta a látogatókat. Tímárné Udvari Emese 
mesével fogadta a szombaton korán kelő gyermekeket és szüleiket. 
Délután a rácalmási Cimborák tartottak klubfoglalkozást, Törökné 

Antal Mária klubvezetővel. Aki pedig kedvet érzett magában, nekive-
selkedhetett az érdekes Könyvtári totó kitöltésének. Természetesen 
senki nem ment haza üres kézzel, hiszen minden helyes válaszadót 
ajándékkal vagy könyvvel jutalmaztunk

Új könyvek a könyvtárban!
Jó hírünk van meglévő és leendő olvasóink számára: ren-

geteg új könyv érkezett a könyvtárba! Legújabb köteteink 
között minden korosztály találhat magának érdekességet: 
mesék, ifjúsági regények, könnyed szórakoztató irodalom és 
szépirodalom közül válogathatnak olvasóink!

Várunk mindenkit szeretettel!

Könyvajánló
Jill Mansell az egyik legnépszerűbb angol írónő, könyvei 

igazán jó kikapcsolódást ígérnek az olvasónak. A könnyed, 
humorral fűszerezett történetek szereplőit olyan hétköz-
napi tulajdonságok jellemzik, melyek alapján akár a szom-
szédunkról is olvashatnánk. Történetei a legkevésbé sem 
egyformák, azonban a barátság, a család és a szerelem mind-
egyikben központi helyet foglal el. A regények cselekménye 
rendszerint több szálon fut, így végig izgalmas olvasmányt 
ígér annak, aki belekezd.
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12 hónap 12 könyv

Mi már csatlakoztunk! 
Gyere te is!

Könyvtárunk (és mi magunk is) csat-
lakozott Szabados Ági „Nincs időm ol-
vasni”-12 hónap 12 könyv kihívásához. 

Minden hónapban különböző témá-
ban lehet könyvet olvasni. Az aktuális 
témákat minden hónapban közzé tesz-

szük facebook oldalunkon, illetve meg-
található a könyvtárban is. Továbbá az 
adott témához kigyűjtjük Ági ajánlatait 
és a saját ajánlatainkat is! 

Csatlakozzatok a csoporthoz továb-
bi ajánlókért, információkért és magá-
ért az olvasói közösségért itt:

https://www.facebook.com/groups/
nincsidomolvasnikihivas/ 

Az 1930-as 40-es évek könnyűzenei énekesének, 
a „tangó királyának” is nevezett 

Kalmár Pál néhány slágere is elhangzik 
Gerendai Gábor havi zenei válogatásában.

Magazinajánló
Könyvtárunkban a legfrissebb lapszámok kivételével 

minden újság kölcsönözhető. Számos témát lefednek az itt 
fellelhető magazinok, melyek helyben olvasásához nem kell 
beiratkozott olvasónak lenni. 

Pszichológiai témájú lapjaink a HVG Extra Pszichológia 
és a Nők Lapja Psziché újságok. Előbbi negyedéves folyó-
irat, utóbbiból nyolc lapszám jelenik meg évente. Állandó 
témáik között megtalálható az önismeret, a párkapcsolat, a 
család és karrier is.
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Itt Rácalmáson a XIX., XX. század-
ban nagyon szép hölgyek terem-
tek, ezt bizonyítja, hogy nagyon 
sok fiatalember benősült. Ilyen 
volt Márkus István, Paczona 
Elek, stb. Az alábbi történet 
szintén egy Rácalmásra benősült 
férfiről, Éjszaki Károlyról szól.

Éjszaki Károly (1818- 1907) 
a vasútmérnök és író 

Bakonyrédén született 
1818-ban. Az alapiskolát ott 
helyben végezte el, utána a 
tatai gimnáziumba tanult. Az 
egyetemi tanulmányai na-
gyon széleskörűek voltak: a 
bölcsészetet a pozsonyi aka-
démián és a pesti egyetemen; 
jogot a győri akadémián, a 
vasútmérnöki tanulmányokat 
a Pesti Műegyetemen végez-
te. Mind emellett magánúton 
magyar irodalmat tanult.

A 40-es évek elején Rá-
calmáson benősült a Kres-
kay családba. Feleségül vette 
Kreskay Jolánt (1825-1892) 
és itt is laktak Rácalmáson. 
Vasútmérnökként dolgozott.

1848-ban a forradalom és 
szabadságharc oldalán állt. 
Képviselőnek jelölték Rácal-
máson. Őt is beválasztották 
a Megyei Forradalmi Bizott-
ságba. A szabadságharc alatt 
Csányi László kormánybiz-
tos mellett dolgozott a Délvi-
déken, majd a Fel-dunai kor-
mánybiztos mellé került. Ő is 
a komáromi várba menekült 
és a Klapkától kapott menle-
véllel tért vissza Rácalmásra. 
Hadmérnöki tevékenységéért 
egy hónapig börtönben volt.

Évekig nem tudott mun-
kához jutni. Írni kezdett, bár 
az írást már 47-48-ban el-
kezdte. A Nemzeti Színház-
hoz benyújtotta a Szerelem és 
toborzás című vígjátékát, amit 
a színház elfogadott és 1848. 
II. névben kívánta bemutatni, 

de a forradalom miatt a be-
mutató elmaradt. 

Az új romantikus magyar 
nyelvű vígjáték egyik megte-
remtőjévé vált. Színműveit a 
Budai Színkörben játszották 
nagy sikerrel, de más színpa-
don is sikerrel futottak darab-
jai.

Az 50-es évektől ontotta 
a vígjátékokat: „A szomszéd-
ság delejzete, A szerelemfél-
tés iskolája, Egy éj a Bastille-
ban, Páris almája. „A Cídoni 
alma” című darabot a Nem-
zeti Színház 1868-ban tűzte 
műsorára és sokáig játszot-
ta. Egy lengyel követ Budán 
a Budai Színkörben, Gyám-
ság-agság vígjátékot Pakson 
adták elő, Zrinyi a költő és 
Markó Gapilet a szerb hős 
történeti színművet a Budai 
Színkörben. A felsoroltakon 
kívül még nagyon sok színjá-
tékot írt. 

1860-tól enyhült a poli-
tikai légkör, s mint ahogy a 
többi rácalmási 48-as, ő is ál-
láshoz jutott, illetve állást vál-
lalat: 1860-tól, mint megyei 
főjegyző, majd 1865-1867 
között megyei főszolgabíró 
tisztséget viselt. A kiegyezés 
után, 1867-től, az alkotmá-
nyos kormány megszervezé-
sekor a Közmunka- és a Köz-
lekedési Minisztériumban 

királyi főmérnök lett. 30 év-
nyi ráczalmási lakhelyét ek-
kor számolta fel és a főváros-
ba költözött. 

A fővárosba költözés al-
kalmat adott arra is, hogy 
megszakította kapcsolatát fe-
leségével, Kreskay Jolánnal. 
Kapcsolatuk már jó pár éve 
elhidegült. Valószínű, hogy 
ennek is és végül a válásnak is 
az volt az oka, hogy Éjszaky 
gyermeket szeretett volna, de 
az nem jött meg. 

1868-ban, mint az Állam-
vasutak főfelügyelője, Kolozs-
várra költözött és az erdélyi 
vasútrészleg üzletvezetője-
ként dolgozott nyugdíjba vo-
nulásáig. 

Kolozsváron igen sokat 
dolgozott. Ő vezette a Ko-
lozsvár-Nagyvárad vasút-
vonal építését. Felügyelte a 
600-700 km. vasútvonal üze-
meltetését.

Kolozsvár külterületén, 
Sztánán felszámolta a régi 
vasútállomást és felfedezte a 
táj természeti szépségét. Vá-
sárolt háromholdnyi kaszálót 
és ott fából rakott verandás 
villát épített. Így kezdődött 
Kolozsvár egyik legszebb 
üdülő központjának kiépítése. 

Éjszaky Károly Kolozs-
váron vígjátékokat már nem 
írt, de irodalmi tevékenysége 
jelentősen kibővült. Nagyon 
sok újságcikket írt. Újság-
cikkei főként a Szépirodalmi 
Közlönyben, de a Koszorú-
ban, a Kolozsvárban, az Or-
szág- Világban, az Erdélyi 
írók és művészek Almanach-
jában is jelentek meg. Idősebb 
korában verseket is írt.(Fővá-
rosi Lapok 1888)

Jelentős szerepet vállalt a- 
kezdetben ellenzéki színeze-
tű- Petőfi Társaság megalakí-
tásában 1877-ben. A társaság 
elnöke Jókai Mór volt, alelnö-

kének Éjszaky Károlyt válasz-
tották, és sokáig megtartotta 
ezt a tisztségét, majd később 
tiszteletbeli alelnök volt. Bár 
az írást abba hagyta iroda-
lomszervező tevékenységét 
erőteljesen folytatta. Kolozs-
váron megalapította Dávid 
Ferenc Egyletet, egyik alapí-
tója az Írók és Művészek tár-
saságának. Az Erdélyi Irodal-
mi Társaságnak tiszteletbeli 
tagja volt. Rendszeresen szer-
vezett felolvasóestéket. 

Újra megnősült és nővéré-
nek a leányát vette feleségül, 
kitől két fia (Géza és Ödön) 
és két leánya (Sára és Mar-
csa) született. Gyerekek kö-
zül egyik sem házasodott meg 
(orvosi intelemből), pedig a 
leányai nagyon szépek voltak 
és udvarlóik is bőven akadtak, 
az egyik éppen a szomszéd 
birtokos fia. A fiuk csak időn-
ként jelentek meg Sztánán, de 
a leányok késői öregségükben 
bekövetkező halálukig (1970-
es évek közepéig) ott éltek az 
elvadult, az egykori díszfák 
és díszbokrok közt omladozó 
épületben, a rengeteg macska 
és majorság társaságában.

1895-ben ment nyugdíj-
ba. Munkájának jelentőségét 
az adja, hogy annakidején a 
magyar nyelvű vígjáték meg-
teremtéséhez nagyban hozzá-
járult.

1907-ben hunyt el Ko-
lozsváron. A házsongárdi te-
metőben nyugszik. A kedves 
modorú, éles eszű öregurat 
nagyon sokan meggyászol-
ták a kincses városban, mert 
sokan szerették. Az irodalmi 
társas élet igen kedvelt alakja 
volt. Nagy és nevezetes idők 
részese volt, s egyike azoknak, 
akik nehéz időkben szították 
a nemzetben az önbizalom, s 
az irodalom iránti érdeklődés 
tüzét. Szalai Árpád
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Kis anyakönyv
A gyermek születése min-

dig nagy boldogság a csa-
ládban, és öröm a közösség 
számára is, hiszen minden új-
szülött a jövőt, jövőnket hor-
dozza magában. Szeretettel 
köszöntjük városunk legfiata-
labb polgárait!

Soltész Boglárka 2018. 01. 
27., József A. u.

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

Lakossági felhívás
Rácalmás Város Önkor-

mányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata arra kéri 
a lakosokat, hogy amennyiben 
hideg, fűtetlen lakásban élő, 
beteg, idős, rászoruló, eset-
leg zárt kertben, külterületen 
élő személyről szereznek tu-
domást, vagy ismernek támo-
gatásra szoruló nehéz körül-
mények között élő szegény 
családokat hívják az alábbi 
telefonszámok valamelyikét, 
ezzel hozzájárulva a Szolgá-
lat még hatékonyabb műkö-
déséhez:

I. körzet: Hódiné Schillin-
ger Andrea – 06-25/440-018

II. körzet: Vass Erika – 06-
25/507-068

III. körzet: Rozonics Patrí-
cia – 06-25/440-440

Pályázati felhívás
Rácalmás Város Önkormányzat Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat logójának elkészítésére
Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermekjó-

léti Szolgálata rajzpályázatot hirdet a rácalmási lakóhellyel 
rendelkező gyermekek részére.

A pályázatra olyan, klasszikus technikákkal (ceruza, 
zsírkréta, filctoll, tempera, vagy vízfesték) készített műve-
ket várunk, melyek visszatükrözik a Szolgálat alapértékeit: 
a szeretetet és megbecsülést, a rászorulóknak nyújtott segítő 
gondoskodást, a hátrányos helyzetűek támogatását és az el-
esettek védelmét.

A pályázaton minden alkotó csak egy pályamunkával ve-
het részt; a beküldött alkotások közül a három legjobbnak 
értékelt alkotás készítői jutalomban részesülnek. Az első he-
lyezést elért mű a szolgálat hivatalos logójaként kerül fel-
használásra. 

Leadási határidő: 2018. március 30.
A kész műveket az alábbi címre kérjük eljuttatni postai 

úton, vagy személyesen:
Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
A pályázattal kapcsolatban egyéb felvilágosítást Hódi-

né Schillinger Andrea családsegítőtől kaphatnak a telefonon: 
06-25/440-018 telefonszámon, e-mailen: gyerekjoletisz@
racalmas.hu email címen, vagy személyesen. 

Pszichológusi Szolgáltatás
A Család-és Gyermekjólé-

ti Szolgálat szolgáltatásai kö-
zött szerepel a pszichológiai ta-
nácsadás, mely lehetőséget nyújt 
a településen élő családoknak, 
egyéneknek, hogy a szolgálat 
pszichológusának, Rabi József-
nek a segítségét kérjék.  A cikk 
röviden bemutatja pszichológu-
sunk szakmai hátterét és a szol-
gáltatás igénybevételének mód-
ját.

– Elmondanád az olvasóknak, 
hogy hol van a pszichológus szerepe 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat munkájában?

Szerintem a pszichológus sze-
repe ezen a szakterületen komp-
lex, mert szorosan együtt dolgo-
zik szociális szakemberekkel a 
családok megsegítésében. Ebben 
az esetben a családsegítő veszi fel 
az első interjút, és a klienssel kö-
zösen ők határozzák meg a prob-
léma kezeléséhez szükséges szol-
gáltatásokat, melyek közül, egy a 
pszichológusi szolgáltatás. Azok-
ban az esetekben, amikor a szo-
ciális szakember kompetencia 
határait meghaladja a pszichés 
eredetű probléma, abban az eset-
ben közvetlenül dolgozik a pszi-
chológus a klienssel. A szolgálat 
mindkét esetben együttműködé-
si megállapodást köt  az ügyféllel.

– Jellemzően kik és milyen prob-
lémával kerülnek hozzád?

Rácalmáson a pszichológusi 
problémáknak széles spektruma 
megjelenik, mint pl. pszichoszo-
matikus eredetű megbetegedések 
(enuresis, encopresis), szorongá-
sos tünetek (pánik, depresszió), 
serdülők életkori sajátosságaiból 
fakadóan suicid szándék kifejezé-
se. Sajnos, előfordult már súlyos, 
törvénybe ütköző abúzus gyanúja 
is. Leggyakoribb probléma, a be-
illeszkedési és magatartás zavar, 
tanulási nehézségek. 

– Mi a tapasztalatod? Sikerült 
elfogadtatni az itt lakókkal ezt az 
új szolgáltatás elemet? 

Rácalmáson 2016 második 
félévétől indult a pszichológiai 
tanácsadás, mely iránt az érdek-
lődés tapasztalatom szerint napról 
napra fokozódik. Elmondhatom, 
hogy mára teljes kihasználtsággal 
működik.

– Milyen szakmai kapcsolatod 
van a településen dolgozó szakem-
berekkel?

A társszakmában dolgozó 
kollégákkal konstruktívnak ér-
zem a közös munkavégzést. Ta-
valy több alkalommal vettem 
részt esetkonzultációkon, szak-
maközi esetmegbeszéléseken.

Rozonics Patrícia 
családsegítő
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1945-49 A demokratikus át-
alakulás reményének időszaka

A második világháború 1945 
tavaszán ért véget. A magyar 
politikusok többsége egyetér-
tett abban, hogy modern, pol-
gári jogállamot kell létrehozni. 
Az emberek hősies erőfeszítés-
sel építették újjá az országot, és 
küzdöttek a demokratikus be-
rendezkedésért. Ebben a folya-
matban a világi és az egyházi 
erők kezdetben egymás mel-
lett álltak, de a későbbiek so-
rán egyre inkább érvényesültek 
azok a szovjetek által irányított 
kommunista törekvések, ame-
lyek célja a hatalom kizárólagos 
birtoklása, a többpártrendszer 
felszámolása, a magántulajdon 
megszüntetése, a tervgazdálko-
dás bevezetése, a teljes elitváltás, 
és a marxista-ideológia kizáró-
lagosságának biztosítása volt. A 
szélsőséges baloldali erők a tár-
sadalom minden területén teljes 
irányításra, ellenőrzésre töre-
kedtek, és nem tűrtek semmifé-
le kritikát. A Szovjetunió és az 
Amerikai Egyesült Államok vi-
szonya megromlott, beköszön-
tött a hidegháború időszaka. 

Fejér megye területén három 
hónapig állt a front iszonyú ká-
rokat okozva. Az iskolaépületek 
egy része romba dőlt, de a töb-
binek is jóformán csak a falai 
álltak, hiszen az azokat elfogla-
ló katonaság az ablakokat, bú-
torokat feltüzelte. 1945. február 
9-én Thész Lajost, aki megaka-
dályozta, hogy a rácalmási leven-
ték a frontra kerüljenek, elvitték 
az oroszok, és többé nem adott 
életjelt magáról. Gönczöl Antal 
plébános, iskolaszék elnök je-
lentésében olvashatjuk, hogy az 
iskolában a tanítás 1945. május 
15-én kezdődött meg az I-IV. 
osztályokban. „Persze ablak, fel-
szerelés és pad alig van. A tanu-
lók maguk hordtak össze némi 
ülő készségeket.” A felső tagoza-
ton csak szeptember 21-én kez-
dődött a tanítás, mert a szülők 

nem nélkülözhették a nagyobb 
gyermekek munkáját a mező-
gazdaságban.

Februárban szabadultak fel 
az orosz katonaság használa-
ta alól az iskola épületek, és 
megtörtént a károk felméré-
se. Egyetlen tanterem sem volt 
használható állapotban. A fel-
újításhoz 800 000 pengő állam-
segélyt járt ki Péter Imre igaz-
gató, de mire megkapták, az 
infláció miatt már csak 200 000 
pengőt ért, és azzal sem men-
tek sokra, mert építőanyag nem 
volt, és az iparosok nem fo-
gadták el az egyre értéktelene-
dő pénzt. A község is szegény 
volt, csak a tető javítását és há-
rom terem kimeszelését tudták 
megoldani. Az ablakok és ajtók 
nélküli termekben, melyekből a 
kályhák is hiányoztak, nem le-
hetett télen tanítani. Kulcson 
egy terem volt használható, Ga-
lamboson egy sem. A szolgála-
ti lakások ablakai bedeszkázva, 
egy-egy helyiségükben húzta 
össze magát az ott lakó család. 
Müller Lászlóné így emlékezett 
erre az időre: „A község lakói 
összefogtak, és újjávarázsolták 
az iskolát. A tetőt Sütő Mihály 
és Kálmán József tette rendbe. 
Az ajtókat, ablakokat, padokat, 
dobogókat Kovács János a két 
fiával, Jancsival és Gyurkával, és 
Müller Lacival. A legnagyobb 
terembe fényezett tölgyfa bú-
tor került, a faanyagot Kovács 

János adta, a deszkákat Nagy 
Sándor készítette, az összes va-
salás Papp Lajos munkája volt. 
Fűtőanyagot is adtak össze az 
emberek. Az épületeket hely-
rehozták, de még kevés volt az 
ép terem. Tanítás indult a régi 
óvoda és a Katolikus Kör egyik 
termében is. Ide járt a húgom, 
Zsuzsa. Ablak, kályha volt, de 
semmi egyéb. Minden tanuló 
naponta vitt egy kugli fát, azon 
ültek, aztán eltüzelték. Táb-
la helyett a mi hokedlink eter-
nit tetejére írtak. Pad híján az 
ölükben tartott táska hátuljára 
tették a papírt. Nem nyafogott 
senki, tanultak szorgalmasan.” 

A lakosság élelmezési hely-
zete 1946-ban rosszabb volt, 
mint az előző évben, mert a 
hadműveletek miatt nem tud-
tak vetni, így a termőterület 
sokkal kisebb volt, mint koráb-
ban. A megrongálódott, meg-
semmisült házakat a pénz és 
építőanyag hiány, és a szállítá-
si nehézségek okán nem tudták 
pótolni. A háború során megsé-
rült, de még ki nem javított la-
kóházak száma községben még 
1948-ban is 250 volt (Adony-
ban 4, Perkátán 6, Dunapen-
telén 58). A lakosságnak újjá-
építési közmunkaváltságot is 
kellett fizetnie (Rácalmásnak 6 
millió 707 ezer adópengőt). A 
nehézségeket fokozta, hogy jó-
vátételi-sertésbeszolgáltatásnak 
kellett eleget tenni, miközben 

a községben sertéspestis pusz-
tított. 60 tanulót tudtak ellát-
ni facipővel, melyben a zoknit 
szalma pótolta.

Az oktatás demokratizálásá-
nak szándéka hozta létre 1945 
nyarán a nyolc osztályos álta-
lános iskolát, mely az egységes 
alapműveltség elérését tűzte ki 
minden 6-14 éves tanuló szá-
mára. Az általános iskola felső 
tagozata olvasztotta magába a 
polgári iskolát, illetve a nyolc év-
folyamos gimnázium első négy 
esztendejét. Az 1-4 osztályok-
ban osztálytanítók tanítottak, az 
5-8 osztályokban szakrendszerű 
oktatás kezdődött. Nagy volt a 
hiány tanítókból, sokan nem tér-
tek vissza a háború után, a fel-
ső tagozat bevezetéséhez nem 
voltak szaktanárok. A problé-
ma megoldására visszaállították 
a középfokú tanítóképzőket, ez-
zel párhuzamosan beindították a 
szaktanítóképzést, amelynek ke-
retében a nyári szünetekben ta-
nítókat igyekeztek felkészíteni a 
tanári feladatok ellátására. 

Alig kezdődött meg 1945 
szeptemberében a tanítás az is-
kolában, és november közepé-
től már szüneteltetni kellett azt 
a hideg miatt. Az igazgató visz-
szarendelte a tanerőket, de nem 
ismerték mindenki tartózkodási 
helyét. Októberben a kiutasított 
felvidéki tanítók elhelyezésével 
enyhült a pedagógushiány. A ta-
nítóknak sorra igazoló bizottsá-
gok előtt kellett megjelenniük. 
A politikai előélet vizsgálatának 
feladata hivatalosan az volt, hogy 
megállapítsák, az eljárás alá vont 
személy tagja, vagy támogató-
ja volt-e nyilas, fasiszta jellegű 
pártnak, mozgalomnak. A való-
di cél a felnőtt lakosság múltbe-
li magatartásának megismerése, 
nyilvántartása, a megfélemlítés 
volt. Ezt követte a közalkalma-
zotti létszámot csökkentő B-
lista, melynek határozatát nem 
kellett megindokolnia, és így a 
politikailag nem kívánatos sze-

Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei X.

1948-49 Gábler Mária óvónő csoportja
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mélyeket állásuktól, nyugdíjuk-
tól megfoszthatták.

Az óvoda Gábler Mária óvó-
nő irányításával, 60 fővel mű-
ködött 1945-ben. Folyamato-
san szükség volt a nyári óvodai 
napközi otthonra, mert „a föld-
reform során a gazdasági cse-
lédekből sok újgazda lett, ezen 
újgazdák alig tudták a nélkü-
lözhetetlen gazdasági felszere-
léseiket beszerezni, és így csa-
ládtagjaik anyagi nehézségeik 
miatt nagyon is rászorulnak az 
ingyenes napközis óvodai ét-
keztetésre.” -olvasható a jegyző 
jelentésében. Az említett okok-
ból a községi elöljáróság szeret-
te volna kiterjeszteni az egész 
évre ezt a kedvezményt. Rácal-
más 48 fővárosi gyermek ellátá-
sát vállalta a téli időszakra. 

1946 januárjában magán-
vizsgákat tettek a tanulók, hogy 
a rövidített tanévek ellenére to-
vább haladhassanak. A háború-
ban megsemmisült anyaköny-
vek helyett pótanyakönyveket 
készítettek tíz évre visszamenő-
leg a pedagógusok és a tanulók 
emlékezete alapján. Péter Imre 
igazgató arra kérte a községi 
elöljáróságot, hogy a nyár fo-
lyamán a belterületen legalább 
három, a pusztákon egy-egy 
tantermet hozassanak annyira 
rendbe, hogy télen is lehessen 
tanítani bennük. Gábler Má-
ria hozzáfűzte, hogy az óvodát 
is tatarozni kellene, mert a téli 
időszakban nem fognak elfér-
ni az ideiglenes helyükön. Az 
óvoda épülete és tetőzete nem 
szenvedett kárt, de tokostól hi-
ányoztak az ajtók és az ablakok. 

1947. februárban megkezd-
ték az úttörőcsapatok szervezé-
sét. A szovjet pionír mozgalmat 
másoló úttörő, az egyetlen en-
gedélyezett gyermekszervezet 
lett. Jelképe a vörös nyakken-
dő, jelszava „Előre!”, indulója az 
„Ej, haj száll az ének…”, az új-
ságuk neve „Pajtás”. Feladata a 
10-14 éves korosztály felkészí-
tése az „ifjúkommunista életre”. 
Az alsó tagozatosokat a kisdo-
bos mozgalom fogta össze. Ők 
kék nyakkendőt viseltek, és a 
„Kisdobos” volt az újságuk. Két 
éven belül a gyerekek 80 %-a 

tagja volt a szervezetnek, ami 
egyáltalán nem azt jelentette, 
hogy az ideológia volt vonzó a 
számukra, hisz ugyanúgy részt 
vettek a hitoktatásban, az első-
áldozáson, bérmáláson, illetve a 
konfirmáción is. A vörös nyak-
kendő felkötése, inkább az adott 
helyzethez való alkalmazkodás 
volt, valamint a gyermekek ter-
mészetes vágya arra, hogy kö-
zösséghez tartozzanak. Ideje-
korán megtanulták azt is, hogy 
az iskolában nem beszélhet-
nek arról, amit otthon hallanak. 
Vonzó, romantikus oldala volt 
a mozgalomnak a táborozás, a 
közös játékok, versenyek. A fiú 
úttörőcsapatot Héczei Imre, a 
lányokat Horváth Mária vezet-
te. A tanév végére elkészült a 
tantermek felújítása, de az isko-
labútorok és a felszerelések még 
nagyon hiányosak voltak.

Az ellátással kapcsolatos 
gondokat jól mutatja, hogy is-
kolai étkeztetéshez az UNICEF 
tejporból készült tejhez a ha-
vonkénti 1 kg-os cukor fejada-
got a Pénzügyminisztériumtól, 
a kenyérsütéshez szükséges lisz-
tet a Közellátási Felügyelőség-
től, és mindezek kifizetéséhez 
az ellátmányt a Népjóléti Mi-
nisztériumtól kellett igényelni 
1948-ban. A tantermeket pet-
róleummal világították meg, 
melyet szintén jegyre kaptak.

Az 1948-ban hatalomra ju-
tott baloldali erők államosítot-
ták az óvodákat és az iskolá-
kat, és felszámolták az addigi 
jól szervezett, sokszínű iskola-
rendszert. „az iskolaügy első-
rendű politikai és hatalmi ügy. 
Az iskolaügyön keresztül az ál-
lami apparátusnak módja van 
bármiféle eszmét begyakorol-
tatni…”- hangoztatta Ortutay 
Gyula az államosítás után mon-
dott beszédében. 

(A IX. részben sajnos elír-
tam az iskolaszolga nevét, akit 
Szabados Istvánnak hívtak. A 
történetem már abba a szaka-
szába ért, melyre sokan emlé-
kezhetnek. Kérem a kedves ol-
vasóimat, ha kiegészítenék, vagy 
módosítanák az általam írotta-
kat, keressenek meg!)

Németh Miklósné

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

   Meghívó
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület 2018.  február 

21-én szerdán, 17:30 órai kezdettel közgyűlést tart az 
Egyesület horgásztanyáján. (Rácalmás, Kiss E. u. 82.)

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2018. feb-
ruár 24-én szombaton 9:00-kor, a meghirdetett napiren-
di pontok szerint tartjuk, mely a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:
1. A vezetőségi tagok beszámolója a 2017. évi 

munkáról és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 
2018. évi munkaterv és költségvetés ismertetése.

2. Fegyelmi bizottság beszámolója
3. Felügyelő bizottság beszámolója
4. Egyebek

Mindenkit szeretettel várunk!
 „Sirály” H.E. vezetősége

Horgászhírek
Év elején fontos felhívni tagjaink figyelmét, hogy az ösz-

szesített fogási naplók leadási határideje 2018. február 28. 
Az idei évre érvényes horgászengedélyek már válthatók, így 
célszerű a napló leadásával együtt az engedély megújítását 
is elintézni.

A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal (NÉBIH) köz-
leményben hívta fel a horgászok figyelmét, hogy 2018-tól a 
halastavakon horgászóknak is rendelkeznie kell állami hor-
gászjeggyel. A szabályok be nem tartása a horgászra nézve 
több tízezres, míg a tógazdára nézve milliós büntetést is von-
hat maga után. A párezer forintos engedély megspórolásával 
kár ezt kockáztatni.

Irodánk hétfőn és szerdán 16-18 óráig tart nyitva a volt 
Polgármesteri Hivatalban. Más időpontban a „Csali” Hor-
gászboltban is készséggel segítenek a papírok intézésében.

Közgyűlésünket február 24-én tartjuk 9 órai kezdettel. 
A részletes meghívó ebben az újságban külön is megjelent. 
Kérjük tagjainkat, minél többen vegyenek részt a közgyű-
lésen és javaslataikkal, véleményükkel segítsék a vezetőség 
munkáját. Nagy támogatás Egyesületünknek adójuk 1 %-a. 
A rendelkezéshez szükséges adatok szintén fellelhetők az új-
ság hasábjain.

„Sirály” Horgászegyesület vezetősége
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Focistáink tavaszi 
sorsolása
2-25 14:30  Rácalmás – Káloz  Rácalmás Sportpálya
3-04 14:30  Kisláng-Telmex – Rácalmás  Kisláng Sportpálya
3-11 15:00  Rácalmás – Kápolnásnyék   Rácalmás Sportpálya
3-18 15:00  LMSK Cobra Sport – Rácalmás  Lepsény Sportpálya
3-25 16:00  Rácalmás – Szabadegyháza  Rácalmás Sportpálya
4-01 16:30  Vajta – Rácalmás  Vajta Sportpálya
4-08 16:30  Rácalmás – Pusztaszabolcs  Rácalmás Sportpálya
4-14 17:00  Flavus Velence – Rácalmás  Velence Sportpálya
4-22 17:00  Rácalmás – Besnyő-Iváncsa II.  Rácalmás Sportpálya
4-29 17:00  Aba-Sárvíz – Rácalmás  Aba-Sárvíz Sportpálya
5-06 17:00  Rácalmás – Sárbogárd II.  Rácalmás Sportpálya
5-13 17:00  MPF Ráckeresztúr – Rácalmás  Ráckeresztúr Sportpálya
5-20 17:00  Rácalmás – Seregélyes  Rácalmás Sportpálya
5-27 17:00  Rácalmás – Nagykarácsony  Rácalmás Sportpálya
6-03 17:00  Adony – Rácalmás  Adony Sportpálya

Az utánpótlás fejlesztése, támogatása volt cél

Sikeres volt a sportbálunk
Jókedv és zeneszó töltötte 

meg a rácalmási művelődési 
ház nagytermét február 10-
én – a hagyományteremtő 
céllal elindított – Rácalmási 
Sportegyesület által szerve-
zett jótékonysági sportbá-
lon. A rendezvényen Bencs 
Attila, a sportegyesület el-
nöke köszöntötte a vendé-
geket, köztük Schrick István 
polgármestert, Németh Mik-
lósné alpolgármestert, vala-
mint a RSE elnökségének 
tagjait, támogatóit.

Több mint száz szóra-
kozni vágyó ember jött el, 
hogy jól érezze magát és ki-
mutassa a közösség erejét. 
Aki más elfoglaltsága mi-
att nem tudott részt venni, 
támogatói jegy vásárlásával 
járulhatott hozzá az est be-
vételéhez.

A rendezvény célja sokkal 
több volt, mint a jó szórako-
zás: az utánpótlás fejlesztése 
és támogatása. 

A vacsoráról mindenki 
megelégedésére az A Viga-

dó Étterem, a jó hangulatról 
és a talpalávalóról a Riviere 
Café gondoskodott.

A bál tiszta bevétele 
350.000,- Ft, a támogatói 
jegyek összege az est folya-
mán kiegészült licittárgyak 
árverésre bocsátásával és az 

eladott tombolaszelvények 
teljes árával.

Zsedrovits Enikő fotog-
ráfus felajánlotta egyik al-
kotását licittárgyaink közé, 
köszönjük azoknak, akik li-
citálásban részt vettek, és tá-
mogatták célunkat. Tombo-

latárgyaink szép számmal és 
nagy értékben gyűltek ösz-
sze. Köszönjük a felaján-
lásokat, ez a bevétel is fel-
tétlen szükséges a kivívott 
támogatások önrészeinek 
fedezéséhez.

Pölöskei Zsuzsanna

RácalmásSportegyesület

Kérjük, támogassa adója 
1%-a felajánlásával 

a Rácalmás Sportegyesületet!
Adószám: 

19097020-1-07
Köszönjük!
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Elkezdődött a szezon az íjászoknál
Február 10-én Miskén el-

kezdődött a szezon az íjá-
szoknak. Hagyományosan ez 
év első 3D megmérettetése, 
amely kiváló felkészülési le-
hetőség a közelgő nemzet-
közi és országos versenyekre. 
Közel 130 versenyző rész-
vételével kiváló rendezésben 
zajlott a verseny, amelyen ta-
roltak íjászaink. Csapatunk 7 
aranyérmet, 4 ezüstérmet és 1 
bronzérmet szerzett, amellyel 
a legsikeresebb csapat lett.

Versenyzőink legköze-
lebb a Fehován megrende-
zésre kerülő 3D nemzetközi, 
valamint az IFAA pályaíjász 
Európa-bajnokságon szere-
pelnek majd és remélhetően 
hasonlóan szép eredményeket 
érnek el. Tóth Balázs A Rácalmás SE Vajk Íjász Szakosztályának íjászai Miskén, a versenyen szerzett oklevelekkel

Téli sportélet az „Iramszarvasoknál”
A téli szezonban is ak-

tívan sportolnak az „Iram-
szarvas” futball klub játéko-
sai. A kialakult rend szerint 
hétfőn és csütörtökön rúg-
ják a labdát a rácalmási fo-
cipályán. A jól működő tö-
megsportnak köszönhetően 
- amely a Rácalmási SE 
keretén belül működik-, 
egészséges mozgási lehe-
tőséget biztosít nemcsak a 
csapat résztvevőinek, ha-
nem az arra igényt támasztó 
rácalmási polgároknak is. Az 
„Iramszarvasok” a kialakított 
sportbaráti kapcsolatnak kö-
szönhetően kaptak meg-
hívást, a Százhalombattán 
megrendezésre került (janu-
ár 13) meghívásos öregfiúk 
teremlabdarúgó tornára. Az 
adonyi öregfiúk rendezés-
ében lebonyolított mérkö-
zéseken az „Iramszarvasok” 
öt rendkívül szoros mérkő-
zésen vívták ki a harmadik 
helyet jelentő eredményt, és 
elhozva ezzel a bronz kupát 
és a hozzá kapcsolódó em-
léklapot. Érdemes megje-

gyezni, hogy a döntőbeju-
tást büntetőkkel vesztette el 
a csapat. Hozzá kell fűzni és 
ez nagymértékben emeli az 
eredmény jelentőségét, hogy 
az összes lejátszott mérkő-
zéseken kettő gólnál nem 
volt nagyobb különbség. A 
tornát a Százhalombatta 
együtese nyerte, míg a má-
sodik helyen az adonyi öreg-
fiúk végeztek. A kiemelkedő 
szervezésnek köszönhető-

en profi módon zajlottak a 
mérközések, amely az ado-
nyi öregfiúk és a helyi battai 
csapatnak és vezetőinek az 
érdeme. Ezúttal is köszönet 
érte. Az eredményességhez 
hozzátartozik, hogy a leg-
jobb góllövőnek járó elisme-
rést és ajándékot Erőss István, 
a legjobb kapusnak járó elis-
merést Kenyér Zsolt, míg a le-
gidősebb játékosnak járó el-
ismerést Hingyi László kapta. 

A sporteseményt követően a 
csapatokat az adonyi öregfi-
úk csapata látta vendégül egy 
finom babgulyás és desszer-
ként házi krémes kondíció-
náló vacsorával. 

Megjegyzés: Az „Iram-
szarvasok” továbbra is töre-
kednek a széles sportbará-
ti kapcsolatok kiépítésére és 
az egészséges életforma és 
mozgás népszerűsítésére. 

 Hingyi László

Az adonyi öregfiúk és az „Iramszarvasok”



Rácalmás22

Korszakváltás előtt
Korszakváltás előtt ál-

lunk, amely óriási lehető-
ségeket tartogat és ezzel 
párhuzamosan hatalmas ki-
hívások elé állít. A változá-
sok felismeréséhez kellően 
nyitottnak, kíváncsinak kell 
lennünk, a változások értel-
mezéséhez pedig informáci-
ókra van szükségünk.

Ehhez szeretnénk mi, 
rácalmási vállalkozók a saját 
szerény eszközeinkkel hoz-
zájárulni, úgy, hogy megvil-
lantunk egy szegmenst, egy 
keskeny szeletet a körülöt-
tünk zajló változásokból, 
bemutatunk néhány megha-
tározó szereplőt, informáci-
ót igyekszünk nyújtani azok 
tevékenysége kapcsán. .

Kezdjük egy - első hal-
lásra talán - sokkoló vízió-
val! Dave Evans Cisco jö-

vőkutatója szerint 2025-re 
a robotok száma meghaladja 
az emberekét. Természete-
sen nem ember formájú sé-
táló két lábon járó androi-
dokra kell gondolni, hanem 
olyan gépekre, amelyek egy-
egy meghatározott funkci-
óra specializálódva kiváltják 
az emberi munkaerőt. Néz-
zük, ehhez képest mit mutat 
a statisztika!

A robotrendszerek 24 
milliárd dolláros forgalmú 
piaca 2018-ig évi 15 száza-
lékkal bővült. A fő vásárlók 
Kína, Japán, az USA, Dél-
Korea és Németország válla-
latai. A világ robotpiacának 
három legjelentősebb sze-
replője jelenleg a svájci-svéd 
ABB, a japán Fanuc és a né-
met Kuka. Mint mindenhol, 

ebben az iparágban is van-
nak mutatószámok!

Egy ország fejlettségét 
több mutató mellett példá-
ul az is jelzi, hogy az ipara 
mennyire van robotokkal el-
látva, mutatószámként a tíz-
ezer alkalmazottra jutó ro-
botok számát használják. A 
táblázatban 2014-es adatok: 
Dél-Korea - 470, Németor-
szág - 272, világátlag - 66, 
Magyarország - 50, Orosz-
ország - 5

A mutató globális átla-
gos értéke 66, amit csak ke-
vés európai ország ér el. Ná-
lunk jobban állnak a csehek, 
a szlovákok, a szlovének és 
az osztrákok is. Viszont pl. 
Norvégiában, Lengyelor-
szágban, Portugáliában, Ro-
mániában vagy Törökor-
szágban fajlagosan fele annyi 

vagy kevesebb robot jut tíz-
ezer emberre. 

A robotikával kapcsolatos 
fontosabb kifejezések, fogal-
mak:

IFR: a Nemzetközi Ro-
botikai Szövetség

Manipulátor: kézzel, vagy 
gépi úton vezérelt anyag-
mozgató szerkezet, mely 
tárgyak megfogását, térbeli 
helyzetének megváltoztatá-
sát, vagy megtartását, majd 
elengedését biztosítja.

Robot: elektromechani-
kai szerkezet, amely előzetes 
programozás alapján képes 
különböző feladatok végre-
hajtására.

Mindenkit szeretettel 
várunk a Vállalkozók Rá-
calmásért Egyesület ta-
vasznyitó programján!
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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.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
FEBRUÁRBAN INGYENES ESTI FELNŐTTOKTATÁS INDUL!

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ, HETI 1-2 NAPOS ELFOGLALTSÁG!

Érdeklődni lehet a 0630/983-3006 telefonszámon. Jelentkezni személyesen az iskolában 
a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A címen.

Eladó másfél m2 3 mm-es vaslemez. Tel.: 25/440-148 (16 órától)

q

Eladó: kukoricamorzsoló, terménydaráló, 8 lóerős kerti gép tartozékkal, 

2 db 200 literes fagyasztóláda, több db-ból álló szekrény, német öntvény kály-

ha, 32-es húsdaráló, fehér zománcos tűzhely (sparhelt). Érd.: 06-30/528-2621

SZOLÁRIUM
 Megnyitottuk Rácalmás, Gárdonyi Géza
utca 28. szám alatt, új csövekkel felszerelt

fekvő szoláriumunkat.
Árak:
 60 Ft/1 perc, 
 bérlet 5.000 Ft/100 perc

Nyitva tartás:
csütörtök, péntek: 14.30-20.00
hétfő, kedd, szerda: 17.00-20.00
szombat, vasárnap: 8.00-20.00
  bejelentkezéssel.
Várunk minden barnulni vágyó
vendéget!

Tel.: +36 30/226-9113
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