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Megy a gőzös – a városvédők 
szervezésében utalellátó kiál-
lítás várta az érdeklődőket a 
vasútállomáson 6. oldal

Fesztiváli hangulatban

Tizenötödik alkalommal is nagy tömegeket vonzott a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület által 
szervezett hagyományos Tökfesztivál. Az országos hírű rendezvény ezúttal is remek programokat kínált 
(Összeállításunk: 4-5. oldal.)

Nagy az érdeklődés a 
Rácalmási Rendezvényköz-
pont és Sportcsarnok iránt
 8-9. oldal
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Október 15-ig jelenthetik be igényüket

Tájékoztatás a téli 
rezsicsökkentésről

Megjelent a kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. ha-
tározata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szük-
ségessé váló további intézkedésekről. A kormány egyetért 
azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbe-
ni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével 
összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesültek.

A természetbeni támogatás forrásbiztosításához felmé-
rést végeznek a kormányhivatalok a nem vezetékes gázzal 
vagy távfűtéssel fűtő háztartások településenkénti számáról, 
amelyet a Statisztikai Hivatal ellenőriz.

A kormány a felmérés keretében lehetővé teszi, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások

2018. október 15-ig bejelentsék igényüket.
Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető 

és benyújtható a Rácalmás Polgármesteri Hivatal (2459 Rá-
calmás , Szigetfő u. 11-13.) 15. számú irodájában ügyfélfoga-
dási időben ( hétfő 8.00-12.00 . szerda 8.00- 17.00 , péntek 
8.00-12.00 ). A nyomtatvány letölthető az önkormányzat 
honlapjáról is, és egy időben a postaládákban is elhelyezzük 
azokat. Az önkormányzatok összesítik és haladéktalanul to-
vábbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozat értelmében
„3. a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése 
alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közös-
sége értendő,

b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határide-
je 2018. október 15-e,

c)az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a 
bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban 
téli rezsicsökkentésben nem részesült,

d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, 
a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, dara-
bolási költségeket„

dr. Györe Andrea
jegyző

Telkek eladók!
Rácalmás Város Önkormányzata értékesítésre hir-

deti meg a Rákóczi Ferenc utcában lévő, közművesített 
lakótelkeit. 

Bővebb felvilágosítás kérhető:
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatalában

dr. Györe Andrea  jegyzőnél 
Telefon: 25/517-866

Lebomló zsákba tegyék 
a faleveleket!

A komposztálható hulladékok gyűjtésére is lehetőséget 
biztosít társaságunk. A biológiailag lebomló hulladék a cso-
magolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. 

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfe-
lelő teherbírású BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban 
(1db zsák max. 25 kg). illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 
cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el társaságunk 
a megjelölt szállítási napokon, az ingatlan elöl alkalmanként 
0,5 m3 mennyiségben.

A VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló 
zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a helyi ügyfél-
szolgálatunknál történik. 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Igényelni kell a szolgáltatónál...

Házhoz megy 
a lomtalanítás!

A hulladékszolgáltató 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 
gazdálkodói-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@vertikalrt.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. 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
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Októberben is a hónap első csütörtökén és péntekén 
lehet eltüzelni a kerti hulladékokat!

A lakosság kérésének megfelelően 
változtatott Rácalmás képviselő-
testülete az avar és kerti hulladék 
égetését szabályozó helyi rendeleten, 
mégpedig olyan módon, hogy a nyári 
hónapokban is lehetőségük legyen 
a lakóknak tűzgyújtással ártalmat-
lanítani a kerti hulladékot. 

Erre azonban továbbra is havonta 
csak egy alkalommal lesz lehetőség 
Rácalmás területén! 
Avar és kerti hulladék megsemmi-

sítése továbbra is elsősorban helyben 
történő komposztálással történhet. 
Égetéssel csak a nem komposztálható 
(nem lebomló), illetve a komposztálás-
ra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, 

gombás vagy egyéb fertőzött) avar és 
kerti hulladék ártalmatlanítható.

A lakosság egészségének és a 
környezet tisztaságának védelme 
érdekében a nem komposztálható, il-
letve a komposztálásra alkalmatlan avar 
és kerti hulladék égetése december és 
január kivételével minden más hónap-
ban (február, március, április, május, 
június, július, augusztus, szeptember, 
október és november) a hónap első 
csütörtökén és péntekén végezhető 
el. A fenti időponttól eltérni csak ked-
vezőtlen időjárási viszonyok esetén 
(például: eső, szél, köd stb.) lehet és a 
fenti időpontot követő hét csütörtökén 
és péntekén lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszak-
ban lehet végezni. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot 
lehet. 

A következő tűzgyújtási alkalom 
tehát: október 4. és 5.

Kedvezőtlen időjárás esetén: ok-
tóber 11. és 12.

Már a parkosításon is 
dolgoznak a szakemberek

A tó stabilizálásával 
jelentős munkálatok kezdőd-
tek el a Millenniumi parkban 
a nyár elején, és ezekben a na-
pokban már a parkosítással, a 
gyalogösvények kialakításával 
foglalatoskodnak a szakem-
berek. Egyre inkább kezd 
körvonalazódni az impozáns 
végeredmény... A rehabilitáció 
látványos, hiszen aki arra jár 
naponta, folyamatosan nyo-
mon követheti, mi mindent 
megtesznek a szakembe-
rek annak érdekében, hogy 
hosszú távra rendezzék 
a tó medrét: gabion falat 
építenek, valamint cölöpözés-
sel erősítik meg a medrét. A 
tó körül burkolt járda lesz, 
díszes kandeláberekkel, pa-
dokkal, pihenőhelyekkel. 
A parkosításhoz 102 millió 
forint támogatást kapott az 
önkormányzat a Területi és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében. 

Következő ütemben a tó 
északi részén, a patak két old-
alára felnőtt, illetve gyermek 
játszótér van tervezve, ezek 
megvalósítása jövőre várható.

Szelektív naptár
Szelektív hulladékgyűj-
tési napok: Október 2., 
16. November 13., 27. 
December 11. és 29.

Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Kukucska Gyula

2018. október 3.

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. Mód van arra, hogy 
a fenti képviselői alkalmakra 
külön is konkrét időpontot 
kérjenek. Az időpontot Rác-
almás jegyzőjével, dr. Györe 
Andreával egyeztethetik a 
25/517-866-os telefonszá-
mon.
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület idén is különleges programokkal várta a vendégeket

Telt házas volt az idei Tökfesztivál
„Még az égiek is velünk 

vannak az idei rácalmási 
Tökfesztiválon”, hangsú-
lyozta Bodnár Sándor, a 
Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöke a 
szombat délutáni köszön-
tő alkalmából. Mert bizony 
az elmúlt években az esős, 
kellemetlen őszi idő szeg-
te kedvét sokaknak, emiatt 
maradtak távol a rendez-
vénytől. Most viszont szom-
baton este, a Neoton koncert 
elején már ki lehetett volna 
tenni a tel ház táblát a Jan-
kovich-kúria bejáratára.

A szombat délutáni kö-
szöntőn Schrick István pol-
gármester a fesztivál egyik 
értékeként emelte ki, hogy 
nem profik, hanem civilek 
szervezik, és a több száz ön-
kéntes tette Rácalmás nevét 
híressé országszerte a Tök-
fesztivál jóvoltából. A város-
védők és az önkéntesek haj-
naltól éjszakáig dolgoznak 
három napon keresztül, hogy 
minden kilátogató rácalmási 
és más településekről érkező 
vendég jól érezze magát. Ezt 
az összefogást ismerte el a 
képviselő-testület nem egé-
szen egy hónappal ezelőtt, 
amikor Bodnár Sándornak, 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöké-
nek Rácalmás Díszpolgára 
kitüntetést adományozott. 

Bodnár Sándor elnök ki-
emelte a köszöntőjében, 
hogy 15 évvel ezelőtt, ami-
kor a művelődési házban 
megnyílt az első Tökfeszti-
vál, még Szalai Árpád sem 
gondolta, hogy évek alatt 
országos hírű nagyrendez-
vénnyé növi ki magát a fesz-
tivál. Pénteken Budapestről 
és még Szolnokról is érkez-
tek gyerekek, faragták a tök-
lámpást, nézték a műsort, 
szombaton pedig még né-
metországi vendégei is vol-

tak a programnak. Bodnár 
Sándor nagy-nagy köszö-
netét fejezte ki annak a több 
mint 120 embernek, aki 
szívvel-lélekkel, estére fá-
radtan, de akkor is mosoly-
gósan dolgozott a rendez-
vény sikeréért. Azt kívánta: 
még legalább 15 évet éljen 
meg a Tökfesztivál.

A nívós program – amely-
re több ezren sereglettek a 
Jankovich-kúriába – felsoro-
lása legalább egy újságoldalt 
venne igénybe, és a szavaknál 
szebben beszélnek a képek, 
éppen ezért csak néhány ki-
emelkedőt emelünk ki a ten-
gernyi lehetőség közül, ami 
várta a fesztiválozókat. Tök-
faragás, töklámpás készítés, 
tökfestés, bringa- és gya-
logtúra, süti sütés gyerekek-
kel, kisállat simogató, póni 
lovaglás. Kiállítások között 
volt ikon festő, hobbiállat, 
illetve bőrdíszmű tárlat, lát-
hattunk dísztök bemutatót 
és bemutatták alkotásaikat a 
helyi foltvarrók is. A színpa-
don pénteken este az Anna 
& The Barbies, szombaton 
Zoltán Erika után a Neo-
ton Familia, vasárnap pedig 
a The Bits – Beatles emlék-
zenekar koncertjét hallhatta 
a nagyközönség.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A XV. Rácalmási Tökfesztivál sikeres megrendezéséhez nyújtott önkéntes tevékeny-

ségért köszönetünket fejezzük ki

Rácalmás város lakosságának
Rácalmás város önkormányzatának
A rácalmási intézmények dolgozóinak, pedagógusainak, diákjainak és óvónőinek 
Városvédő Egyesületi és egyéni önkéntes magánszemélyeknek
A dunaújvárosi középiskolásoknak
A megyén belüli és azon kívüli segítőinknek.

A Városvédő és Szépítő Egyesület nevében
Bodnár Sándor 

elnök
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Fedélzeti utasellátó vándorkiállítás járt Rácalmáson 
A Rácalmási Tökfesztivál 

kísérőprogramjaként Fedél-
zeti Utasellátó Vándorkiál-
lítás nyílt szeptember 11-én 
Rácalmáson, a Vasútállomá-
son kiállított étkezőkocsi-
ban.

Az ünnepélyes meg-
nyitóra 10 órakor került 
sor, a megjelenteket - köz-
tük Takács Imre területi ál-
lomásfőnököt, dr. Gyö-
re Andrea jegyző asszonyt, 
Németh Miklósné alpolgár-
mester asszonyt és Pálinkás 
Tiborné képviselő asszonyt 
-köszöntötte Bodnár Sán-
dor, a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnö-
ke. Néhány szóban beszélt 
a rácalmási Vasútállomás je-
lenlegi állapotának kialakí-
tásáról, jelenlegi funkciójá-
ról és a jövőbeni tervekről. 
Ezután a kiállítás tulajdono-
sa, Nehéz György, a MÁV-
START Zrt. bevétel-ellen-
őrzési előadója mutatta be 
magát és gyűjteményét, an-
nak létrejöttének körülmé-
nyeit. A kiállító azzal a nem 
titkolt szándékkal jött el 

hozzánk, hogy kivételes vas-
úttörténeti anyagát és tudá-
sát, melyre hosszú éveken át 
tartó gyűjtéssel és munká-
val tett szert, most megossza 
az érdeklődőkkel. Az étke-
zőkocsiba történő felszál-
lás során stílusosan, jegylyu-
kasztóval kezelte a jegyeket. 
Az étkezőkocsi korhű, ere-
deti állapotában megőrzött 
porcelán étkészletekkel és 
ismertető anyagokkal volt 
berendezve s a valódi ret-
ro hangulathoz a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület által ajándékba adott, 
eredeti recept alapján ké-
szült Utasellátó csokiroló is 
hozzájárult. Egyesületünk 
tagjai apró süteménnyel és 
hideg limonádéval járultak 
hozzá a megnyitó sikeréhez.

Reméljük, hogy a láto-
gatóknak kellemes perceket 
szerzett a kiállítás megte-
kintése és e kis nosztalgikus 
időutazás során szélesíthet-
ték hazánk vasúttörténetéről 
szóló ismereteiket.

Bodnárné Surányi 
Gabirella
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Nívósak voltak az utcai dekorásiók

Tekintsünk vissza kicsit a fesztiváli előkészületekre is....
A Tökfesztivál előtt nagy munkában voltak a városvédők. 

Rendett tettek kisvárosunk több pontján is. Reggel a Közössé-
gi téren kezdtek, délután a vasútállomás környezetét tették 

csinosították. Tökfesztivál előtti nagyüzemre kapcsoltak! 
Nagy-nagy köszönet érte! Minden nagyon szép lett! Köszön-
jük!



Rácalmás8

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Bemutattuk a sportcsarnokot az iskola 
tanévnyitó ünnepsége alkalmával

A Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsar-
nok, az avató ünnepséget 
követően, felkészült üzem-
szerű működésére, és az is-
kolai tanévnyitó ünnepség 
alkalmával bemutatta az in-
tézményt, a délelőtti idő-
sávokat kitöltő Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény diákjai, szüle-
ik és a pedagógusok számára 
településünk legújabb büsz-
keégét.

Szeptember 3-án már az 
iskolások vették birtokba a 
pályákat, és kezdték meg a 
mindennapos testnevelés 
órákat a ház falain belül és a 
külső pályákon.

A délutánjaink is ese-
ményekkel tele, hiszen a 
Rácalmási Sportegyesü-
let kézilabda szakosztálya, 
a Hölgy fitnesz és egy-egy 
Rácalmástól független csa-
pat is már nagy erőkkel dol-
goznak és készülnek az idei 
szezon mérkőzéseire vagy 
éppen tartják karban a tes-
tüket és hódolnak a mozgás 
adta örömöknek.

Várjuk sok szeretettel az érdeklődőket,
 és kérjük, ha a Rácalmási Rendezvényközpont és 

Sportcsarnokkal kapcsolatban kérésük, 
kérdésük, igényük merülne fel, 

keressenek minket elérhetőségeink valamelyikén!
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 2459 Rácalmás Sport utca 1.

 Deimel Petra (intézményvezető) Sós Judit (sportreferens)
 06/30-632-2721 06/30-845-0759
 sportcsarnok@racalmas.hu sportreferens@racalmas.hu
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A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok doltozói szeretettel várják az érdeklődőket, sportolókat, sportolni vágyókat, rendezvényt 
szervezőket. Forduljanak hozzájuk bizalommal: balról jobbra: Sós Judit, Pomóthyné Kondás Szilvia, Deimel Petra, Csóka Dénes, Nagy Lívia, 
Novák Edina

A küzdőtér A kisterem

A külső pályák

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok is készült az idei 
tökfesztiválra, és „Tök sportos” dekorációja a sportcsarnok látogatói 
számára is megalapozta a tökfesztiváli hangulatot

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok intézmény bérleti 
díjai 2018.szeptember 1-től  
 Alap terembérleti díjak: Rácalmási közigazgatási területén székhellyel rendelkező 
  egyesületek, közhasznú- és civil szervezetek, egyéb 
  szerveződések részére:
Küzdőtér 10 000 Ft 8 000 Ft
Szekcionált küzdőtér  6 000 Ft 5 000 Ft
Edzőterem  7 000 Ft 6 000 Ft
Külső kézilabdapálya  6 000 Ft 4 000 Ft
Külső kosárlabdapálya  6 000 Ft 4 000 Ft
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Dolgozóink szeretettel köszöntik a gyermekeket, a szülőket, Rácalmás lakóit a 2018/2019-es tanév elején

Augusztus utolsó napjaiban az óvó nénik meglátogatták a gyereke-
ket családi környezetükben. Apró ajándékkal kedveskedtek a leendő 
ovisoknak. Szeptember 3-án benépesült a „Bagoly” csoport. A kicsik 
számára nehéz az elválás, de az óvó nénik igyekeztek egyénileg se-
gíteni a beilleszkedést. A beszoktatás zökkenőmentesen zajlott, s 
a barátságos környezetben napról – napra vidámabban ékeznek a 
gyermekek. örömmel vettek részt a lovas kocsikázásban és a szüreti 
mulatságban

Szüreti mulatság az óvodában
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy sikerrel zajlott 

a szüreti mulatság óvodánkban.
Először is hangulatosan feldíszítettük csoportjaink 

szobáit, intézményünk folyosóit, úgyszólván az egész óvodát.
Minden kisgyermek izgatottan várta az eseményt. Dalos 

játékokkal, versekkel, mondókákkal készültünk mulatsá-
gunkra.

Volt minden, ami a szüret velejárója: szőlőszedés, préselés, 
szőlőtaposás dézsában. Közösen felelevenítettük a régi hagy-
ományokat. Az egyik legizgalmasabb esemény a lovas koc-
sikázás volt, melyen Pálinkás Tibi bácsi jóvoltából mind a hat 
csoportunk részt vehetett. Köszönet érte.

Ezt követően is élménydús volt a program: kemencében 
alma és sütőtök sült, a teraszon, a „táncházban” ropták a tán-
cot kicsik és nagyok, óvó- és dajka nénik együttesen.

Iszogattuk a finom mustot, közben pogácsát, süteményeket 
csipegettünk.
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Köszöntjük a kiscsoportosokat
Szeptember 3-án megérkeztek óvodánkba a kiscsoporto-

sok. A Katica csoportban 5, a Bagoly csoportban 18, a Cica 
csoportban pedig 25 kis 3 éves kezdte meg az óvodás éveket. 
Egy részüknek már ismerős volt a környezet és az itt dolgo-
zó felnőttek, hisz ők az itteni bölcsődéből érkeztek. Ennek 
is köszönhető, hogy nagyon hamar és könnyen beilleszked-

tek és megszokták az itteni szokásokat és napirendet. Nagy 
örömmel vették birtokba az udvart és a számukra új játéko-
kat. A második héten megtartott szüreti mulatságon sok-
sok új élménnyel – lovas kocsikázás, szőlő taposás, préselés, 
ügyességi játékok – gazdagodhattak, amit utána még napo-
kig örömmel meséltek.

A Cica csoportban 25 kis óvodás gyermek kezdte meg a tanévet a Manóvárban

Családsegítő körzetkiosztás
Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat I. körzet, 
Hódiné Schillinger And-
rea családsegítő, tele-
fon:+36-25/440-018, mo-
bil: +36-30/960-0230

A körzethez tartozó ut-
cák: Ady Endre utca, Áfo-
nya köz, Arany János utca, 
Bála köz, Barina utca, Bár-
ta köz, Béke köz, Bokréta 
köz, Bokros utca, Borostyán 
köz, Bruck köz, Búzavirág 
köz, Cimbalom köz, Cse-
pecz köz, Domb utca, Du-
nai lejáró, Erdő sor, Fenyő 
köz, Fő tér, Fürdő utca, Gár-
donyi Géza utca, Gelicshe-
gyi utca, Gyöngyvirág köz, 
Gyümölcs utca, Hajós köz, 
Halász köz, Harmat köz, 
Hársfa utca, Ibolya köz, Is-

kola utca, Jázmin utca, József 
Attila utca, Keszeg köz, Kí-
gyó köz, Kiss Ernő utca, 11. 
házszámtól az utca végéig - a 
36. házszámtól az utca végé-
ig, Kócsag utca, Korányi tér, 
Körtés utca, Kossuth La-
jos utca, Lépcsős köz, Lili-
om köz, Mandula köz, Mar-
tinász utca, Meggyfa utca, 
Mester utca, Muskátli köz, 
Nádas köz, Nárcisz köz, 
Nyárfasor, Nyírfa utca, Or-
gona utca, Páfrány köz, Pál-
ma köz, Panoráma köz, Pás-
kom dűlő, Patak utca, Petőfi 
Sándor utca, Pirosalma köz, 
Ponty köz, Rác köz, Radnó-
ti tér, Rév utca, Rozmaring 
köz, Rózsa utca, Sirály utca, 
Somogyi Béla utca, Szárcsa 
köz, Szávó köz, Széchenyi 

tér, Szélescsapás, Szentkúti 
tér, Szigony utca, Szőlő köz, 
Templom köz, Tolsztoj utca, 
Tulipán utca, Vadkacsa köz, 
Vágóhíd utca, Vasvirág utca, 
Venyimi utca, Viola utca, 
Völgy utca.

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat II. körzet, Vass 
Erika családsegítő, tele-
fon:+36-25/440-440, mo-
bil: +36-30/960-8852

A körzethez tartozó ut-
cák: Akácfa utca, Babits 
Mihály utca, Balassi Béla 
utca, Belmajor utca, Bíbic 
köz, Bimbó köz,Bojtorján 
utca, Csóka köz, Dália köz, 
Daru köz, Dózsa György 
utca, Fecske köz, Fő utca, 
Fülemüle köz, Harangvirág 

köz, Hattyú utca, Helyes 
Imre utca, Holló köz, Já-
cint köz, Jankovich Miklós 
köz, Jókai köz, Kamilla köz, 
Katona József utca, Kinizsi 
Pál utca, Király utca, Kiss 
Ernő utca a 1-9 házszámtól 
a 2-34 házszámig, Koltói 
Anna utca, Madách Imre 
utca, Május köz, Mályva-
köz, Márkus Imre utca, Ne-
felejcs utca, Pázsit köz, Pil-
langó utca, Pince sor, Pinty  
köz, Rákóczi Ferenc utca, 
Rezeda köz, Síp utca, Sütő 
köz, Szeder köz, Szent-
háromság tér, Szirom köz, 
Szlatina tanya, Táncsics 
Mihály utca, Tóth Árpád 
utca, Vadvirág köz, Vörös-
marty utca, Zrínyi Miklós 
utca.



Rácalmás12

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A Gerendai Gábor által szerkesztett 
havi zenei válogatás következő adásában 

az 1950-es évek mára már elfeledett 
harmonikásának, Hajdú Péternek 

és együttesének felvételeit is hallhatjuk.
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Könyvtári percek
Könyvajánló

Király Anikó: Strand, pa-
pucs, szerelem

Hogy milyen is egy iga-
zán kalandos nyár a Balaton-
nál, azt megtudhatjuk Király 
Anikó első regényéből.

Bogi, a történet főszereplő-
je, elvált szülők gyermekeként 
nem túl nagy lelkesedéssel vág 
neki a nyári szünidőnek, me-
lyet teljes egészében édesapja 
szebb napokat is látott bala-
toni kempingjében kell eltöl-
tenie. Listát is készít azokról 
a dolgokról, melyeket bizto-
san nem fog ezen a nyáron 
csinálni.

Az eseménytelennek 
gondolt vakáció azonban 
nem várt kalandokat tarto-
gat Bogi számára. A kicsit 
duci és önbizalomhiányos 
lány barátokat szerez a Bala-
tonon, éli a 17 évesek életét, 
néha felnőttebb döntéseket 
próbál hozni, mint amire va-

lójában szüksége van, és nyár 
végére a szerelem is rátalál.

A vidám és szórakoztató 
könyvet fiataloknak és fel-
nőtteknek egyaránt ajánlom, 
mert felhőtlen kikapcsoló-
dást nyújt és az igazi, hami-
sítatlan balatoni hangulatot 
adja át az olvasónak!

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros

Magazin ajánló
Csodálatos természet
Akit érdekel a természet és ezzel kapcsolatban bármi, 

azoknak igazi kincsesbánya a könyvtár magazin részlege. La-
pozgathatják ugyanis a Zöld újság, a National Geographic, 
A Természet Világa, a Természetbúvár és a Földgömb ma-
gazinokat. Mindegyik újság havi megjelenésű, a legfrissebb 
lapszám kivételével kölcsönözhető.

Schmidt-Czetli Ágnes könyvtáros

Olvasóklub
Ha szeretsz ol-

vasni, van kedved 
másokkal beszél-
getni a könyvél-
ményeidről, aján-
lanál másoknak is 
könyveket és szí-
vesen eltöltenél 
havonta egyszer 
két órát köny-
vekről beszélget-
ve, akkor gyere 
el 2018. október 
3-án este 18 órá-
ra a könyvtárba. 
Alapítsuk meg 
együtt az olvasó-
klubot! Várunk 
szeretettel!

Schmidt-
Czetli Ágnes 

könyvtáros
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Cserkész évnyitó-toborzó
A nyári táborok fára-

dalmait a szövetségünk ál-
tal rendezett fesztiválon 
pihentük ki. Mivel az ál-
talunk javasolt helyszín, a 
dunaújvárosi Szalki-sziget 
lett a befutó, így nem kel-
lett messzire utazni a re-
mek programokért, melyek 
pályázatoknak köszönhető-
en ingyenesek voltak. Re-
mek hangulatú koncerteket 
hallgattunk, felléptek: Ke-
lemen kabátban, Aurevoir, 
Fran Palermo, Lóci játszik, 

és sokan mások. Beszél-
gethettünk párválasztásról, 
családról, gyerekvállalásról 
szakemberekkel, Böjte Csa-
ba atya is ezekkel kapcsola-
tos gondolatait, történeteit 
osztotta meg velünk. Játé-
kosan ismerkedtünk a hul-
ladékkezelés és hasznosítás 
alapjaival, mely ismeretek 
nélkülözhetetlenek voltak 
a szabaduló szobából való 
kijutáshoz is. Újraélesztés, 
borkóstoló, táncház, önis-
meret, szentmise, strandolás, 

városismereti játék - ilyen 
elsőre egy cserkész fesztivál, 
három nap több mint ezer 
résztvevővel.

Szeptember 29-én 15h-
tól tartjuk évnyitó-tobor-
zónkat. Rácalmás, Erdő sor 
16. szám alatt lévő ideigle-
nes cserkészotthonunkba 
várjuk minden cserkészün-
ket, cserkészjelöltünket és a 
cserkészet után érdeklődő-
ket! Rácalmási, kulcsi és du-
naújvárosi fiatalokat várunk 
sorainkba. A cserkészet ön-
kéntes, vallásos, pártpolitiká-
tól független ifjúsági mozga-
lom, amely nyitott mindenki 
számára származástól, nem-
től, társadalmi és vagyoni 
helyzettől, valamint vallási 
meggyőződéstől függetle-
nül. A magyarországi cser-
készmozgalom célja, hogy a 
társadalmat olyan életrevaló, 
elkötelezett, felelős, egészsé-
ges polgárok alkossák, akik-
nek fontos, hogy önmaguk 
folyamatos nevelése által az 
Isten felé növekedjenek. En-
nek érdekében életmodellt 
nyújtunk, illetve ifjúságne-

velést végzünk önkénteseink 
segítségével. Magyarorszá-
gon a helyi közösségekkel 
együttműködve 7 éves kor-
tól mindenki számára nyújt-
juk ezt, aki nyitott elveinkre 
és közössége életében tevé-
kenyen részt vállal. Mind-
ehhez saját nem-formális 
nevelési módszerünket, a 
cserkészmódszert hívjuk se-
gítségül, amely a következő 
elemekből áll: a kisközösségi 
(őrsi) rendszer, fogadalom és 
törvények, a cselekedve ta-
nulás, folyamatos és ösztön-
ző, vonzó és hasznos progra-
mok főként a természetben, 
a magyar kultúra ápolása 
különös tekintettel népi ha-
gyományainkra. A cserké-
szet pedagógiai alapjait több 
mint 100 éve fektette le az 
angol Robert Baden-Powell, 
de kiscsoportos rendszeren 
és cselekedve tanuláson ala-
puló cserkészmódszer aktu-
álisabb, mint valaha!

Érdeklődni, jelentkezni 
lehet a 30/437-9109 mobil 
számon.

Blau Sándor

Cim-cim cimborák FIGYELEM!
Rendhagyó módon a 

következő foglalkozásun-
kat nem az első, hanem a 
hónap utolsó szombatján 
tartjuk, szeptember 29-én. 
A főszerep ezen a talál-
kozón a művészeteké lesz, 
mert a táborban nagy siker 
övezte az agyagozást, így 
közkívánatra agyagozni fo-
gunk. Ezt követően felke-
rekedünk és Dunaújváros-
ban a Kortárs Művészeti 
Intézet aktuális kiállítását 
nézzük meg, a kiállítás ön-
magáért beszél, tárlatveze-
tést sem igényel.

Csákány István & Ro-
bert Olawuyi: A holnap he-
lye

A dunaújvárosi kiállítás 
életre hívásához Csákány 
István a szintén Düssel-
dorfban élő és alkotó Ro-
bert Olawuyi videóművészt 

kérte fel együttműködésre. 
Olawuyi Csákányhoz ha-
sonlóan előszeretettel hoz 
létre monumentális instal-
lációkat; videóinak nagy fe-

lületekre vetített, elevenen 
lüktető képi világa egyszerre 
érzéki és metaforikus.

Minden régi és új cimbo-
rának itt a helye!
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Megjelent Szalai Árpád Rácalmási 
történetek című helytörténeti könyve

„Amikor ma visszanézek 
a hazámra, Magyarországra, 
ahol 22 és fél évet éltem, nem 
Budapestre gondolok, ahol 
születtem, sem Miskolcra, 
ahol iskolába jártam és 11 évet 
töltöttem, hanem Rácalmásra. 
Annak ellenére, hogy ott csak 
az iskolai szünidőkben, majd a 
háború után két évig laktam. 
Sokat gondolkodtam azon, 
hogy ennek mi az oka, de még 
eddig nem tudtam megfejte-
ni a titkát, hogy miért éppen 
Rácalmás nőtt annyira a szí-
vemhez, hogy azt a kis poros 
falut érzem igazi hazámnak.” 
Bézler Márta nyilatkozza 
ezeket Szalai Árpád legújabb, 
Rácalmás történetét feldol-
gozó könyvében, amelynek 
a bemutatóján nagyon sokan 
vettek részt a Városnapon. A 
településünk múltját elkö-
telezetten kutató, városvédő 
szerző sze rint az előbbi idézet 
fejezi ki leginkább azt az ér-
zést, ami az írásra, a folytonos 
kutatásra ösztönzi őt évek óta. 
Mert meggyőződése: meg kell 
ismerni Rácalmást. 

– Hogyan is működik a kö-
tődés? Először csak az udvaron 
lévő egyik virágot szeretem 
meg, aztán az utcát, egy par-
kot, embereket, egyre többet, 
végül szeretem az egész falut 
(most már várost), és ezen ke-
resztül az egész országot. Ezért 
írtam három könyvet. A meg-
ismerés a lényeg, mert abból 
ered a szeretet. Először csak 
az kezdett motoszkálni ben-
nem, hogy vajon mi vonzza az 
embereket Rácalmásra. Aztán 
lenyűgözött, milyen sok híres-
ség, író, költő, színész köthető 
lakóhelyünkhöz, és úgy gon-
doltam, az általam fellelt ko-
rabeli adatokat, történeteket, 
meg kell ismerniük másoknak 
is, elsősorban az itt élőknek 
fontos, ha minél többet tud-
nak lakóhelyük történelméről, 

hiszen egészen másként tekin-
tenek egy-egy épített emlékre, 
kúriára, ha ismerik a történe-
tét, a kötődését. És ilyenkor 
elgondolkodom, hogy lehet, 
nem is a Duna, a Nagy-Sziget, 
Ófalu, vagy a zegzugos utcák 
miatt oly kedves a szívünknek 
Rácalmás, hanem a benne 
lévő emberek miatt, mert sok 
 olyan ember élt és él ma is itt, 
akik sok jót tettek – mond-
ja Szalai Árpád, aki a könyv 
bevezetőjében így fogalmaz: 
“A Rácalmási örökségünk 
című könyvben az épített 
és természeti értékekről, az 
Emlékezzünk régiekre című 
kötetben az emberi-szellemi 
értékeinkről írtam. Igen gaz-
dag forrásból merítek, s ez a 
forrás nem apad ki egyköny-
nyen. Mégis úgy gondolom, 
hogy ezzel a harmadik kötettel 
az értékfeltárás ezen formáját 
lezárom. Természetesen nem 
a forrás apadt el, csak a merí-
tés módja változik. Új köny-
vem, a Rácalmási történetek 
három fejezetből áll. Az I. 
fejezet folytatása a 2016-ban 

megjelent könyvnek. Abban 
is és ebben is Rácalmás ne-
ves, érdekes embereiről írok, 
akik sokat tettek a települé-
sért, növelték annak hírnevét, 
vagy éppen tanulságul szol-
gálhat életük. Megjegyzem, 
hogy szereplőim korántsem 
a “maradék” kategóriába tar-
toznak, hiszen saját korukban 
mindannyian az élvonalba 
tartoztak, akár mezőgazda-
sági tevékenységükben, akár 
más alkotó tevékenységeik-
ben. Családtörténetek, emberi 
sorsok elevenednek meg a kö-
tet lapjain, amely mindegyike 
méltó arra, hogy megőrződjék 
a jövő generációk számára. A 
rácalmási kötődésű személyek 
leszármazottai közül sokan ma 
is köztünk élnek itt, a települé-
sen. A kötet  egyik fejezetében 
őket kérte fel a szerző, hogy 
visszaemlékezve idézzék fel 
egy-egy személy vagy familia 
történetét. Nagyon érdekes... 

A kérdésünkre, hogy mi-
ként kutat a múlt értékei után, 
elmondja, hogy feleségével, 
Ilikével naphosszat ülnek a 

számítógép előtt, böngészik 
az információkat, előfizetnek 
különféle kereső programok-
ra, illetve kapcsolatban van-
nak egyházakkal is, amelyek 
támpontul vagy éppen ada-
tokkal szolgálhatnak. “Felesé-
gem biztat, együtt örül velem, 
hálás vagyok érte. Sokat segít 
Tóthné Méhes Györgyi csa-
ládkutató és Kovács György-
né Incike is. Valamint köszö-
nettel tartozom Rácalmás 
Város Önkormányzatának, 
Schrick István polgármester-
nek is, hogy lehetővé tette a 
kötet megjelenését.” 

– Mit érez, amikor rábuk-
kan egy-egy újabb hírességre, 
vagy már ismert hírességről 
újabb adatra, történetre? 

– Elégedettséget. Örülök 
annak, hogy nem volt hiá-
bavaló az erőfeszítésünk, új 
leletre bukkantunk, és azért 
is örülök, mert tovább gyara-
píthatom ezzel a helyiek is-
mereteit. Boldog lennék, ha az 
iskolások fel tudnák használni 
a könyveimet a történelem ta-
nulmányik teljessé tételében. 
Jó érzés volt tavaly március 
15-én, amikor a Márkus-
kúria azon termében volt az 
ünnepség, amelyben Márkus 
él és dolgozott, és a ‘48-as elő-
adás az én könyvemre épült, és 
egy másik teremben az Em-
lékezzünk régiekre könyvet 
dedikáltam. Páratlan élmény 
volt – mondja Szalai Árpád, 
akinek legújabb könyvét 
Schrick István ajánlja Krú-
dy Gyula csodálatos, és ide 
illő gondolataival: “Nem va-
gyunk mások, mint folytatásai 
a régi időnek. A lábnyomok 
továbbmennek ugyanazon 
az úton, jó szem kell hozzá, 
hogy megláthassa valaki, hol 
végződik az egyik nemzeték 
lábnyoma, és hol folytatódik 
az új nemzedéké.”

A Rácalmási történetek című könyv 
kapható a Jankovich-kúria ajándékboltjában

Keressék, lapozzák, olvassák! 
Érdekességekre lelnek benne!

Szalai Árpád ismertette röviden a könyvet, mellette Szilágyi Irén és 
Schrick István polgármester



Rácalmás20

Az édesanyám című 
pályázat eredményei

A Mária út Egyesület ez év-
ben ötödik alkalommal rendezte 
meg a 1Úton nemzetközi zarán-
doknapot. Az idei zarándokla-
ton az édesanyákért imádkoz-
tak a résztvevők. Ez alkalommal 
Kulcson és környékén az általá-
nos iskolák tanulói részére pá-
lyázatot hirdettünk. Az ÉDES-
ANYÁM címmel. 

Az alsó tagozatos tanulók 
rajzzal, a felső tagozatosok kéz-
zel írott elbeszéléssel pályázhat-
tak. 

A pályázatok díjait 2018 au-
gusztus 25. a zarándoklat nap-
ján, Kulcson adtuk át a résztve-
vőknek. 

Rajz kategóriában 20 pályá-
zatot kaptunk. 

A pályázatokat két zsűri tár-
sammal értékeltük. Annak el-
lenére, hogy ismertem azokat, 
üdítőleg, hatott, amikor a zarán-
doklatról beérkeztünk. A kiállí-
tott gyerek rajzok vidámságot, 
életörömet sugároztak.

Valamennyi rajzon a szeretet, 
összetartozás, és tisztelet látszik. 
Az édesanya minden képen mo-
solyog a gyerekére. A nap is fé-
nyesen süt rájuk. Még a hold és a 
csillagok is fényesebben ragyog-
nak felettük. Megható, ahogyan 
a szivárvány átöleli az édesanyát. 

Jellemző a képekre hogy az 
édesanya mindenhol ott van, se-
gít, gondoskodik a családról, sőt 
még a házi állatokról is. Együtt 
lehet vele főzni, takarítani. Fogja 
a gyereke kezét. Biztatást ad. Jó 
vele egy úton rohangálni, játsza-
ni. Több gyerek képzeletében az 
anya igazi királynő. 

Helyezettek rajz kategóriá-
ban. 

I helyezett: Gönczi Kincső - 
Kulcs

II. helyezett: Ihász Bernadett 
- Dunaföldvár.

III. helyezett, megoszt-
va: Pinthoffer Jázmin, és Posz-
pischil Luca, Rácalmás.

Különdíj: Majsai Kinga Ele-
onóra, Perkáta.

Az elbeszélés kategóriában 
6 pályázat érkezett. Mindegyik 
írás megható és szívet melenge-
tő. Nehéz volt rangsorolni azo-
kat. Két zsűri társammal egy-
mástól függetlenül olvastuk és 
pontoztuk a pályamunkákat. A 
pontok összesítéséből alakult ki 
a szoros rangsor. Az eredmény-
től függetlenül pár soros idéze-
tek a pályamunkákból: 

Nagy Lili Panna: Ritkán 
mondjuk egymásnak, hogy sze-
retlek, de édesanyám és én is, 
tudjuk, hogy elvárások és két-
ségek nélkül szeretjük egymás. 
- Mi a legjobb az anyaságban? 
- Kérdeztem édesanyámtól. - 
Az életedben számtalan dolgot 
elrontunk, és megbánunk. Egy 
dolog van, amit soha nem bá-
nok az, hogy világra jöttél. Az 
anya és gyerekei között soha el 
nem múló szeretet van. - Vála-
szolta anyukám. 

Bognár Zsófia Janka: Az én 
édesanyámnak aranyból van a 
szíve. Okos bölcs mindent tud 
a világról. Soha nem feledkezik 
meg semmiről, ami a gyerekével 
kapcsolatos. 

Szabó Zoé: Édesanyám na-
gyon szerény, virágkötő mun-
kája mellett, három gyereket 
nevel. Igyekszik nekünk min-
dent megadni. Soha nem fo-
gom elfelejteni milyen boldog 
volt anya, amikor segítettem 
neki a virágkötő üzletben. Bol-
dog vagyok, hogy ő az anyu-
kám. 

Molnár Kiara Zita: Köny-
vet tudnék írni róla milyen az 
én édesanyám. Szép kék szemű, 
szőke hajú, jószívű, kedves, se-
gítőkész. Azt mondja anyának 
lenni a világon a legnagyobb 
megtiszteltetés. Szeretem, ami-
kor a gyerekkoráról mesél. Azt 
mondja az gyerekkorában nem 
az volt a menő, akinek sok a 
pénze, hanem az, aki okos volt. 
Bölcsnek tartom, felnézek rá. 
Azt a legjobb látni, amikor édes-
anyám vidám és büszke.

 Osvai Réka: Édesanyám 
úgy tekint rám, mint egyetlen 
kincsére a világon. A hibáim 
ellenére mindig bízik bennem 
és támogat. Sokat dolgozik, de 
bármennyire fáradt van arra 
ideje, hogy meghallgasson, vagy 
megvigasztaljon. Amikor olyan 
dolgot mond, amit megbán, ké-
pes bocsánatot kérni. Nagyon 
szeretem, ahogy ő is engem. 

Törköly Titanilla: Ha vala-
mi bánt azonnal édesanyához 
fordulok. Mindig meghallgat, 
megvigasztal, és gyakran meg-
nevettet. Gyakran együtt fő-
zünk, takarítunk, sportolunk. 
Ilyenkor jókat nevetünk. Az 
anyaság egy hatalmas megtisz-
teltetés, egy kitüntetés. Mondja 
anyukám. 

Ez nálunk is így van Titanil-
la. A negyven éves lányom és az 
ötven éves fiam ma is hozzám 
jön, ha valami bántja, vagy va-
lami nagy öröm éri. Az anyaság 
valóban isteni ajándék. 

Helyezettek az elbeszélés ka-
tegóriában. 

I helyezett: Molnár Kiara 
Zita, Rácalmás

II. helyezett: Bognár Zsófia, 
Rácalmás

III. helyezett, megosztva: 
Nagy Lili Panna, Osvai Réka, 
Rácalmás.

A helyezettek mellett vala-
mennyi résztvevő emléklapot és 
tárgyi jutalmat kapott a kulcsi 
önkormányzat és a A Jövő Kul-
csa Egyesület támogatásából, 
amiket Jobb Gyula, Kulcs pol-
gármester adott át a gyerekek-
nek.

Kedves gyerekek a meg-
hirdetők nevében köszönjük a 
részvételt és a szívmelengető 
élményt. Kívánjuk, egész élete-
tekben maradjatok ilyen kap-
csolatba az édesanyátokkal. 
Vigyázzatok egymásra és a sze-
retetre. Amikor felnőttök, adjá-
tok tovább a gyerekeiteknek. 

Moró Piroska 
zsűri elnök 

Az Én falum
Bár nem itt születtem, de /

magaménak vallom,
fél évszázada elmúlt már, /

hogy itt lakom.
Távol esik innen, hol / 

napvilágot láttam,
e kicsi országnak a másik / 

sarkában.
Ott, ahol a Kraszna, / 

Szamos a Tiszába folyik,
Ott, ahol három / 

megyehatár találkozik.

Felnőtt fejjel jöttem én / 
erre a tájra, 

a Duna mentén fekvő / 
Rácalmásra.

Itt voltam katona a / 
szomszéd faluban,

ma már más neve van, / 
Dunaújvárosban.

Onnan jártam ide néha / 
napján,

és itt megtetszett a falu és / 
egy lány!

Duna partja a sziget világa, 
az öreg falunak zeg-zugos 

utcája.

Itt alapítottam családot és /
raktunk együtt fészket,

ahol azóta élünk csendes / 
békességben.

Hálás vagyok a sorsnak, /
hogy így alakulhatott,

ez a Duna menti falu talán / 
befogadott.

Sok víz lefolyt a Dunán, /
hogy rácalmási lettem,

de nem bántam meg soha, / 
hogy letelepedtem.

Kondor Károly Gyula

Köszönet- 
nyilvánítás

Hálát adok Istennek, 
hogy ezt is megérhettem, 
84 évesen Rácalmás kisváros 
díszpolgára lettem.

Köszönetet mondok 
azoknak, akik e megtisztelő 
cím odaítélésében közremű-
ködtek.

Köszönöm szépen!
Tisztelettel:

Kondor Károly Gyula
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Horváth Vince a népszínművek főszereplője
Nem csak a mai fiatalok, 

de már az idősek sem nagyon 
tudják elképzelni, hogy mit je-
lentett 100-150 évvel ezelőtt 
megesett lánynak lenni, vagy 
törvénytelen gyerekként élni. 
Az ilyen lányt és gyereket sok 
vidéken megvetés és kiközösí-
tés sújtotta. Ebből a helyzetből 
kiemelkedni, a társadalom si-
keres és hasznos tagjának lenni 
szinte lehetetlen volt. De azért 
akadtak néhányan, akik ezt 
megpróbálták és sikerült ne-
kik. Közéjük tartozott Horvá-
th Vince is.

Valamelyik környező telepü-
lésről ide jött Rácalmásra Hor-
váth Trézsi szolgálólánynak. Fi-
atal lány lévén, a rácalmási fiúk 
udvarolni kezdtek neki. A sok 
udvarlás következtében meg-
született fia, Vince. 

Horváth Vince (1837-1912) 
nehéz körülmények között nőtt 
fel. Az alapfokú iskolából egy-
két osztályt végzett el. Korán 
szabadulni akart a rácalmási 
terhektől, ezért elhagyta Rá-
czalmást és különböző helye-
ken alkalmi munkát végzett. 
E közben kapcsolatba került 
a Nemzeti Színház kiszolgáló 
személyzetével, akik befogad-
ták munkásnak. Ekkor 18 éves 
volt. Itt dolgozott egy-két évet, 
amikor felkérték néma szere-
pekre. Ezek olyan kis szerepek 
voltak, hogy beszélni nem kel-
lett. 

Horváth Vincének megtet-
szett a színészet, otthagyta a 
Nemzeti Színházat és a vidéki 
színházaknál szerződött kisebb 
szerepekre. A színházi rendezők 
egyre nagyobb lehetőséget lát-
tak benne és egyre komolyabb 
szerepeket kapott. 1865-1872-
ig Latabár Endre társulatában 
szerepelt. Ez alatt igazi színész-
szé fejlődött. Ezután négy éven 
keresztül Debrecenben játszott.
Kiforrott színésszé vált. Szeret-
ték is nagyon, úgy, hogy amikor 
a Budapesti Népszínházhoz 
szerződött-amely 1876-ban 
alakult meg, - a debreceniek alig 
tudtak tőle megválni. Ez a deb-

receni szeretet Horváth Vincét 
a sírjáig kísérte, mert öreg nap-
jaiban, amikor a nyugdíjából él-
degélt, Debrecenből 60 koronát 
kapott havonta.

A Népszínházhoz már, mint 
jó nevű, neves színész szer-
ződött. A színházi lapok már 
rendszeresen írtak róla és ér-
tékelték munkáját. A Népszín-
házban az első fellépése a Falu 
rossza-ban volt, a Gonosz Bak-
tert játszotta. Nagy sikert ara-
tott, a lapok egybehangzóan 
dicsérték természetes játékát, 
jóízű beszédét, magyaros kedé-
lyét. E darabban később Feledi 
Gáspárt játszotta, s ebben a rá-
tarti, keménynyakú magyarban 
is kitűnő volt. Általában Hor-
váth Vincét már külső megje-
lenése is az öreg paraszt szere-
pekre utalta. Kerekképű, zömök 
alak volt, később a haladó élet-
korral egész terjedelmessé vált. 

1864-ben megnősült. Hoch 
Saroltát (1841-1876) vette fele-
ségül, aki operett és népszínmű 
énekesnő volt. Ő 1864-ben fe-
jezte be a pesti zenedét és La-
tabár Endre társulatához szer-
ződött. Itt ismerkedett meg 
Horváth Vincével. Blaháné 
megbetegedett és helyette lépett 
a színpadra. Ettől fogva együtt 
szerepeltek. Szigligeti A Csikós 
darabjában Rózsi szerepét ját-
szotta, csinos alakjával és kel-
lemes hangjával meghódította 
a közönséget. Horváth Vincé-
né,- a házasság után Horváth-
né asszony- így írták és szólítot-
ták- tehetséges színésznő volt, 
a vidéki közönség kedvence. 
Megfázott, tüdőgyulladást ka-
pott és ez okozta korai halálát. 
Gyermekük nem született. 

Horváth Vince az első vo-
nalba, vezető színésszé küz-

dötte fel magát, a színműve-
ket sokszor rá építették. Tóth 
E. A Tolonc előadásán (1876) 
Mravcsákot játszotta óriási si-
kerrel. Horváth sikere e da-
rabban annál váratlanabb volt, 
mert őt addig csak a jóízű ma-
gyar alakjairól ismerték és 
Mravcsákban olyan tótba ol-
tott nemzetközi zagyva beszé-
det produkált, amelyről minden 
nemzet mondhatott volna vala-
mit magáról. 

„Olyan nyílt őszinteség van 
az arcán, olyan jóságos a nézé-
se, olyan jóságosan egyszerű. Ő 
az a híres munkakerülő ván-
dorlegény, az a zsivány korhely, 
aki annyi baj és zavar okozója. 
Ő az, aki egyre mondja, hun a 
becsület, mikor ép becstelensé-
gének árát szorongatja a zseb-
ében. Ez mind ugyanaz: kitűnő 
színésznek különböző karakte-
rekben való markáns megnyi-
latkozása”. Írták a lapok.

1880-ban másodszor is 
megnősült Feleségül vette az 
akkor 20 éves Pokorny Ilonát 
(1860-1898) Gyermekük nem 
született. 

Horváth Vince azok a szí-
nészek közül való, akik iskolát 
alkottak, bár ő maga nem látott 
iskolát soha. Nem hozott ma-
gával nagy képzettséget és elő-
tanulmányokat a színpadra, vi-
szont hozott művészi érzéket, 
hozott színészi intuiciót, mely-
lyel megérezte, mit, hogyan kell 
megjátszani, hogy szép legyen 
és igaz- ami a színpadi hatás-
nak két fő kelléke. 

A Sárga csikó-ban a csár-
dásgazdát játszotta. Ezt a sze-
repet a vidéki színpadokon afé-
le ugri-bugri figurának játszák, 
Horváth maga volt a megteste-
sült ázsiai mozdulatlanság, de e 

mögül a nagy pusztai nyugalom 
mögül csak úgy áradt a magyar 
humor. Igazi csárdásgazda volt. 
Mintha csak a nagy kúnsági 
pusztákról került volna ide. A 
Piros bugyelláris-ban micsoda 
zamatos Hájas ispán vot. Ami-
kor legényes kis bajuszát peder-
getve, gömbölyű termetével ott 
illegette magát a kackiás Török 
Bíróné körül, csak úgy áradt be-
lőle a kövérség komikuma. 

Sok kis szerepet is eljátszott, 
de akármilyen kicsi volt is a sze-
repe, nagyot tudott belőle ala-
kítani. Ős, eredeti tehetség volt. 
Soha nem pihent, évtizedeket 
játszott pihenés nélkül végig. 

1904-ben nyugdíjba ment. 
Erre az is ösztönözte, hogy a 
népszínház válságba került. 
1912-ben halt meg 75 éves ko-
rában Újpesten. A Kerepesi úti 
temetőben helyezték örök nyu-
galomba. 

Az újságok Horváth Vince 
méltatásában szinte egymás-
sal versengtek, felidézték neve-
zetesebb szerepeit a nagyfokú 
szerénységét, becsületes, puri-
tán jellemét. Nem csak a szí-
nésztársai, hanem a díszítők 
kellékesek is nagy szeretettel 
vették körül. Vince bácsit-hi-
szen így szólította mindeni , a 
kollégák és a nézőközönség is.

A rácalmási nyomasztó éle-
téért az élet bőségesen kárpó-
tolta. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák: Fővárosi 
Lapok 1876-1877-1878 la-
pok, Vasárnapi Újság 1876-
09-, A Hét 1893-07-08, Bu-
dapesti Hírlap 1893-02-19,  
Pesti Napló 1893-05-13; 
1912-08-11, Színművészeti 
Lexikon 2. kötet 

Horvát Vince anyakönyvi kivonata
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Centralizáció

Rácalmás évezredei XVII.
  



Rácalmás bevételei a gaz-
dasági válság ellenére - a 
Hankooknak köszönhetően 
- tovább emelkedtek, és ez 
alapot szolgáltatott a továb-
bi fejlődéshez. Folytatódtak 
a beruházások, egyre több 
utcát borított aszfalt, a csa-
tornahálózat a lakóterületen 
száz százalékban kiépült. Az 
Ófalu partfal stabilizációja 
csaknem befejeződött, mego-
ldódott a felszíni vízelvezetés, 
újabb kerékpárutak és par-
kolók épültek. Az utcák 
mentén az önkormányzat a 
városvédőkkel karöltve faso-
rokat telepített. Egyre több 
virág pompázik a házak előtt 
és a parkokban. Megtörtént 
az Egészségház felújítása 
és korszerűsítése, bölcsőde 
épült, és az óvoda új szárnnyal 
bővült. Egy norvég pályázat 
eredményeként fűtését a 
föld hőjének hasznosításával 
biztosítják, az elektromos en-
ergiát napelemekből nyerik. 
A Szent János téren hangu-
latos kis piac létesült, mely 
hamarosan fedetté válik. Fel 
lett újítva a szerb templom, 
melynek teljes környezete 
stabilizálva lett. A városvédő 
egyesület által négy alka-
lommal megszervezett Raáb 
Ervin alkotótábor jóvoltából 
több mint félszáz köztéri 

szobor került parkjainkba, 
az önkormányzat pedig a 
temetőben a Magyar hősök 
sírját, a Deák téren a Ho-
lokauszt emlékművet, a Fő 
téren a Petőfi szobrot állít-
tatta fel. A szépen gondo-
zott temetőben elkészült 
az új ravatalozó. 2018-ban 
a legnagyobb beruházás, a 
sportcsarnok is megvalósult, 
szabadtéri kézi-, és röplabda, 

gördeszka pályával. Ezáltal 
az iskola testnevelés órái, és 
a sportegyesület edzései is ot-
thonra leltek, valamint me-
goldódott a nagy tömegeket 
mozgató, fedett helyet ig-
énylő programok elhelyezése. 
Rácalmás - igényes meg-
jelenése, szolgáltatásainak 
színvonala, közösségi élete, 
nívós rendezvényei révén - 
valóban várossá vált. 

A település állandó 
népessége növekvő ten-
denciát mutat, megközelítve 
az 5000 főt. Magas a működő 
kisvállalkozások száma, 10-
19 főt foglalkoztató közepes 
méretű cég három működik, 
és a legjelentősebb iparvál-
lalat a Hankook Tire Mag-
yarország Kft. A férfiak és 
a nők foglalkoztatottsági 
aránya és iskolázottsági sz-
intje meghaladja az országos 
átlagot. A népesség de-
mográfiai összetételére sa-
jnos nálunk is az elöregedés 
jellemző. A lakosság egészsé-
gi állapota a kedvező ter-
mészeti adottságok ellenére 
csupán az országos átlagnak 
megfelelő mutatókkal jel-
lemezhető, mely köztudot-
tan nem túl fényes nemz-
etközi összehasonlításban. 
Ennek hátterében döntően 
az életmóddal összefüggő 
betegségek állnak. Mindez 
felveti annak szükségességét, 
hogy a háttérben meghúzódó 
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  betegséget okozó tényezőkre 
összpontosítsuk a figyelmün-
ket. Javítanunk kell a levegő 
minőségét a tüzelés, fűtés 
szabályainak betartásával, 
a kerékpáros közlekedés 
arányának növelésével, 
és fásítással. Számos civ-
il szervezet fogalakozik az 
egészségtudatos életmód 
megismertetésével, és “gya-
koroltatásával”, és egyre töb-
ben sportolnak a legkülön-
bözőbb korosztályokból, de 
sokan nem látják még be a 
mozgás fontosságát. Na és 
többet kellene mosolyog-
nunk! A pozitív életszemlélet, 
az önkéntes segítségnyújtás, 
és a személyes kapcsolatok 
hatalmas energiát, önbizal-
mat adnak. Kutatási ered-
mények támasztják alá, hogy 
ha jót cselekszünk, boldogab-
bak leszünk, sőt az immun-
rendszerünk is erősödik, míg 
a tartósan hordozott negatív 
érzelmek megbetegítenek. 

A köznevelés területén 
2011-ben új törvény született 
Magyarországon, amely több 
szempontból újra tervezte az 
intézmények irányítását, el-
lenőrzését, a pedagógusok 
értékelését. Minden iskola 
állami fenntartású lett, az 
önkormányzatok a működ-

tetésre szerződhettek vissza, 
majd ezt is át kellet adniuk. 
Csökkent a tankötelezettség 
korhatára, a gyermekeknek 
kötelezően az intézményben 
kellett maradniuk 16 óráig. 
Megszűnt a pedagógusokra 
vonatkozó közalkalmazotti 
bértábla, mely a képzettség 
és a pályán eltöltött idő 
arányában állapította meg 
az illetményt, helyette új élet-
pályamodellt vezettek be. Ez 
a törvény ugyanakkor nem 

érinti az óvodák szakmai 
és fenntartói sokszínűségét. 
Vitatott azonban a három 
éves kortól történő kötelező 
óvodáztatás. Mindez azon-
ban aligha befolyásolja 
a magyar óvodai nevelés 
modern, gyermekközpontú, 
szakmailag sokszínű voltát. 
Az iskola igazgatója Kiss 
József, helyettesei Kürtösiné 
Fáczán Andrea és Márta Ist-
ván. Az óvodát Pálinkás Ti-
borné vezeti, helyettese Tóth 
Tiborné.

Az iskolák hivatalokon 
keresztül történő közpon-
ti vezérlését volt alkalmam 
megtapasztalni igazgatói 
kinevezésem kezdeti évei-
ben. Nehézkes, rugalmat-
lan, bürokratikus volt, és 
ebből következik, hogy 
gyakran észszerűtlen gaz-
dasági döntésekhez vezetett. 
A rendszerváltás óta eltelt 
években láthattuk, hogy a 
helyi közösség mennyivel 
jobb gazdája mindennek a 
kisebb településeken, mint 
az állam volt. A saját in-
tézmény érdekében a szülők 
és a pedagógusok is rendkívül 
sok társadalmi munkát vállal-
nak, és az iskoláért, óvodáért 
végzett együttmunkálko-
dás, a közös élmények 
közösséget teremtenek. 

Fontosnak tartom az iskola 
“értéksemlegességét” is, mert 
a központilag meghatározott 
ideológia közvetítése távol áll 
a demokráciától, egyébként 
teljesen eredménytelen is, 
gondoljunk csak a negyven 
éven át erőltetett szocialista 
eszmékre!

A rácalmási iskolai oktatás 
270 esztendejét vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy az itt 
élő emberek mindenkor tisz-
tában voltak az intézményes 
oktatás-nevelés fon-
tosságával, és sok áldozatot 
vállaltak gyermekeik tanítá-
sa érdekében. Nélkülözhete-
tlenek voltak az iskolában 
elsajátított ismeretek a gaz-
dasági életben való részvétel-
hez, az egyetemes értékek, a 
kultúra befogadása pedig 
a társadalmi együttélés 
megvalósításához, a felelős 
állampolgári magatartás ki-
alakításához. Mindannyiunk 
életében meghatározóak vol-
tak az iskolai évek, sokunkat 
életünk végéig elkísérnek 
az ott kötött barátságok. 
Sorozatomat Klebelsberg 
Kuno szavaival zárom: “Sok 
ország ment már csődbe, 
amelyik a hadászatra erején 
felül költött, de még egy sem, 
amelyik az oktatásra.” 

Németh Miklósné
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RácalmásSportegyesület

A Rácalmás SE 
kézilabda szakosztály hírei

2018.08.18.án átadott 
Rácalmási Rendezvény 
Központ és Sportcsarnok-
ban egy hetes edzőtábort 
szerveztünk utánpótlás csa-
pataink részére. Az edző-
tábor jól szolgálta a felké-
szülést az első alkalommal 
megrendezett Ongai Gábor 
Emléktornára és az Orszá-
gos Gyermekbajnokságra.

Két korosztályban nyolc 
csapat vett részt a 08.25.-
én megrendezett serdülő és 
U-12 évesek részére rende-
zett Kupán. 

Serdülő csapatunk mind 
a három ellenfelüket legyőz-
ve magabiztos győzelmekkel 
nyerték meg a Kupát. A ser-
dülőknél Noé Roland /Rá-
calmás SE/ lett a legjobb já-
tékos.

Az U-12-es csapatunk 
korosztályukban a harmadik 
helyen végzett. A legjobb 
kapus címet Csiszár Balázs /
Rácalmás SE/ lett.

Az utánpótlás csapatok 
mellett női és férfi felnőtt 
csapataink is megkezdték a 
felkészülést a következő baj-
noki szezonra. Az új Sport-
csarnokban minden feltétel 
adott ahhoz, hogy csapata-
ink ideális körülmények kö-
zött gyakorolhassanak.

Férfi felnőtt csapatunk 
bajnoki címvédőként a női 
csapatunk az előző évinél 
jobb helyezés reményében 
kezdi az új szezont.

Az utánpótlás csapataink 
közül a serdülő fiú csapat-
nak lesz a legnehezebb fel-
adata. Az Országos Serdülő 
bajnokság déli csoportjában 
fognak játszani.

A lány és fiú U-14 és fiú 
U-12 csapataink az Orszá-
gos Gyermekbajnokságban 
fognak játszani. 

Az U-10-es fiú csapat 
a Kisiskolás Bajnokságban 
míg az U-9-es fiú és lány 
csapatunk a Játékprogram 
nevű sorozatban fog indulni.

2018.10.13.-án női csa-
pat 16 órakor férfi csapatunk 
18 órakor játszik és előttük 
13 órai kezdettel bemutat-
juk kézilabda szakosztá-
lyunk történetét a kezdetek-
től napjainkig. A kilátogató 
nézőknek bemutatjuk után-
pótlás csapatainkat és az őket 
felkészítő edzőket,segítőket.

Minden rendezvényünk-
re nagy szeretettel várjuk a 
sportszerűen szurkoló né-
zőket! Felnőtt mérkőzése-
ink félidejében értékes jutal-
makat nyerhetnek a büntető 
dobó verseny nyertesei. 

A kupagyőztes serdülő csapat

Rácalmás SE férfi csapat hazai 
mérkőzéseinek időpontjai:

    
Rácalmás SE - Bicske TC 2018.10.13 18:00
Rácalmás SE - Sárbogárd 2019.02.16 18:00
Rácalmás SE - DUE 2018.11.17 18:00
Rácalmás SE - Cunder 2018.12.01 18:00
Rácalmás SE - Velence SE 2019.03.09 18:00
Rácalmás SE - Martonvásár SE 2019.03.16 18:00

A Rácalmás SE női csapatának 
hazai mérkőzései:
Rácalmás SE - FKC Senior 2018.09.29 16:00
Rácalmás SE - Móri KSC 2018.10.13 16:00
Rácalmás SE - Alba Fehérvár KC II. 2018.10.28 16:00
Rácalmás SE - Soponya  2018.11.17 16:00
Rácalmás SE - DAC 2018.12.08 16:00
Rácalmás SE - Martonvásári KE 2019.02.16 16:00
Rácalmás SE - DKKA 2019.03.02 16:00
Rácalmás SE - Bicskei TC 2019.03.16 16:00
Rácalmás SE - Velence SE 2019.04.06 16:00
Rácalmás SE - Pázmánd Gárdony 2019.05.11 16:00

A Rácalmás SE serdülő csapatá-
nak 2018. őszi hazai mérkőzései:
Rácalmás SE - KIKI SKFT 2018.09.21        1630
Rácalmás SE - Szolnoki KCSE 2018.09.28        1630
Rácalmás SE - Bácsalmási PVSE 2018.10.12        1630  
Rácalmás SE - Rév és TSC 2018.11.09        1630  
Rácalmás SE - Pénzügyőr SE I. 2018.11.23        1630  
Rácalmás SE - VSK Tököl 2018.12.07        1630  

Rendezés:
FU-14 III. oszt   LU-14 III. oszt.
2018.11.24   szombat                                2018.10.14  vasárnap
2019.05.25   szombat

Foci sorsolás
2018. 09. 23. 16:00 
 Rácalmás - Alap   Rácalmás Sportpálya
2018. 09. 30. 15:00
 Cece - Rácalmás  Cece Sportpálya
2018. 10. 07. 15:00
 Rácalmás - Zichyújfalu Rácalmás Sportpálya
2018. 10. 14. 14:30 
 Nagyvenyim - Rácalmás Nagyvenyim Sportpálya
2018. 10. 20. 14:30 
 Kisapostag - Rácalmás Kisapostag Sportpálya
2018. 10. 28. 13:30 
 Rácalmás - Nagylók Rácalmás Sportpálya
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Nőtincs kupa
Antal Iván versenyzői 

Nőtincsen szerepeltek a 
több mint 20 egyesület rész-
vételével lezajlott a Nőtincs 
kupán.

A következő eredmények 
születtek a különböző kor-
osztályokban:

Poszpischil Lőrinc II., 
Bucsi Blanka I., Horváth 

Laura III., Poszpischil Bá-
lint VIII., Ecsődi Sára IV., 
Poszpischil Luca V.

A Horváth Laura, Bucsi 
Blanka duó II. és a Fridrichk 
Levente, Poszpischil Lőrinc 
duó V. helyezést ért el.

Gratulálunk.

Bölcskei Ferenc

Horváth kettő aranya Poznanban
Vízi Gábor tanítványa Horváth Benedek Poznanban vett 

részt az Olimpiai Reménységek Versenyén (ORV). Kenu 
kettes 1000 m-n Besenyei Ádámmal aranyérmet szereztek.

Még aznap a Hodován, Kollár, Horváth, Besenyei négyes 
hajó szintén aranyérmet szerzett 500 m-n.

Besenyei Ádámmal 200 m-n egy bronzot is begyűjtöttek.
Így Benedek az ORV-t kettő arany és egy bronzéremmel 

zárta. Gratulálunk! Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Víz sportosok tábora
Augusztus végén az önkormányzat által támogatott kaja-

kos táborban 26 fő kilenc és tizenkét éves korú gyerek vett 
részt.

A kánikulában megismerték a rácalmási szigetet a duna-
újvárosi szabadstrandot és a rácalmási Kis-Dunát.

A tábort Radnó Norbert és Bölcskei Ferenc vezette, bese-
gített még a napi teendőkbe Varga Nándor.

A gyerekek elmondása szerint a táborban jól érezték ma-
gukat.

Bölcskei Ferenc
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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

HORGÁSZOK 
FIGYELEM!

2019-től megszűnik a papíralapú 
horgászigazolvány és helyét egy elektronikusan 
kezelhető plexi kártya veszi át. Ezt a horgász-
kártyát mindenkinek meg kell vásárolnia.

Két módon igényelhető. Egyrészt on-line a MOHOSZ 
által kialakított web-es oldalon. Itt a horgász saját maga 
regisztrál, és bankkártyás utalással fizet.

Másrészt Egyesületünk irodájában. Ehhez az adókártyára 
és 2.200 Ft-ra van szükség. Itt az ügyintéző regisztrálja a 
horgászt.

Mindkét esetben postán, több hét után érkezik a 2019-től 
érvényesíthető elektronikus igazolvány.

Lényeges információ, hogy a kártya legyártása és postázása 
heteket jelent, így aki csak jövő tavasszal indítja a folyamatot, 
az addig nem tud horgászni. Ezért minden horgásztársunk-
nak javasoljuk, hogy minél előbb igényelje az új igazolványt.

Egyesületünk irodája a volt Polgármesteri Hivatal-
ban minden hétfőn 16:00-tól, 18:00 óráig emiatt 
újból nyitva tart.

„Sirály” Horgász Egyesület Vezetősége

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Bűncselekmény 
nem történt

Eltelt időszakunkba a te-
lepülésünkön a lakosság sé-
relmére elkövetett bűn-
cselekmény nem történt. 
Egyesületünk tagjai ismét 
egy nagy feladaton vannak 
túl, rendőrséggel karöltve 
biztosítottuk településünk 
nagyrendezvényein, a sport-
csarnok avatóján és a vá-
rosnapon a közbiztonságot 
illetve segédkeztünk a for-
galom irányításában, amely 
az értékelések szerint meg-
felelően lett végrehajtva. 

Szeptembertől ismét be-
indítjuk az egy iskola egy 
polgárőr akciót. Járőreink a 
nappali órákban is járőröz-
nek köztereinken és az iskola 
körül, hogy megakadályoz-
zák az ilyenkor szokásosan 
megjelenő nem kívánatos 
személyek jelenlétét.

Felhívjuk diákjaink, de 
felnőtt kerékpárosainknak 
a figyelmét is arra, hogy a 
gyalogátkelő-helyeknél ki-
helyezett, rájuk vonatkozó 
táblák jelzéseit maradékta-
lanul tartsák be – saját érde-
kükbe. „TOLVA SZABAD, 
HAJTVA TILOS” ezzel a 
baleseteket nagyban meg 
tudjuk előzni.

Lovas polgárőreink to-
vábbra is járőrözést foly-

tatnak külterületeinken, fő 
feladatuk az illegálisan el-
helyezett hulladék jelzése és 
ezen cselekedetek felszámo-
lása, emberi erővel és a szá-
mukra rendszeresített vad-
kamerákkal.

A rendőri szervekkel 
együttesen az éjszaki jár-
őrözéseink során sok olyan 
autósokkal találkoztunk, 
akinek valamilyen okmá-
nya vagy a gépjármű mű-
szaki állapota nem volt 
megfelelő. Felhívjuk autós 
társaink figyelmét, hogy a 
rendőrség őszi akciója fo-
lyamán szigorúan fogják 
vizsgálni okmányaikat és a 
gépjárműveik állapotát. De 
az alkohol szonda is előke-
rülhet.

Tagjaink továbbra is foly-
tatják vállalt feladataik ellá-
tását, a közterületek ellen-
őrzését, így odafigyelnek a 
buszmegállókba rendszere-
sen alkoholt fogyasztó sze-
mélyekre is. Tartózkodjanak 
az ilyen cselekedettől, mi-
vel az nem megengedett és 
szabálysértésnek minősül, 
amely pénzbírsággal jár.

Pályázatot nyújtottunk be 
az Országos Polgárőr Szö-
vetségnél a lovas polgár-
őrök szolgálati ruháinak be-
szerzésére. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy igényünket po-
zitívan bírálták el, és egyesü-
letünk 79 ezer forintot el is 
nyert.

Továbbra is várjuk azok 
jelentkezését sorainkba, akik 
szeretnék, hogy Rácalmás 
közbiztonsága továbbra is 
jónak mondható legyen. ez-
zel biztosítva békés hétköz-
napjainkat.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István 
elnökségi tag
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Hirdessen 
lapunkban!

Valamennyi 
rácalmási lakóhoz eljut!

R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDELME 

 
Elérhetőségeink: 

Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5. 
Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu 

 
Szolgáltatásaink: 

láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és 
méretre vágás, acéltermékek darabolása,  

házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség 
 

Főbb termékeink: 
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és betonhálók  

● finom- és horganyzott lemezek ● melegen hengerelt sima- 
és bordáslemezek ● durvalemezek ● perforált- és expandált 

lemezek ● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények  
● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, szögacélok, 

négyzetacélok, T-acélok ● Euro-szelvények  
● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt áruk 

 

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, Vasmű út 51. 1/4. 

Felelős vezető: Molnár Boglárka ügyvezető

Az önkormányzat 
segített a beiskolázásban

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetése terhére, a 2018. június 19. napján 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, élet-
vitelszerűen Rácalmáson élő családok iskolába, óvodába, 
bölcsődébe járó gyermekeit beiskolázási segélyben, illetve 
óvodáztatási hozzájárulásban részesítette, terheik könnyíté-
se érdekében. 

Ennek megfelelően augusztus hónapban 46 család 82 
gyermeke részesült 8000 forint/gyermek összegű Erzsébet-
utalványban.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik szeretett fiúnk/testvérem 

Farkas László
 temetésén részt vettek, a sírra ko-

szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda 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

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

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. október 19-

én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. október 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetése-

iket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb október 8-ig juttassák el a szerkesztőbi-
zottságnak.

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!

Buda Alisa, 2018. 07. 24., Madách utca.
Ördög Borbála Jolán, 2018. 08. 07., Csillag utca.
Erdélyi Nadin, Erdélyi Noel, 2018. 08. 07., Meggyfa utca.
Csekő Levente Ádám, 2018. 09. 14., Nap utca.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

Csodálatos pillanatok
Két csodálatos fotó erejéig emlékezzünk vissza Rácalmás 

idei városnapjára, amely tűzijátékkal zárult augusztus 19-én. 


