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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A Rácalmás 
Televízió adása 

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

Lukács Sándor volt a vendégünk a 
magyar kultúra napján
 12. oldal

Ötéves a Rájátszik – Rácalmási Játékszín Kör
A Rájátszik (Katona 

 Beáta, Kaziné Madarász Ju-
dit, Kupsza János, Lukács 
László, Lukács Zsolt, Mor-
vai Tibor, Osvai Zoltán, Ör-
dögné Ruszthi Anna és Tóth 
Krisztina) közösségi oldalán 
a következő áll: „Tagjaink 
nem képzett színészek, ha-
nem lelkes amatőrök. Egy-
egy előadás sikeréhez min-
denki hozzájárul ötleteivel, 
tanácsaival, díszlettel, jel-
mezzel vagy „csak” a jó han-
gulattal. Így tudunk jól csa-
patként működni”

Közeleg 
a nőnap

A nőnap közeledté-
vel szeretettel köszöntöm a 
Rác almáson élő hölgyeket – 
kismamákat, nagymamákat, 
lányokat, asszonyokat. Sok 
boldogságot kívánok nekik 
és meghívom Őket a nőna-
pi rendezvényünkre. (A ren-
dezvény részleteiről a 13. ol-
dalon olvashatnak.)

Schrick István
Rácalmás polgármestere

A Rájátszik alapításának 5. évfordulóját ünnepli. Gratulálunk színjátszóinknak, köszönjük a csodás előadásokat!

 

 

  

 

 
 

Rácalmás Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Rácalmás város lakosait 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából rendezett  

Ünnepi programra 

15.30-17.00: Rácz-almási Kúria Kávéház, nosztalgiafotózás, 

17.00: A Jankovich Miklós Általános iskola diákjainak műsora 

18.00: Koszorúzás a Petőfi-szobornál 
 

2020. március 13-án, pénteken,  
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba 

 

 
 
 
 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
Széchenyi István
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Erős István

2020. március 4., szerda

Helyszín: Polgármes-
teri hivatal, a fogadóórák 
minden alkalommal 15-17 
óráig tartanak. Mód van 
arra, hogy a fenti képviselői 
alkalmakra külön is konk-
rét időpontot kérjenek. Az 
időpontot Rác almás jegy-
zőjével, dr. Györe Andreá-
val egyeztethetik a 25/517-
866-os számon.

Márciusban is el lehet tüzelni a kertben felhalmozódott zöldhulladé-
kokat a hónap első csütörtökén és péntekén
A lakosság kérésének megfelelően változtatott tavaly Rácalmás képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését sza-
bályozó helyi rendeleten, mégpedig olyan módon, hogy a nyári hónapokban is lehetőségük legyen a lakóknak tűzgyúj-
tással ártalmatlanítani a kerti hulladékot. 

 De az égetésre továbbra is havonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése továbbra is el-
sősorban helyben történő komposztálással történhet. Ége-
téssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a 
komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése december 
és január kivételével minden más hónapban (február, márci-
us, április, május, június, július, augusztus, szeptember, ok-
tóber és november) a hónap első csütörtökén és péntekén 
végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen 

időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) le-
het és a fenti időpontot követő hét csütörtökén és péntekén 
lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A következő időpont: 2020. március 5-6.
Rossz idő esetén: 2020. március 12-13.

Országgyűlési képviselőt választottunk
Időközi országgyűlési-

képviselő-választás volt Fejér 
megye 04-es számú választó-
kerületében 2020. február 16-
án, vasárnap, mert – mint is-
meretes – a körzet parlamenti 
képviselője, Pintér Tamás le-
mondott mandátumáról, 
amikor 2019. októberében 
megválasztották Dunaújvá-
ros polgármesterének. 

Az ilyen módon megüre-
sedett parlamenti mandá-
tumra hét képviselőjelöltet 
vett nyilvántartásba a duna-
újvárosi székhellyel működő 
(Országos Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottság 
(OEVB), ám egyikük, Tö-
rökné Juhász Ilona (függet-
len) visszalépett. A következő 
országgyűlésiképviselő-jelöl-
tek közül lehetett választani 
egyet a szavazólapon:  Ár-
gyelán János (Mi Hazánk), 
Medveczki Zoltán (Zöldek), 
dr. Sürü Renáta (független), 
Kálló Gergely ( Jobbik-DK-
LMP-MSZP-Momentum-
PM), (független), Borbély 
József (Tempo Párt), Molnár 
Tibor (független). 

A választókerületben 67 
ezer 466-en voltak jogosul-
tak voksolásra a névjegyzék 

alapján Magyarországon, a 
külképviseleteken további 
5-en. A 18.30 órai adatok 
alapján a választásra jogo-
sultak 28,4 százalléka adta 
le addig szavazatát.

Rácalmás is a megye 04-
es választókerületéhez tar-
tozik, így itt is az urnákhoz 
járultak a polgárok febru-
ár 16-án. Kisvárosunkban a 
választás napján 3871 volt 
a névjegyzékben szerep-
lők száma, közülük  28,5 
százalék ment el szavazni. 
Az iskolában lévő szavazó-
körben 260-an, a kúriában 
212-en, az 302-en, a műve-

lődési házban 312-en adták 
le voksukat.

A jelöltek közül Kál-
ló Gergely a Jobbik, DK, 
LMP, MSZP, Momentum, 
Párbeszéd közös jelöltje 
nyert a választókerületben, 
aki 98,9 százalékos feldol-
gozottság mellett a leadott 
szazatok 58,29 százalékát 
tudhatja magáének. A füg-
getlenként, de Fidesz-KD-
NP támogatottsággal in-
dult képviselőjelölt, Molnár 
Tibor másodikként végzett, 
a szavazók 37,72 százaléká-
nak voksát tudhatja magá-
énak. 

Rendkívüli 
nyitvatartás

Fejér megye kormány-
megbízottja elrendelte az 
időközi választás hétvégéjére 
a választókerület illetékességi 
területével érintett kormány-
ablakok rendkívüli nyitva-
tartását. Ennek értelmében 
az adonyi és a dunaújvárosi 
kormányablakban is lehetett  
meghatározott ügyeket in-
tézni szombaton és vasárnap.
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Biológiailag lebomló hulladék 
elszállítása Rácalmásról

A biológiailag lebom-
ló hulladék a csomagolá-
si hulladék gyűjtésére szol-
gáló zsákba nem keverhető. 
A levágott füvet 
és egyéb lágy-
szárú növénye-
ket a VERTI-
KÁL emblémával 
ellátott BIOLÓ-
GIAILAG LE-
BOMLÓ zsákban 
(1db zsák max. 25 
kg), illetve maximum 70 cm 
hosszú, és 50 cm átmérőjű 
kötegekben összekötve szál-
lítja el Társaságunk a megje-
lölt szállítási napokon, az in-
gatlan elől alkalmanként 0,5 

m3 mennyiségben. A VER-
TIKÁL emblémával ellátott 
biológiailag lebomló zsákok 
(gyűjtési alkalmanként 1db)  

átvétele nem Rá-
calmáson, hanem 
a szolgáltató du-
naújvárosi Ügy-
félszolgálatánál 
történik:

DUNANETT 
Nonprofit Kft.

Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 2.

Telefon: 25/436-535
Email: dunanett@duna-

nett.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS a 

következő napokon van:  

Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00- 19:00
Csütörtök: 7:00-15:00
Péntek: Zárva – ügyinté-

zés csak telefonon keresztül
FONTOS: Kérik, a kom-

posztálható hulladékot úgy 
helyezze ki, hogy az a köz-
területet ne szennyezze! A 
zsákban kihelyezett  zöld-
hulladék közé kommunális 
hulladék NEM kerülhet.

A biológiailag lebom-
ló hulladékok gyűjtési idő-
pontjai: április 27., május 
25., június 22., július 20., au-
gusztus 17., szeptember 14.,  
október 12., november 9.

Szelektív 
hulladék-
gyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
2020-ban, ahogyan azt az el-
múlt években megszokhatták. 

Kérjük önöket, hogy a 
táblázatban megjelölt na-
pokon a papír és a mű-
anyag hulladékot külön, 
átlátszó gyűjtőzsákban he-
lyezzék ki.

Gyűjtési időpontok: feb-
ruár 21., március 6., 20., áp-
rilis 3., 17., május 1., 15., 29., 
június 12., 26., július 10., 24., 
augusztus 7., 21., szeptem-
ber 4., 18., október 2., 16., 
30., november 13., 27., de-
cember 11., 28.

Isten éltesse Feri bácsit!

Az önkormányzat vezetői nevében Németh Miklósné al-
polgármester köszöntötte a Rácalmás Szigetfő utcában lakó 
Magó Ferencet a 90. születésnapja alkalmából.

Feri bácsi 1930. január 29-én született Rácalmáson, anyai 
ágon tősgyökeres rácalmási, nagyapja halászattal foglalko-
zott. Az elemi iskolát szülőfalujában, a polgárit Adonyban 
végezte. Apja nyomdokaiba lépett, ő is hentesnek tanult, ina-
soskodott Dunaföldváron, majd az édesapja mellett. Pápán 
volt katona. Leszerelést követően a Dunaújvárosi Kiskeres-
kedelmi Vállalatnál helyezkedett el, ahol nyugdíjazásáig dol-
gozott. Volt eladó a Vasmű úti 46-os húsboltban, majd leke-
rült Óvárosba, ahol 21 évig volt boltvezető. 30 évesen vette 
feleségül Bundula Ilonát, idén októberben lesz a 60 éves há-
zassági évfordulójuk. Egy lányuk született, Ilona. 

Feri bácsi világ életében szorgos-dolgos embert volt, mun-
ka után a kis földjén vagy a szőlejében dolgozgatott. Immár 
30 éve nyugdíjas, imádja két unokáját, Zitát és Zsoltot.  

Szépen alakulnak a beruházásaink
Az idei tél kedvez a kültéri munkálatoknak, nagy fagyok, 

havazás miatt nem kellett leállítani sem a vasútállomási út 
építését, sem a csónaktároló bővítését. Mint arról korábban 
már írtunk, a vasútállomás felé vezető utat aszfaltoztatja, ki-
szélesítteti az önkormányzat. A csónaktárolót pedig vízitú-
ra-megállóhellyé fejlesztheti Rácalmás. Mindkettőre támo-
gatást nyert kisvárosunk.
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében meghívom Önt 
a 2020. március 10-én (kedden) 16.30 órakor tartandó éves közgyűlé-
sünkre. Helyszín: Rácalmás Művelődési Ház 

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés 
tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napiren-
di pontok tárgyalásával 2020. 03. 10-én 17.00 órakor. 

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függet-
lenül határozatképes A megismételt közgyűlés helyszíne: 
Rácalmási Művelődési Ház. 

A közgyűlés napirendi pontjai: 
1. A 2019. évi éves beszámoló a végzett munkákról. 
Előadó: Steiner Lajos elnök 

2. A 2019. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági je-
lentés elfogadása. 

Előadó: Kecskésné Matusek Magdolna könyvelő 
3. A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása az Egye-

sület 2019. évi munkájáról. 
Előadó: Szalóki-Oros Brigitta FB elnök 
4. 2020. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése és 

elfogadása.  Előadó: Steiner Lajos elnök 
5. Egyebek.  Steiner tajos 

elnök 
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 Tisztelt Rácalmási Klubok,  
Egyesületek, Vállalkozók, Helyi Lakosok!

Mint tudják, városunk 
közterületein lévő virágágyá-
sok gondozását a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület látja el.  Önkéntes 
munka, melyet nagy részben 
nyugdíjasok végeznek és kü-
lönböző klubok, egyesületek. 

   Szeretnénk, ha ebben a 
nemes ügyben minél többen 
részt vennének, ezért arra 
kérjük Önöket, hogy fontol-
ják meg és fogadjanak örök-
be egy virágágyást!  

  Egy évben körülbelül 
négy-öt alkalmas elfoglalt-
ságot jelent, ami igazán jó 
közösség formáló és vidám 
órákat foglal magában. Sem-
mi anyagi vonzata nincs az 
Önök részéről.

  Az ágyáson feltüntetjük 
a gondozó egyesület nevét 
és éves ünnepélyünkön kö-
szönetet mondunk minden-
kinek. Jó érzés ily módon is 
tenni valamit városunk szé-

pítése érdekében és gyö-
nyörködni munkánk vég-
eredményében. 

  Várjuk jelentkezésü-
ket a majerneperusza@
gmail.com email címen.

Köszönettel: 
Majerné 

Perusza Andrea

ADÓ 1%
Szeretnénk megköszönni a segítséget mindazoknak, aki 

adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület működését. Kérjük, az idei eszten-
dőben is támogassák adójuk 1 %-ával egyesületünket!

Adószámunk: 18486496-1-07
Nagyon köszönjük!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége

Március 15. 
Hagyományos megemlékezésünk az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc évfordulójáról március 15-én (vasár-
nap) 10 órakor kezdődik, a rácalmási temetőben. Tisztelettel 
meghívjuk városunk lakosságát, hogy együtt ünnepelhessünk.

XII. Almavirág Fesztivál
Lassan közeledik a tavasz, és a természet újjáéledésé-

vel mi is újult energiával fogunk a XII. Almavirág Fesztivál 
megszervezéséhez. Tavaszünnepünk az egészséges életmód-
ról szól. Ehhez kapcsolódó egészségmegőrző, -szűrő, sport, 
és színpadi programjaink várnak minden kedves érdeklődőt 
2020. május 16-án, szombaton a Jankovich-kúriában. A 
részletes program a következő újságban lesz olvasható.

Támogassa adója 1 %-ával 
a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesületet!

Szeretnénk megköszönni a segítséget 
mindazoknak, aki adójuk 1 %-ának felaján-
lásával segítették a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület működését. Kérjük, hogy 
lehetőség szerint jövőre is támogassák adó-
juk 1 %-ával egyesületünket. 

Adószámunk: 18486496-1-07

Nagyon köszönjük!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöksége
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Évszakok és varázslatos titkaik, avagy házasodj bármely hónapban a 
rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban! 

Melyek a legkedveltebb 
hónapok esküvőhöz a tava-
szi, nyári, őszi, avagy a téli? A 
tapasztalatok alapján az őszi 
esküvő a legkedveltebbek, a 
téli hónapokat viszont kerü-
lik a párok, mivel havas, hű-
vös az idő. Több felmérés is 
készült már arról, hogy me-
lyek a legnépszerűbbek, de 
szerencsére nem ez alapján 
kell dönteni, hanem, hogy 
Ti mire vágytok. Nézzük rö-
viden az egyes hónapok leg-
fontosabb trendjeit. 

Mindegy melyik évszakot 
választjátok, mindegyikben 
van valami gyönyörű, így 
csak a rajtatok múlik, milyen 
hangulatot szeretnének átél-
ni a Nagy Napon. 

Tavaszi esküvő: március, 
április, május 

A tavaszi hónapokat iga-
zi felüdülésként éljük meg a 
hosszú tél után. Magukkal 
hozzák az új élet reményét, a 
madarak csicsergését, a ter-
mészet virágzását és az első 
pillanatait a világosabb nap-
paloknak. 

Nagy előnye a kora tava-
szi esküvőknek, hogy kevés-
bé frekventált időpont, nem 
indul be a szezon, így kedve-
zőbb áron juthatunk hozzá 
a szolgáltatásokhoz. Óriási 
előnye a tavaszi esküvőknek, 
hogy kinti és benti helyszí-
nen is készülhetnek képek, 
mivel a kellemes idő töké-
letes kettősségre ad lehető-
séget. 

Melyik tavaszi hónap a 
legjobb esküvőnek? Mi az 
áprilist mondanánk, hiszen 
ekkor már nincs dermesztő-
en hideg, nem olvadunk el a 
melegben és még a hirtelen 
záporok ideje sem jön el. 

Nyári esküvő: június, július, 
augusztus 

Nyár az esküvők igazi 
ideje. Könnyebben mennek 
szabadságra az emberek, tö-
kéletes időpont a nászúthoz 
is, nincs annyi ünnep, emel-
lett a kinti esküvők igazán 
népszerűek. A hosszú nap-
palok és kellemes éjszakák 
megteremtik a hangulatot a 
különböző stílusú esküvők-
höz. A nyár elején a leghosz-
szabbak a nappalok és a nyár 
végén a legmelegebbek, így 
ezek adják a legtöbb lehető-
séget arra, hogy a násznépet 
a fotózások alatt lefoglaljuk, 
és különféle aktivitásokkal 
szórakoztassuk őket és ma-
gunkat is. Pont ezek a pozi-
tívumok adják meg azt a va-
rázsát a nyári esküvőknek, 
amit egyik másik évszak 
nem tud nyújtani. 

Melyik nyári hónap a leg-
jobb esküvőnek? Mi a júni-
ust mondanánk. Az idő már 
meleg, a nappalok itt a leg-
hosszabbak és nem utol-
só sorban még nem jött el a 
tényleges kánikula ideje. 

Őszi esküvő: szeptember, 
október, november 

A varázslatos ősz. Gyö-
nyörű színvilág, kellemes 

időjárás, nyár utáni frisses-
ség és felüdülés. Nem vé-
letlen, hogy a sztereotípi-
ákkal ellentétben, az ősz a 
legnépszerűbb esküvői idő-
szak, ez a párok kedvence. 
Kellemes szellő, vörös, sár-
ga, barna, a természet színe 
mindenhol. Hulló falevelek, 
filmbéli környezet, tündér-
világ a fotózásokhoz. Meg-
adja a lehetőséget a tema-
tikus fényképeknek, hiszen 
a természet olyan eszközö-
ket ad a kezünkbe, mint az 
óriási narancssárga tökök, 
szivárvány színű természet. 
Tündérfénnyel kivilágítha-
tunk mindent és egy igazi 
sztárnak érezhetjük magun-
kat! Nem olvad le a meny-
asszonyi smink, nem szen-
ved mindenki a melegben, 
minden tökéletes. 

Melyik őszi hónap a leg-
jobb esküvőnek? Szerintünk 
az október. A hőmérsék-
let tökéletes, nincs se hideg 
se meleg és a természet is 
olyan színvilágba öltözött, 
amit egyetlen stúdió sem tud 
ennyire varázslatosan repro-
dukálni. 

Tél: december, január,  
február 

Ha imádod a hideget, a 
hűvös, jeges színeket, akkor 
a telet neked találták ki. A 
hófödte táj igazi mesevilágot 
készít számunkra. Bárki, egy 
igazi hercegnővé tud válni a 
csodálatos esküvői ruhában, 
mellettünk igazi hercegünk-

kel, életünk szerelmével nem 
is lehetne idillibb képet ki-
találni. A téli ünnepek köze-
ledte, a díszlet és kivilágítás 
minden egy ünnepi hangu-
latot varázsol, erre még rájön 
egy olyan nap, ami ideálisan 
egyszer van az ember életé-
ben, így a Nagy Nap garan-
táltan feledhetetlen lesz. So-
kan nem gondolnak abba 
bele, hogy a rövid nappal 
mekkora előny lehet, hiszen 
a sötét környezet a tökéletes 
világítással egy mesebeli at-
moszférát teremt, ami képek 
tekintetében sem utolsó 

Melyik téli hónap a leg-
jobb esküvőnek? Egyértel-
műen a december, mindenki 
jó hangulatban van és sze-
retet, boldogság járja át az 
embereke. Dekoráció szem-
pontjából? Tökéletes! 

Elérhetőségeink: 
Jankovich-kúria Rendez-

vény-és Turisztikai Központ 
Rácalmás, Jankovich 

Miklós köz 5-7. 
Gál Mária, turisztikai re-

ferens: +36/309229830 
referens@jankovichkuria.

hu 
Kis Petra, turisztikai refe-

rens: +36/25440020 
jankovichkuria@janko-

vichkuria.hu 
Bodnár Edina, igazgató: 

+36/306322683 
info@jankovichkuria.hu 
Kuria Jankovich kuriajan-

kovich 



Rácalmás 9

Gasztrokaland a Jankovich-kúriában 
 

Gasztrokalandunk első alkalmával várunk 
Benneteket 2020. február 21-én, pénteken 
17 órától a Gasztronómiai Épületünkbe. A 
farsangi időszak megünneplése alkalmával 
fánkot sütünk, cukrász mesterünkkel, 
Pálvölgyi Tamással.  

Megannyi fánk létezik: szalagos fánk, 
csöröge fánk, rózsa fánk, amerikai fánk, 
egérke fánk, Ekler fánk, Berliner fánk, 
Bismarck fánk, churros fánk, pillefánk és a 
sós tésztájú fánkokat még nem is 
említettük. 

De most lássuk a fánk történetét, hogyan is lett ez a kelt tésztás "édesség" az egyik kedvencünk.  
Előre szólok, kicsit hosszú lesz a történet, úgyhogy vegyetek magatokhoz egy fánkot és olvasás 
közben utazzunk vissza egy kicsit a múltba ezzel a mennyei édességgel. 
A fánktészta eredetileg teljesen megegyezett a kalácstésztával, amit aszalt gyümölcsökkel, 
fűszerekkel dúsítottak, majd olajban sütöttek ki a hollandok a karácsonyi szezonban, egészen 
vízkeresztig. 
Ez a fánk még labda alakú volt, és csak az 1800-as évek közepén találta fel bele a lyukat egy 
Hanson Gregory nevezetű kapitány. A legenda szerint a kapitány hajója hatalmas viharba 
került, és kormánykerék egyik küllője átszúrta a nyers fánktésztát, amit később így sütöttek ki 
tökéletesre. 
De ne rohanjunk úgy előre: a fánkról is elmondható, mint szinte mindenről, hogy már az ókori 
rómaiak és görögök is ettek valami hasonlót. A középkorban az arab szakácsok már élesztős 
tésztát sütöttek olajban, de még nem tettek bele cukrot, viszont sütés után sűrű, édes szirupba 
áztatták. 
A források szerint Magyarországon a XIX. században terjedt el a fánk, amelynek 
eredettörténetét franciák és németek egyaránt jegyzik. Ugyanis két legenda is ismert a 
süteménnyel kapcsolatban. 
Az egyik szerint a beignets nevű francia süteményt Marie Antoinette királyné akkor „fedezte 
fel”, amikor egy farsangi álarcosbálról megszökve az egyik utcai mézeskalácsmestertől fánkot 
vásárolt. A mestert aztán magához hívatta, elkérte tőle a receptúrát, a királyi cukrász pedig 
finomított azon. 
A bécsiek szerint a farsangi fánk „feltalálója” Cecilia Krapfen, aki idegességében egyes 
források szerint férjéhez, mások szerint megözvegyülését követően egy vásárlóhoz akarta vágni 
az éppen formálódó tésztát, amely utat tévesztett, s a forró zsíradékban landolt.  
Az első nyomtatott fánkként emlegetett recept állítólag 1803-as, és egy angol szakácskönyvben 
található. Igaz, ezek a fánkok még igazából sült cipók voltak, de mára bizony fánkká alakultak.  
 
Amennyiben szeretnétek megtudni a szalagos fánk készítésének titkait, gyertek el február 21-
én, 17 órakor a Jankovich-kúriába, a Gasztro Házunkba, ahol mindenre „fény derül”. A fánk 
mellett forralt borral,  kávéval és teával is várunk Benneteket!  
A következő alkalommal, március 27-én, pénteken már a Húsvéti ünnepekre hangolódunk. 
 
 

Pálvölgyi Tamás és a Jankovich-kúria dolgozói 
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Nyílt nap a Jankovich-kúriában, melyen kiválaszthatod családi és céges rendezvényed 
helyszínét! 

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk 2020 . február 22-én szombaton 9.00-tól 
17.00-ig, a Rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban 
megrendezésre kerülő nyílt napunkon. 

A rendezvényen kötetlen, családias, nyugodt környezetben inspirálódhatnak, 
érdeklődhetnek a hozzánk ellátogató vendégek! 

Célunk, hogy lehetőséget kínáljunk érdeklődőinknek, termeink és kínálatunk bemutatására, 
ezáltal könnyebb dolguk lesz a hozzánk ellátogató esküvőjüket szervező pároknak, illetve 
családi rendezvényre készülődő vendégeinknek, a döntésben.  

Dolgozóink segítségével, megismerhetik a helyszínt, teremről-teremre, végigjárva a 
lehetőségeket, személyre szóló ajánlataink bemutatásával, mind beltéren, mind külső 
dísztereinken. 

A belépés minden látogató 
számára díjtalan. Gyere el, és 
ismerd meg álmaid 
helyszínét!  

Elérhetőségeink:  

Tel.: 06/25-440-020 
Mobil: 06/30-922-9830 

referens@jankovichkuria.hu 
Rácalmás, Jankovich Miklós 

köz 5-7. 
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Schrick István polgármester köszöni Dunaújváros segítségét és az adományokat, felajánlásokat is. Azt 
mondja: „Jóleső érzés megtapasztalni a segítőkészséget, azt, hogy mindenki egy emberként áll a jó ügy 
mellé, amikor segíteni kell bajba került embertársainkon.” 

A lángok martaléka lett az otthonuk
A lángok martaléka lett 

egy családi ház 2020. feb-
ruár 6-án, csütörtökön kora 
este Rácalmáson, a Sirály ut-
cában. Személyi sérülés nem 
történt, ám az ott lakó idő-
sebb férfinak és fiának szál-
lást kellett találni. Dunaúj-
város sietett a rácalmásiak 
segítségére.

A Fejér megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság tá-
jékoztatása szerint az épü-
letből egy pb-gázpalackot is 
kivittek a tűzoltók. A ház két 
lakójának nem esett baja. Az 
ingatlanon volt még egy ku-
tya és három kismalac, a há-
ziállatokat a szomszédok fo-
gadták be.

Schrick István, Rácal-
más polgármestere elmond-
ta lapunknak tegnap, hogy 
a dunaújvárosi katasztrófa-
védelmi parancsnok, Lóki 
Richárd, majd Orosz Csaba 
dunaújvárosi önkormányza-
ti képviselő, korábbi tűzoltó-
parancsnok is megkereste őt 
telefonon a helyszínről csü-
törtökön este, miután kide-
rült, hogy a házban élő két 
férfinak nincs hova mennie, 
és mindenük odaveszett a 

tűzben. Igyekeztek közösen 
megoldást találni.

A helyszínre sietett Vizi 
István rácalmási képviselő, 
a kisváros közbiztonsági bi-
zottságának elnöke, polgár-
őr is, aki az önkormányzat 
nevében azonnal gondos-
kodott a házban lakó idős 
férfiról és fiáról. – A duna-
újvárosiak mindenben a se-
gítségünkre voltak, felaján-
lották, hogy a károsultak a 
kempingben kapjanak azon-
nali szállást. 

„Nagy-nagy köszönet 
Orosz Csabának, a szom-
szédoknak, a Sirály utca la-
kóinak, akik ruhákat, tisz-
tálkodási és tisztítószereket 
ajánlottak fel a helyszínen, 
és a vöröskereszt is segített 
ruhaneműkkel, cipőkkel. Mi 
gondoskodtunk az élelme-
zésükről, már akkor este el-
mentünk a boltba, és pénte-
ken is bevásároltunk nekik a 
hétvégére. Ma pedig egyez-
tettünk: február 10-én, hét-
főtől az egyik dunaújvárosi 
intézményben találnak át-
meneti otthonra.” – mondta 
el Vizi István.(Forrás és fotó: 
duol.hu)

Szén-monoxid, avagy: a színtelen-szagtalan gyilkos
A Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság szén-monoxiddal kap-
csolatos híradásai mostanság 
megsűrűsödtek, hiszen a fűtési 
szezon kellős közepén sok ri-
asztást kapnak a mérgezések 
miatt, melyek súlyosabb eset-
ben akár halát is okozhatnak.

A szén-monoxid színte-
len, szagtalan, íztelen, vagyis 
érzékszerveinkkel felismerhe-
tetlen, a levegővel jól kevere-
dő, mérgező gáz, ezért „csen-
des gyilkosként” is nevezik. 
Alacsonyabb koncentráció-
ban belélegezve kezdetben 

fejfájást, émelygést, hányást, 
izomgyengeséget okoz. Ezek 
a tünetek összetéveszthetőek 
az influenzaszerű megbetege-
désekkel. Súlyosabb esetben és 
magasabb koncentrációban a 
szén-monoxid-mérgezés esz-
méletvesztéshez és a légzés le-
állásához vezet.

A szén-monoxid-mérge-
zés egyszerűen megelőzhe-
tő! Évente legalább egyszer 
mindenki ellenőriztesse szak-
emberrel gázüzemű fűtőbe-
rendezését (kazán, átfolyós 
vízmelegítő, konvektor, bojler). 

Vegyék igénybe az ingyenes 
lakossági kéményseprői szol-
gáltatást. Figyeljenek a kémé-
nyek állapotára. Szilárd tüzelés 
során (vegyes tüzelésű kazán, 
kályha, kandalló, cserépkály-
ha) háztartási hulladékot, mű-
anyagot, lakkozott és festett 
fát ne égessenek a fűtőberen-
dezésben.

Nyílt égésterű, gázüzemű- 
és szilárd tüzelésű berendezé-
sek esetén egyaránt gondos-
kodjanak a lakás megfelelő 
szellőztetéséről, a levegő-után-
pótlásról. Az új, jól szigetelő 

ajtókba és ablakokba szerel-
tessenek résszellőzőt. A szén-
monoxid legtöbbször akkor 
alakul ki, ha a nyílt égésterű 
fűtőeszköz (például a gázka-
zán, és a kéményes konvektor, 
a cserépkályha és a kandalló) 
elhasználja a szoba levegőjét 
az égéshez, és nem biztosított 
a levegő-utánpótlás. Mivel egy 
megfelelően működő fűtőesz-
köz is bármikor meghibásod-
hat, a megelőzés részeként 
tanácsos egy jó minőségű 
szén-monoxid-érzékelőt be-
szerezni.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A magyar kultúra napja 
Lukács Sándorral

A magyar kultúra leg-
nagyobb ünnepét a Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas 
magyar színész, költő, érde-
mes és kiváló művésszel, Lu-
kács Sándorral ünnepelhet-
tük a rácalmási művelődési 
házban. Az esemény rang-
ját mutatja, hogy jelen volt 
Schrick István polgármester, 
Németh Miklósné alpolgár-
mester, a képviselő-testület 
tagjai és az intézményveze-
tők egyaránt. Kundra Anikó, 
a művelődési ház vezetője 
felidézte, hogy milyen apro-
póból ünnepeljük a magyar 
kultúra napját, majd a meg-
jelentek a Rác almási Napsu-
gár Asszonykórus Egyesület 
tagjaival közösen énekelték 
el a Himnuszt.

Lukács Sándor színmű-
vészt érezhető szeretettel fo-
gadta a közönség. A művész 
két részre osztotta előadó-
estjét. Az első etapban a ma-
gyar költészet legnagyobbja-
inak alkotásaiból válogatott. 
Egymást követte Petőfi 
Sándor: Dalaim, Ady End-
re: Góg és Magóg fia vagyok 
én…, József Attila: Levegőt, 
Radnóti Miklós: Himnusz 
a békéről, Tóth Árpád: Esti 
sugárkoszorú, Szabó Lő-
rinc: Ima a gyermekekért, 
Váci Mihály: Ezt! Itt! Most! 
című klasszikusa. Nem is 
akárhogyan! Lukács Sán-
dor még a régi színésziskola 
képviselője, erős érzelmi töl-

téssel, mély átéléssel, erőtel-
jes artikulációval, sajátjaként 
adja elő a költeményeket, át-
ütő erővel hatva közönségé-
re, amely aztán természete-
sen zúgó tapssal hálálja meg 
a kapott élményt. Bizony jó 
lenne gyakrabban átélni ef-
féle előadói élményt!

A második etapban már 
még inkább magáénak érez-
hette a verseket, olyannyira, 
hogy ő maga jegyzi szerző-
ként azokat. A művész már 
nagyon régen kacérkodik a 
költészettel, 1985-ben je-
lent meg első verseskötete. A 
költemények közé sztorik is 
keveredtek, majd egy vidám 
blokkal zárta az estet. 

(Forrás: Balla Tibor duol, 
fotók: Rácz-Lambada József )



Rácalmás 13

A Gerendai Gábor 
által szerkesztett 

havi zene válogatásban 
Újvári Károly nóta- 

és slágerénekes 
nótáit hallgathatják.
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Nyitvatartás:
Művelődési Ház
nyitva tartása:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 10-20
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-20
Szombat: 10-18
Vasárnap: ZÁRVA

Könyvtár és Internet
nyitva tartása:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 10-18
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18
Szombat: 10-16
Vasárnap: ZÁRVA

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi 
elérhetőségeken adunk felvilágosítást:

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, 2459 Szigetfő u. 31.

Telefon, fax: 25/440-456
e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu

Könyvtári percek
Könyvajánló

Anna Gavalda: Szerettem őt
„Szerettem ezt a nőt. Ezt a 

Mathilde-ot. Szerettem a hang-
színét, a gondolkodását, a neveté-
sét, azt, ahogy a világot szemlél-
te, szerettem benne a világot járt 
emberek mélységes fatalizmu-
sát. A kacagását, a kíváncsiságát, 
a diszkrét természetét, a gerince 
vonalát, a kissé széles csípőjét, a 
hallgatásait, a lágyságát... és min-
den egyebet. Mindent... de min-
dent. Imádkoztam, hogy csak ne 
bírjon nélkülem élni. A viszo-
nyunk következményeire nem is 
gondoltam. Rádöbbentem, hogy 
az élet sokkal vidámabb, mint 
azt hittem. Negyvenkét évet kel-
let megélnem, hogy erre rájöjjek, 
és annyira elbűvölt a fölfedezés, 
hogy erővel visszafogtam magam, 
inkább nem gondoltam bele, mi 
lesz később. Madarat lehetett vol-
na fogatni velem, odáig voltam.”

Anna Gavalda 2005-ben 
megjelent regényével szinte 
azonnal meghódította a világot 
és nemzetközi elismerést ara-
tott. Szerettem őt című regényé-
nek története szinte egy mondat-
ban összefoglalható: egy fiatal nő 
magára marad, mikor férje úgy 
dönt, elhagyja „egy másik” ked-
véért, így az asszony apósával és 
a gyerekekkel vidékre utazik, ahol 
a két felnőtt évek óta, először ül 
le beszélgetni. Ahogy az após ap-
ránként megnyílik, lefoszlik róla 
a tárgyilagosság maszkja, és egy 
sérülékeny, csupa-seb ember áll 
előttünk, aki élete nagy szerelmé-
nek történetét meséli el a „múlt 
időbe tett” nőnek.

Gavalda regényében a vigasz-
taló is vigasztalan marad. Az após 
története egy másik (talán jobb 
vagy szebb) életet villant fel, és 
ebben a villanófényben saját el-
vesztegetett lehetőségeinkre, el-
játszott esélyeinkre ismerünk. A 
szerző nem mond ítéletet, nála az 
erő nem érdem, a gyengeség nem 

megvetendő rossz, hanem min-
denki a rászabott élet ilyen-olyan 
jelmezét viseli, hol elegánsan, hol 
feszengve, és ha szorít a ruha, azt 
is inkább az idegenek veszik ész-
re, ahogy elsietünk közöttük. A 
szerettem őt című regényében ki-
vételes látásmóddal állítja párhu-
zamba az elhagyott nő és a szere-
tővel boldog férfi történetét, a két 
utat, mégis ítélkezés nélkül nyit-
va hagyja a kérdést,  az olvasóra 
bízza, hogy melyik megoldás is a 
legjobb ebben a helyzetben.

Ahogy Gavalda ír saját regé-
nyeiről: „A hőseim többnyire ta-
lajvesztett emberek. Szeretem, 
amikor a mindennapok kilépnek 
a normális kerékvágásból. Hogy 
a szereplőknek néhány oldal alatt 
változniuk kell. És a könyv végére 
már nem ugyanazok az emberek, 
akik voltak. Vonzódom azokhoz, 
akik kudarcot vallottak, és ezt föl 
merik vállalni.”

Anna Gavalda nagyszerű re-
gényíró. Lélektani ábrázolásai ki-
tűnőek, írásai a szépirodalomban 
és a szórakoztató irodalomban is 
megállják a helyüket, könnyed 
olvasmányok mégis mély mon-
danivalóval rendelkeznek.

Hamisítatlan francia hangu-
lat, lassú mégis szövevényes cse-
lekmény, laza szerkezetű, köny-
nyed írásmód és végül egy olyan 
regény, ami megérinti a lelket.

Olvasóklub
Idén is szeretettel várunk mindenkit az Olvasóklubban.

A következő klubfoglalkozás időpontja: 2020. március 4. 18.00
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Kihívások
A Nincs Időm Olvasni Kihívás e havi témája szerint egy 

olyan könyvet kell elolvasni, aminek a címében szerepel a 
szív szó. Ajánlópolcunkon rengeteg témába illő könyvet so-
rakoztattunk fel, érdemes szemezgetni belőlük.

A Könyves Kihívás 2020 január 7-december 12-ig tart. A 
teljesítési feltételek változatlanok, csupán a teljesítendő té-
mák sora változott meg. 2020-ban is 12 könyv, azaz havi egy 
könyv olvasásával lehet teljesíteni a kihívást! Sok szerencsét 
és nagyon jó könyveket kívánunk mindenkinek.

Könyvtárhasználati díjak 
2020. január 1-jétől

Beiratkozási díjak: 

Felnőtt: 1500 Ft/ év
Kedvezményes1: 1000 Ft/ év
Gyermekek 16 éves korig és nyugdíjasok 70 év felett, 
mozgássérültek, vakok és gyengénlátók, közgyűjteményi 
dolgozók térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba!

Késedelmi díjak: 

Könyv: 10 Ft/ könyv/ nap + felszólí-
tási költségek

Folyóirat: 20 Ft/ lap/ nap + felszólítási 
költségek

Szolgáltatások díjai: 

Fénymásolás:

A/4: Fekete: 30 Ft/ oldal, 
színes: 50 Ft/ oldal
A/3: Fekete:  50 Ft/oldal, 
színes: 80 Ft/oldal

Nyomtatás:

A/4: Fekete: 30 Ft/ oldal, 
színes: 50 Ft/ oldal
A/3: Fekete: 50 Ft/oldal, 
színes: 80 Ft/oldal

Szkennelés, faxolás
A/4: 30 Ft/ oldal
A/3 (csak szkennelés lehet-
séges): 50 Ft/oldal

Számítógép használat: 200 Ft/ 30 perc
Heti egy óra internethasználat ingyenes minden beiratkozott 
olvasónak!
Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft/db

Laminálás A/4  150 Ft/oldal
A/3  250 Ft/oldal

Könyvtárközi kölcsönzés:
visszapostázási költség a 
mindenkori postai díjszabás 
szerint

1Kedvezményes beiratkozási díjat vehetnek igénybe diá-
kok, nyugdíjasok, GYES, GYED, GYÁS  ellátásban részesü-
lők és a pedagógusok a kedvezmény igénybevételéhez szük-
séges igazolvány bemutatása után.

Könyvtárhasználati díjak
Tájékoztatjuk a kedves 

olvasókat, hogy 2020. január 
1-től az alábbiak szerint vál-
toznak a könyvtárhasználati 
díjak. Kérünk minden olva-
sót, hogy a kedvezmények-
re jogosító igazolványokat, 
igazolásokat legyenek ked-

vesek magukkal hozni a be-
iratkozáskor, továbbá kér-
jük, hogy egy néhány perces 
adategyeztetést végezzenek 
el a könyvtárban.

(A könyvtári oldalakat ösz-
szeállította: Schmidt-Czetli 
Ágnes)
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Egy kávé Micivel: A szóvivők
„A kötetben megszóla-

ló tizenegy szóvivőnek van 
személyisége, mégsem ez a 
fontos, hanem a korrektsé-
ge, a látszólagos távolságtar-
tása.” - ígéri az ismert webes 
könyvajánló (moly.hu) Sza-
bó Gabi: Egy kávé Micivel - 
A szóvivők című könyvéről.

A több városban nagy si-
kerrel megrendezett road-
show idei első állomásának 
a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár adott ott-
hont. Micivel Sipos Jenő és 
Sógor Zsolt érkezett Rácal-
másra és az este minden vá-
rakozásunkat felülmúlta. Ja-
nuár 24-én pillanatok alatt 
személyes ismerőssé váltak a 
könyv megjelent szereplői, a 
korrektség megtapasztalásá-
val. Mici nagyszerűen vezet-
te a beszélgetést, a két szóvi-
vő pedig őszintén és sokszor 

humorral mesélt azokról a 
helyzetekről, melyek a mun-
kájuk során adódtak.

Az este folyamán, mely-
nek hangulatát Mici ked-
ves, mosolygós személye 
még tovább emelte, minden 
néző azt érezhette, hogy ott-
hon, a kanapéján ülve lett a 
beszélgetés részese. A Mici 

által feltett kérdések, beját-
szások olyan ívet teremtet-
tek a beszélgetésnek, hogy 
egy pillanat alatt elröpült az 
egy óra.

Ezen az estén kicsit be-
leláttunk a szóvivők mun-
kájába, megtudtuk mit is 
jelent szóvivőnek lenni és 
nem utolsó sorban megis-

mertünk három olyan em-
bert, akit bármikor szívesen 
várunk vissza.

Köszönjük ezt a csodás 
estét és a Rácalmási Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
örömmel biztosít otthont a 
folytatásnak!

Kundra Anikó, 
Schmidt-Czetli Ágnes

Kultúrházak 
éjjel-nappal

A Kultúrházak éjjel-nappal 
rendezvénysorozat keretében a 
könyvtárban is számos programot 
szerveztünk. Február 14-én, pén-
teken a Nemzetközi Könyvaján-
dékozási Nap felhívásához csat-
lakozva összesen 19 becsomagolt 
könyvet rejtettünk el a könyvtári 
polcokon, amit a szemfüles olva-
sók nagy lelkesedéssel kerestek és 
amelyek közül 16 könyv gazdá-

ra is talált. Délután  a Cimbora 
klub meghívására Berg Judit író-
nő látogatott el hozzánk, aki el-
kalauzolta a gyerekeket Rumini-
től a Sötét Birodalomig. Ezen a 
napon 62 új könyvet tettünk ki a 
polcokra, melyek között számos 
frissen megjelent kötetet talál-
hattak az olvasóink.

Február 15-én, szombaton 
maratoni nyitva tartással reggel 

8 órától este 8 óráig 
vártuk az olvasókat, in-
gyenes beiratkozással, 
könyvtári totóval és a 
késedelmes könyveket 
az amnesztia nap kere-
tében késedelmi díj fi-
zetése nélkül lehetett 
visszahozni. Nagy örö-
münkre sokan voltak 
kíváncsiak a rácalmási 
születésű Boza Ani-
ta írónőre, aki nálunk 
tartotta első író-olvasó 

találkozóját. A délutánból az es-
tébe az Olvasóklub tagjai kísér-
ték az érdeklődőket, akik nyitott 
foglalkozásra várták a könyvmo-
lyokat. A találkozó után az írónő 
húzta ki azt a szerencsés nyertest, 
aki a karácsonyi Zsákbamacska 
Kihívás teljesítésért könyvjuta-
lomban részesült. Ő pedig nem 

más, mint Kupsza János. Szere-
tettel gratulálunk neki!  

Összességében nagyszerű két 
napot zártunk, bízunk benne, 
hogy ezután a sok meglévő ol-
vasónk mellé számos új látoga-
tónak lesz kedvelt kikapcsolódá-
si helye a könyvtár!

Schmidt-Czetli Ágnes
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Változatos sporteseményekkel 
kezdődött az év a sportcsarnokban

A II. Timpanon Amazon női után-
pótlás TEREMFOCI kupán ebben az 
évben is vezető magyar klubok harcos 
lányai mérték össze tudásukat, a januári 
tornára Nové Zámky (Érsekújvár) csa-
pata is elfogadta a meghívást, így 2020-

ban már nemzetközi mezőny érkezett 
városunkba. 

A RSE KÉZILABDA szakosztálya 
február elsejével kezdődően minden 
korosztályos csapatának rendez felké-
szülési tornát. Az első tornán az U10- 

es lányok és fiúk szerepeltek, a február 
8-9-i hétvégén pedig a U14-es fiú és az 
U15-ös lány és fiú csapatok mérettet-
ték meg magukat. A nagyobbak kupáit 
a DUNA-VIA támogatta.

Lányok és fiúk szivacskézilabda tornája a RSE szervezésében

Két dunaújvárosi középiskola is Rácalmáson rendezte SZALAGAVATÓ 
ünnepségét Fotó: Sportcsarnok  Az MTK és a Győri ETO mérkőzése 

Utánpótlás férfi válogatott RÖPLABDA mérkőzései január első hétvégéjén Fotók: Rácz-Lambada József



Rácalmás 19A TEQBALL Challenger Cup keretében nemzetközi mezőnyben a világ élvonala versenyzett Rácalmáson: a 
tavalyi világbajnok Blázsovics Ádám itt is brillírozott, mindkét nap a dobogó felső fokára állhatott.  

Ez a focit és asztaliteniszt ötvöző, gyors reakcióképességet és ügyességet igénylő mozgásforma egyre több 
sportolót vonz világszerte. Rácalmáson ebben az évben több alkalommal is lehet majd találkozni a teqballal, 
mind aktívként, mind nézőként: várjuk a teqballt a Városi Majálisra is és a #BEACTIVE NIGHT-ra is, valamint 
a torna nagy sikerére való tekintettel még több teqball hétvégét terveznek a szervezők 2020-ban 
Rácalmáson.  

           

A világbajnok páros: Blázsovics Ádám és Bányik Csaba A szervezők Szepessy Róbert és Imreh 
Balázs(fotók: Rácz-Lambada József) 

A rendezvények képeiből bővebb válogatás megtekinthető a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok facebook oldalán. 

 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
2020 február – márciusi programjai 

2020. febr. 14. péntek  FARSANG általános iskola felső tagozat 
2020. febr. 15. szombat 16:30 RÖPLABDA Magyar férfi utánpótlásválogatott – HÉP KECSKEMÉTI 

RC NB I-es férfi mérkőzés  
2020. febr. 16. vasárnap 14:00 RÖPLABDA Magyar férfi utánpótlás válogatott – DEAC SNK KFT 

DEBRECEN NB I-es férfi mérkőzés 
2020. febr. 19. szerda  14:00-17:00 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA fiú IV. korcsoport 
2020. febr. 22. szombat 9:00 KÉZILABDA: fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései 
2020. febr. 23. vasárnap 8:00 TEREMFOCI: Iramszarvasok teremfoci torna 
2020. febr. 26. szerda 14:00-16:00 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA lány IV. korcsoport  
2020. febr. 29.  szombat 18:00 SZEZONNYITÓ KÉZILABDA: RSE – Komárom VSE férfi kézilabda 

mérkőzés VENDÉGLÁTÁSSAL, FÉLIDŐBEN MŰSORRAL 
2020. márc. 4. szerda  14:00-17:00 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA fiú III. korcsoport 
2020. márc. 6 péntek 18:00 VÁROSI NŐNAPI RENDEZVÉNY: Hernádi PONT - Hernádi Judit estje 
2020. márc. 7. szombat 9:00-18:00 

18:30 
KÉZILABDA: Lány U15-ös Gyermekbajnokság mérkőzései 
                       RSE-Bicske férfi kézilabda mérkőzés 

2020. márc. 7. vasárnap 16:00 KÉZILABDA: RSE-Bicske női kézilabda mérkőzés 
2020. márc. 12.         csütörtök 

 

7:30-19:00 
 

OLIMPIAI TOTÓ a Sportcsarnokban - OLIMPIAI LÁNG lobban 
Olümpiában  

2020. márc. 21. szombat 9:00-15:00 
16:00 
18:00 

KÉZILABDA: lány U10-es Kisiskolás bajnokság mérkőzései 
KÉZILABDA: RSE - Martonvásári KSE női kézilabda mérkőzés 
KÉZILABDA: RSE - Martonvásári KSE férfi kézilabda mérkőzés 

2020. márc. 22. vasárnap 9:00-15:00 KÉZILABDA: fiú U10-es Kisiskolás bajnokság mérkőzései 
 

A világ élvonala Rácalmáson
A TEQBALL Challenger Cup keretében nemzetközi 

mezőnyben a világ élvonala versenyzett Rácalmáson: a tava-
lyi világbajnok Blázsovics Ádám itt is brillírozott, mindkét 
nap a dobogó felső fokára állhatott. 

 Ez a focit és asztaliteniszt ötvöző, gyors reakcióképessé-
get és ügyességet igénylő mozgásforma egyre több sporto-

lót vonz világszerte. Rácalmáson ebben az évben több alka-
lommal is lehet majd találkozni a teqballal, mind aktívként, 
mind nézőként: várjuk a teqballt a városi majálisra is és a 
#BEACTIVE NIGHT-ra is, valamint a torna nagy sikerére 
való tekintettel még több teqball hétvégét terveznek a szer-
vezők 2020-ban Rácalmáson. 

A rendezvények képeiből bővebb válogatás megtekinthető a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok facebook 
oldalán.

A világbajnok páros: Blázsovics Ádám és Bányik Csaba A szervezők Szepessy Róbert és Imreh Balázs Fotók: Rácz-Lambada József
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Továbbra is sok a 
közterületen parkoló jármű!

Utolsó jelentkezésünk 
óta különleges esemény nem 
történt településünkön, ha-
csak egy eltűnt, majd felku-
tatott kerékpár nem nevez-
hető annak. Ugyanis a Spár 
áruház elől eltulajdonítottak 
egy le nem zárt kerékpárt, 
majd a helyi körzeti meg-
bízottunk és polgárőreink 
utánjárásának és a kamera-
rendszernek kö-
szönhetően vissza 
tudtuk adni a szár-
kazalból előkerült 
kerékpárt a boldog 
tula jdonosának. 
Az elkövető lopás 
vétsége miatt áll 
majd a bíróság elé.

Több rendez-
vény forgalmi 
rendjének bizto-
sítását hajtottuk 
már végre sikere-
sen, felügyeltünk 
szalagavatókra, farsangi bá-
lokra és a művelődési ház-
ban megrendezett esemé-
nyekre is

Továbbra is  sok a köz-
területen parkoló gépjármű, 
igaz már több éve nem tör-
tént autólopás a városunk-
ban, de a prédán hagyott 
értékek felkeltik az erre sza-

kosodott személyek figyel-
mét, és a csábításnak nem 
biztos, hogy ellent tudnak 
állni a tolvajok. Ezért ké-
rünk minden gépkocsitulaj-
donost, ha teheti tartsa jár-
művét védett helyen.

Egyesületünk elnöksé-
ge meghatározta az idei év 
fontosabb feladatait és ösz-
szeállította hozzá a megfe-

lelő költségvetést is. Kettő-
ezerhúszban is szeretnénk 
további olyan fejlesztéseket 
végre hajtani, amelyek to-
vább erősítik Rácalmás la-
kosainak a biztonságérzetét. 
Egy gépjárművünk koránál 
fogva nagy felújításra szorul. 
Rendezvényeinken a haté-
konyabb mozgás érdekében 
szükséges lenne robogókat 
vásárolni, amelyeket költ-
séghatékonyabban tudnánk 
kihasználni.

Továbbra is fenn szeret-
nénk tartani lovas polgárőr 
tagozatunkat, ők a városunk 
külterületén tudnak hatéko-
nyan dolgozni.

Mindehhez megfelelő pá-
lyázatokat kell benyújtanunk 
Rácalmás Város Önkor-
mányzatához, az Országos és 
a Fejét Megyei Polgárőr Szö-
vetséghez is. Ám az eddigi-

ekhez hasonló-
an, ahhoz, hogy 
terveinket végre 
tudjuk hajtani és 
vállat feladatain-
kat eltudjuk lát-
ni, szükségünk 
van az Önök se-
gítsége is. Ezért 
a m e n n y i b e n 
mostanáig meg-
felelőnek ítél-
ték a munkán-
kat, és segítették 
azt, úgy kérjük, 

az idei esztendőben is támo-
gassák egyesületünket adójuk 
1 %-val. Ezáltal Önök is hoz-
zájárulnak Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
további javításához.

Továbbra is várjuk azok-
nak a jelentkezését, akik sze-
retnék segíteni mindennapi 
munkánkat!

Segíts, hogy segíthes-
sünk!   

Vizi István 
elnökségi tag

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

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

egyesületünk részére rendelkezik!
Adószámunk: 18495573-1-07

Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkánkkal megköszönjük!

Rácalmásiak 
különdíjasok 
lettek az orszá-
gos közétkezte-
tési versenyben

Február 6-án a Sirha Bu-
dapest kiállítás versenyhely-
színén mérte össze tudását a 
„Közétkeztetési Szakácsver-
seny (KÖSZ) 2019-2020” 
12 döntős csapata. A teltház 
előtt zajló megmérettetésre a 
39 indulóból a régiós elődön-
tők legjobbjai juthattak be. A 
verseny tematikája ezúttal a 
„nyári ételek a hagyomány 
és a megújulás jegyében” volt. 
A győztes menüt a Hungast 
Pécs csapata készítette el.

A verseny döntőjében, 
vagyis a legjobbak között volt 
a Hankook konyháját ellátő 
Eurest Rácalmás csapata is.

A közétkeztetési „gasztro 
kupa” témája ezúttal a „nyá-
ri ételek a hagyomány és a 
megújulás jegyében” volt. A 
háromfordulós versenyben 
összesen 39 csapat indult, kö-
zülük a régiós elődöntőkön a 
legjobbnak bizonyult 12 há-
rom, illetve négyfős csapat 
mérhette össze tudását a feb-
ruár 6-i döntőben, a budapes-
ti Sirha kiállításon.

A döntőt a Hungast Pécs 
csapat nyerte a „nílusi sügér 
krokett, édesköményes mé-
zes almasaláta, zeller panna 
cotta, zellermajonéz” előétel-
ből, „pirított csirkemell, le-
csó tartelette, snidlinges bur-
gonyapüré, párolt zöldségek, 
kakukkfüves jus” főételből 
és „sárgabarack mousse, sab-
le tészta, fehércsoki name-
laka, maracuja gél” desszert-
ből álló menüjével. Második 
helyen a Hungast Bakony 
Gaszt (Veszprém) végzett, 
míg a dobogó harmadik fo-
kára az Eurest Győr csapata 
állhatott.

Turisztikai és Vendég-
látó Munkaadók Orszá-
gos Szövetsége (VIMOSZ) 
különdíját az Eurest Rácal-
más csapata vehette át. 

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899

Kettőezerhúszban 
is szeretnénk olyan 

fejlesztéseket 
végrehajtani, amelyek 

tovább erősítik 
Rácalmás lakóinak 

biztonságérzetét.
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Kérjük, támogassa adója 
1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!
Adószám: 19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Felhívás kutyás 
lakótársakhoz

Tisztelt Rácalmási Ku-
tyasétáltató Lakótársak!

Szépen fejlődik kis váro-
sunk, az önkormányzatunk 
és a civil szervezetek fásítás-
sal, virágok ültetésével folya-
matosan szépítik a parkokat, 
a magánszemélyek is a por-
tájuk előtt szebbnél szebb 
díszekkel, virágokkal. Új jár-
dáink kellemesebbé teszik a 
gyalogos közlekedést. Iga-
zán kellemes sétákat lehet 
tenni, gyönyörködni a kör-
nyezetünkben, kutyáinkkal 
is jólesik egyet járni ilyen 
miliőben. DE! 

Tiszteljük meg egymást 
azzal is, hogy nem hagyjuk 
ott a kutyaürüléket a má-
sik portája előtt, ha már az 
ebünk ott végezte el a dol-
gát. A saját udvarán nyilván 
összeszedi mindenki, nem 
szeret beletaposni, hogy be-
vigye a házba. Miért nem 
tesszük ezt akkor is, ha ki-
visszük? Ha ott hagyjuk a 
másik háza előtt, lehet, hogy 
holnap a miénk előtt hagy-
ják ott, és akkor mérgelő-
dünk mi is, hát gondoljunk 
erre. Pedig egyszerű a meg-
oldás! Elég egy kis zacskót 

a zsebbe tenni, és kész! Iga-
zán nem nagy dolog. Külön 
költeni sem kell rá, egy pék-
süteményt biztos mindenki 
vásárol minden nap, és így 
hasznosíthatjuk is a csoma-
golóanyagát. 

Az Ady Endre utcától az 
iskoláig tavaly készült el a 
szép, térköves járda, a gye-
rekek arra járnak iskolába, 
a Körtés közön át pedig a 
még kisebbek az oviba, böl-
csibe. Elesik, beletenyerel, 
vagy csak ha belelép milyen 
bosszantó a cipő talpán be-
hordani az intézménybe. 
Gondolja el tisztelt kutya-
sétáltató, amikor belép a la-
kásba kutyapiszkos cipőben, 
vagy a bejárata elől el kell ta-
karítania, hogy a kocsi vagy 
biciklije kerekével ne vigye 
be a garázsába. Ugye min-
denki volt már ilyen hely-
zetben? Kérem gondolják 
át, aki minden nap megteszi 
ugyanazt a sétát a kutyussal, 
minden nap egy újabb kupac, 
ami ott díszeleg hetekig…

 Köszönettel:
Egy Kutyás Lakótárs 

(Név és cím 
a szerkesztőségben)

Horgásziroda nyitvatartása
Tisztelt Horgásztársak!
Irodánk a régi polgármesteri hivatalban a következőkép-

pen tart nyitva:
Hétfőn:  15:30 – 17:30 óráig
Szerdán  15:30 – 17:30 óráig
A 2020. évi dokumentumok, horgászjegyek megérkeztek 

és válthatók. 
„Sirály” Horgász Egyesület vezetősége

Meghívó Sirály közgyűlésére
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület 2020. március 1-én, vasárnap, 9:00 órai kezdettel közgyűlést tart az egyesület 

horgásztanyáján. (Rácalmás, Kiss E. u. 82.)
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2020. március 1-én, vasárnap 9:30-kor, a meghirdetett napirendi pontok 

szerint tartjuk, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:
A vezetőségi tagok beszámolója a 2019. évi munkáról és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 2020. évi munkaterv és 

költségvetés ismertetése, elfogadása.
Felügyelő bizottság beszámolója
Fegyelmi bizottság beszámolója
Felügyelő bizottság elnökének megválasztása
A 2021. évi vezetőségválasztó közgyűlés jelölő bizottságának  megválasztása
Egyebek

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

Brázik Botond, 2020. 01. 22.,  József A. u. 
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv

Önkormányzatunk helyreállíttatta a Millenniumi-parkban lévő tavat, amelynek az avatása tavaly volt. 
Azóta többször tapasztalhattuk, hogy a gyerekek, felnőttek beledobálják a kitámasztását szolgáló köve-
ket a vízbe. EZZEL NAGY KÁRT OKOZNAK!  Kérjük, a gyermekeket ne bátorítsák, buzdítsák a kövek bedobá-
lására, inkább szóljanak rájuk, ha ilyesmit tapasztalnak. Mert köveket a tóba dobni TILOS! Szabálysértési 
bírságra számíthatnak a kődobálók

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
  Településfejlesztési- és 
  településüzemeltetési iroda 25/517-857 és 25/517-869
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 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
Háziorvosi, Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 
 25/509-060

Házi gyermekorvosi ügyelet: Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Gyógyszertár:  25/444-010
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020
Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Bozai Márton katolikus plébános: 30/224-2634
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753

Kérjük támogassa adója 
1 %-val  

a Duna-menti települések  
Alapítvány működését.

Az Alapítvány adószáma: 
18869736-1-07

Farsang
A farsang a vízkereszttől 

(január 6.) húshagyókeddig 
(hamvazószerda előtt, hús-
vétvasárnap előtti 47. nap), 
a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése. Hagyo-
mányosan a vidám lakomák, 
bálok, mulatságok, népün-
nepélyek jellemzik. A far-
sang jellegzetessége, hogy a 
keresztény liturgikus nap-
tárban nem kötődik hozzá 
jelentős vallási ünnep, alap-
vetően a gazdag néphagyo-
mányokra épül. A farsang 
elnevezése és a legrégebbi 
szokásadatok középkori né-
met polgári hatásra vallanak, 
de vannak az Anjouk és Má-
tyás király udvarából itáliai 
hatásra utaló adatok is.

KORCSOLYÁZNI ÉS KÖVEKET 

A TÓBA DOBNI TILOS!!!
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Dr. WETZEL GYULA,  
A MAGYAR SZABADALMI 
TÖRVÉNY MEGALKOTÓJA

Rácalmáson az egyik je-
lentős família a Wetzeleké 
volt. Az 1880-as évektől vol-
tak Rácalmáson Wetzelek. 
Országos és megyei tisztsé-
geket töltöttek be.

Wetzel I János (1772-
1850) a németországi Würt-
temberg tartományból, 
Burgstockból származik. 
Felesége Ehrenberger Elisa-
beth (1784-1849). Wetzel 
I. János 1794-ben szerezte 
meg a felsőfokú iskoláját er-
dészeti és vadászati szakon. 
Családjával 1806-ban jött 
Magyarországra. A várpalo-
tai Zichy uradalom erdésze-
tét irányította. 

Fiát, Wetzel II Jánost 
(1814-1902) tanítatta. Ő 
Pesten egyetemet végzett 
és hosszú ideig Fejér me-
gye főjegyzője volt. Veszely 
Karolint (1824-1906) vette 
feleségül. 1852-ig Isztimé-
ren éltek, ott született hét 
gyermekük, köztük Gyu-
la, Wetzel II János később 
Nagylángra költözött, ott 
született még két gyerme-
kük.

Az 1880-as évek elején 
Wetzel II János Rácalmá-
son megvásárolta a Kres-
kayaktól a kúriát. A kúria 
már az 1786-os katonai tér-
képen is szerepelt. Tulajdo-
nosai a XVIII. században 
gyorsan váltották egymást: 
Matkó-Gyürki-Simonyi, 
majd Kreskay család. A kú-
ria épülete szabadonálló, 

földszintes, téglalap alapraj-
zú, hosszan elnyúló épület. 
Részletesen már korábban 

írtunk róla. Most a polgár-
mesteri Hivatal működik az 
épületben.

Wetzel Gyula (1846-
1910), II János és Karolin fia 
Isztiméren született. Közép-

iskoláit Székesfehérváron a 
ciszterciták gimnáziumában 
végezte. Ezután Pesten jo-

got tanult. 1871-ben joggya-
kornok lett a pesti váltótör-
vényszéknél. Ez idő tájt két 
kollegájával, Wekerle Sán-
dorral és Schmidt Józseffel, 
akik diákkori barátai voltak, 
hosszabb tanulmányutat tett 
Lombardiában, Svájcban és 
Bajorországban. Wekerle 
később miniszter, majd mi-
niszterelnök lett. 

Gyula 1874-ben megsze-
rezte a doktori és ügyvédi 
oklevelét. 1877-ben a buda-
pesti I— III. ker. kir. járásbí-
rósághoz albíróvá, 1887-ben 
a budapesti kir. kereskedel-

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Wetzel Gyula és két fia Ernő és György

Wetzel Gyula  sikeresen vett 
részt azoknak a feladatoknak 

a megoldásában, amelyek 
a kiegyezés után 

a törvényhozásra vártak
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mi és váltótörvényszékhez, 
1894-ben pedig a budapesti 
kir. ítélőtáblához bíróvá ne-
vezték ki és a kereskedelmi 
szaktanács tagja volt. 

1875-ben megnősült. A 
perkátai születésű Vaigl Ka-
talinnal kötött házasságot. 
Katalin anyja Paczona Ilo-
na, apja Vaigl György. Itt 
jegyzem meg, hogy Kata-
lin unokatestvére Vaigl Má-
ria Szekfű Ignáchoz ment 
férjhez és az ő gyermekük 
a híres Szekfű Gyula törté-
nész és akadémikus. Katalin 
művelt, világlátott, zeneértő 
személyiség volt. Két gyer-
mekük született: Ernő 1876, 
György 1881-ben. 1880-as 
évektől már Ráczalmáson 
laktak. A korabeli újságok 
szerint részt vettek Ráczal-
más társadalmi életében, kü-
lönösen Katalin jótékonysá-
gi tevékenysége volt jelentős. 
A jótékonysági báloknak 
résztvevője és nagy támoga-
tója volt. A szegény gyerme-
kek támogatását különösen a 
szívén viselte.

Jótékonysági tevékenysé-
gei közül kiemelkedik Rott 
Nándor támogatása. Ez 
a történet az alábbi: Rott 
Nándor (1869-1939) Bo-
denstadtban született. Szü-
lei Bajorországból iparos 
családként érkeztek 1870-es 
évek végén Magyarországra 
és Ráczalmáson telepedtek 
le. A 8-10 éves Rott Nándor 
bekerült Katalin asszony há-
zába, ott apróbb munkákat 
végzett (tüzelő bevitel, be-
gyújtás, stb.) Katalin asszony 
tapasztalta, hogy milyen te-
hetséges, érdeklődő a kis-
fiú. Szólt a tanítójának, hogy 
foglalkozzon vele többet, 
mert nagy feladatokra ké-
pes. A rácalmási elemi isko-
la után is aktívan támogatta 
a gyermek továbbtanulását, 
sőt, nem csak a gimnáziumi 
érettségiig, hanem a pappá 
szentelésig. Szoros kapcso-
lat alakult ki Rott Nándor 
és a Wetzel családtagok kö-
zött. Az 1896-os felszente-
lés után különféle egyhá-

zi beosztásokba dolgozott. 
1908-tól esztergomi kano-
nok, majd a papnevelő inté-
zet kormányzója. 1917 óta 
veszprémi püspök. Kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott, 
sok plébániát alapított és 
zárdát szervezett. A Zsófia 
Gyermekszanatórium kor-
mányzó - elnöke, szeretettel 
irányította a gyermekek szá-
zainak balatoni nyaralását. 
Folyóiratokban publikált. 
Egy könyvet írt: A csoda és 
a természettudomány, 1929. 

Rott Nándor és a Wetzel 
família kapcsolata végig 
megmaradt, a família szinte 
minden tagja, a püspöki pa-
lota vendége volt. Az I. Vi-
lágháború alatt egy-egy va-
gon tűzifával, vagy egy-egy 

hízott sertéssel támogatta a 
valamikori jótevőit.

Wetzel Gyula igen te-
hetséges ember volt. Sikere-
sen vett részt azoknak a fel-
adatoknak a megoldásában, 
melyek a 1867-es kiegyezés 
után a törvényhozásra vár-
tak. 1896-ban felállított ma-
gyar királyi szabadalmi hi-
vatal alelnökévé nevezték ki. 
Még ez évben tanulmány-
utat tett Németországban 
és Hollandiában. 1898 vé-
gén a szabadalmi hivatal el-
nökévé nevezték ki. Elnök-
sége alatt lépett életbe az új, 
modern alapokra fektetett 
szabadalmi törvény. Meg-
szervezte a szabadalmi hi-
vatalt, az ő működésének és 
ügybuzgalmának eredménye 

az ipari jogvédelem korsze-
rű alapokra helyezése és jó 
működése. Egy könyvet írt: 
A találmányi szabadalmak-
ról, 1895. 

Mivel Gyulát munkája 
Pesthez kötötte, ott is tar-
tottak fenn lakást. Felesége, 
Katalin itt Ráczalmáson élt 
és vezette a gazdaságot. Lo-
vas kocsival közlekedett. A 
Lencsi lovat, mely nagyon 
kedves kis ló volt, hintóba 
fogták és a kocsis azt haj-
totta.

A vitorlázást Gyula na-
gyon szerette, ezért Bala-
tonbogláron egyik roko-
nukkal, Gaál Gasztonnal, 
aki ismert politikus volt, ko-
moly fejlesztésbe kezdtek. 
Részvénytársasági alapon 
kikötőt, sétányokat építet-
tek. Létrehozták a Balatoni 
Jacht Klubbot. Egy nagy te-
rületet fenyőfákkal ültettek 
be. A Gaál Gasztonról elne-
vezett utca Balatonbogláron 
még ma is létezik.

1910-ben a váratlanul be-
következett halált agyszél-
hűdés okozta. Nagy részvét 
mellett temették el Ráczal-
máson. Úgy a szabadalmi 
tanács, mint a szabadalmi 
hivatal koszorút helyezett 
elhunyt elnöke ravatalára. 
Számtalan országos hiva-
tal és minisztériumi szerve-
zet vezetője jött el a teme-
tésre. Részt vett a temetésen 
Wekerle Sándor volt mi-
niszterelnök is. Rácalmás 
történetének legnagyobb, 
legrangosabb - temetése 
volt.

Gyula és Katalin gyerme-
keiről, Ernőről és Györgyről 
egy-egy önálló cikkben írok.

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Wetzel Rózsi, Sorsunk 

Rácalmás
Pesti Hírlap 1910-11-15
Tolnai Új Világlexikona 

15.
Népszava 1939-03-04
Magyar Életrajzi Index

Dr. Wetzel Gyula 1890-ben
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Varázslatos környezetünk,  
a Duna és a rácalmási szigetvilág II.

A folyamszabályozás előtt 
a Kis-Duna ág is hajózható 
volt. Egy 1865-ben készült 
vízügyi térképen olvashat-
juk a Kis – Duna vonalára 
írva, hogy „vontató hajók já-
rása nagy vízzel”. Ezek a ha-
jók fából készültek, laposabb 
kiképzésűek voltak, és lovak 
vontatták őket az árral szem-
ben a partról. A falu mellett, 
nagyjából a jelenlegi kerék-
párút vonalában vezetett a 
„hajós út”. A Duna-parti há-
zak tömött falú kerítése és a 
folyó között kígyózott a 2-3 
m széles füves terület. Lefelé 
a víz sodrása vitte a hajókat. 
Adatok vannak arról, hogy 
1861-62-ben mennyi gabo-
nát rakodtak be a rácalmási a 
kikötőben, mely a sziget or-
rával egy magasságban volt a 
parton. 

1. 1865 Vízrajzi térkép 
„vontatók járása nagy vízzel”

A sziget déli része és a 
part között a század végén 
megjelent egy harmadik szi-
get, melyet Zsidó-zátonynak 
neveztek. A Nagy-Dunán 
és a Kis-Dunán a hajómal-
mok őröltek (a Wágner és 
a Sós vízimalom a jelenle-
gi horgásztanya előtti vízen 
úszott), az 1874-es évben 
már legalább öt működött. 
A szigetben az erdők, ré-
tek mellett rendkívüli fajta 
gazdagsággal gyümölcsösök 
ontották a termést. Az ártéri 
gyümölcsfajták jól tűrték az 
árvizeket, gyümölcseik za-
matosak voltak. Nagypapám 
mesélte, hogy olyan jó ízű, 
illatos szilvájuk volt, hogy 
a kereskedő, aki külföldre 
szállította, minden eszten-
dőben megjelent, és szemé-
lyesen felügyelte a szüretet. 
A gyümölcsöt a kocsányánál 
fogva finom selyempapírba 
csomagolva, egyenként he-
lyezték el a ládákban. Nap-

jainkban a bő hozamot, a 
külső megjelenést és a szál-
líthatóságot helyezik elő-
térbe az ízvilág rovására. A 
sziget hatvan féle almájá-
ból, számtalan körte félé-
jéből és szilvájából a gyer-
mekkoromban még lehetett 
néhánnyal találkozni, mert 
az ügyes kertészek, mint a 
Szabados bácsi, a szigetről 
hozták a szemzéshez az ol-
tóanyagot. A szigetről a tisz-
tások, rétek is eltűntek a le-
geltető állattartás megszűnte 
miatt.

Az 1880-as években 
a Kis-sziget hozzánőtt a 
Nagyszigethez. A sziget te-
lepülés menti oldalán délre 
vezető út a kettő határán ve-
zet. A mellette lévő mélyebb 
terület az egykori Duna me-
der. 

2. A Második Katonai 
Felmérésen (1806-1869) 

1865 vízrajzi térkép, vontatók járása nagy vízzel

Második katonai felmérések (1806-1869), még külön álló kis-sziget
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még külön álló Kis-szi-
get

3. A 2018-as légi 
felvételen is elkülönít-
hető a Nagyszigettel 
összenőtt Kis-sziget

A Halász-szigetet 
ekkor már Vessző-szi-
getnek nevezték, és a 
mellette keletkezett 
szigetet különböztet-
ték meg „Kis” jelzővel. 
Az egykor különál-
ló szigeteket és záto-
nyokat ma is megtalál-
hatjuk sétáink során a 
szintkülönbségekre fi-
gyelve. A feltöltődött 
Duna ágak mélyebben 
fekszenek. A Kis - La-
pos, a Nagy - Lapos, az 
Ördögárok, a Fekete ér 
is ilyen képződmény. 
Az árkokat később is 
igyekeztek megőrizni, 
mert ezeken keresztül 
távozott a víz a sziget-
ről az áradások után.

2. 1882-es kataszte-
ri térkép, Vessző-szi-
get, Kis-sziget

A mai szennyvíz-
tisztítóval szemköz- ti parton volt az Érdi 

depó (lerakat), ahon-
nan a kivágott fát 
Érdre szállították a 
gyufagyárba. A tisztí-
tómű az egykori „ka-
nászjárás” területén 
épült. Itt töltötte a 
konda a napot. Reg-
gel a kanász kürtjének 
hangjára a gazdák ki-
engedték a disznókat, 
estefelé aztán vissza-
hajtotta a kondát, és 
a malacok teli hassal, 
boldogan röfögve ka-
nyarodtak be a szá-
mukra nyitva hagyott 
kapukon. 

A Rácalmás előt-
ti Duna szakaszt tel-
jesen átalakította az 
1898-ban kezdődő 
folyamszabályozás, 
melyről a következő 
részben írok.

Németh 
Miklósné

1882 kataszteri térkép, Vessző-sziget, Kis-sziget

A 2018-as légi felvételen is elkülöníthető a Nagyszigettel
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Mindenkit szeretettel 
várunk az iskolabálba!

Mint arról bizonyára több forrásból is értesülhettek, már-
cius 14. 19. 000 órai kezdettel kerül megrendezésre a szülői 
munkaközösség szervezésében a Jankovich Miklós Általá-
nos Iskola éves támogatói bálja!

A jelenlegi finanszírozási környezetben különösen nagy 
hangsúlyt kap minden olyan kezdeményezés, aminek bevé-
tele az intézmény gazdasági mozgásterét növeli. Főleg fon-
tos ez akkor, amikor - és a bálunk ilyen - minden bekerülő 
támogatás az idejáró gyerekek közérzetét, komfortfokozatát 
javítja, növeli, ezzel is segítve jobb teljesítményüket, eredmé-
nyes tanulmányi előmenetelüket.

Az eddigi bálokból több projektor és folyosói bútor, vala-
mint sok-sok egyéni taneszköz került beszerzésre, de rész-
ben ebből sikerült megújítani kerítésünk egy szakaszát is!

Terveink szerint az idei bevételből alsós és felsős tantermi 
bútorok újulnak majd meg, természetesen ez nagyban függ a 
támogatások mennyiségétől. Ezért tisztelettel kérünk min-
denkit, akinek fontos a projekt mögött húzódó szellemiség, 
töltsön el velünk szülőkkel, pedagógusokkal egy kellemes, 
jó hangulatú estét, amivel hozzájárul az iskolabál eredmé-
nyességéhez!

Ha ideje nem engedi a személyes részvételt, a bálra támo-
gatójegyek is vásárolhatók!

Mindenkit várunk szeretettel!
Iskolavezetés és Szülői Munkaközösség

Országos Diákparlament!
2020. január 31-től február 2-ig megrendezésre került 

az Országos Diákparlament, melynek idén is Székesfehér-
vár adott otthont. Iskolánkat és a Fejér megyét egyaránt 
Pesei Karolina 8. a osztályos tanuló képviselte. Az oktatás-
irányítás és a politika oldaláról jelen volt dr. Cser-Palko-
vics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester, 
dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, Rácz 
Zsófia helyettes államtitkár és Hajnal Gabriella a Klebels-
berg központ elnöke.

217 tanuló gyűlt össze, hogy a véleményüket és javasla-
taikat előterjesszék és vitázhassanak róla. Mind a 19 me-
gyéből érkeztek diákok, akikkel közösen 46 pontot állí-
tottunk össze a szekcióüléseken, 45-öt szavaztunk meg, 
és ebből kettőt módosítottunk záró plenáris ülésen. Töb-
bek között szó volt a diákok túlterheltségétől, a tanköny-

vek minőségéről és az oktatási rendszer problémáiról is. 
Az első napi fórumnak éjjel negyed 12-kor lett vége és 
másnap már korán reggel talpon voltunk. A szerkesztőbi-
zottság tagjai 28 óra ébrenlét után fejezték be a munkála-
tokat. A sok tennivaló mellett a fehérvári szervezők ren-
geteg szórakoztató programot is biztosítottak számunkra. 
Az első napon egy artista, és egy zongorista tartott elő-
adást, a másodikon pedig Pixa táncoltatott meg minket. A 
harmadik nap végére egy nagyon jól működő közösség ko-
vácsoldódott össze. A ODP plenári üléssel zárta munkáját!

A diákok által megfogalmazott kérések, követelések, 
ajánlások  46 pontja az alábbi honlap aljáról letölthető!

https://www.szekesfehervar.hu/orszagos-diakparla-
ment-451-pontos-ajanlast-fogadtak-el-a-diakok

Pesei Karolina

2020.03.14. 19:00

ISKOLA BÁL

RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

TÁMOGATÓI JEGYEK: 500.- ÉS
1000.- FT-OS CÍMLETEKBEN

KAPHATÓAK.
 

A BELÉPŐJEGYEK ÉS A TÁMOGATÓI JEGYEK
ELŐVÉTELBEN MEGVÁSÁROLHATÓAK 

NAPKÖZBEN AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN
VAGY A SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAINÁL

 
EGYÉB TÁMOGATÁST ÉS TOMBOLA

FELAJÁNLÁSOKAT KÖSZÖNETTEL
FOGADUNK!   

BELÉPŐJEGY ÁRA: 4500.- FT, 
MELY MAGÁBA FOGLALJA A VACSORA ÁRÁT. AZ INNIVALÓ BATYUS

JELLEGŰ, SÜTEMÉNY VÁSÁRLÁSÁRA A HELYSZÍNEN LESZ LEHETŐSÉG.

KÉRJÜK, HOGY A BÁLON VALÓ RÉSZVÉTELÉVEL SEGÍTSE A SZÜLŐI

SZERVEZETEN KERESZTÜL ISKOLÁNKAT!

A JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET

BEMUTATJA:

A HANGULATRÓL GONDOSKODIK
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Újabb sikerek a népdaléneklési versenyeken

Az idei tanévben is le-
hetőségük van jó hangú ta-
nulóinknak megmérettet-
ni magukat a tankerületi, 
megyei és országos népdal-
éneklési versenyeken. A ver-
senyeket novembertől má-
jusig rendeznek tankerületi, 
megyei és országos szinten.

A Dunaújvárosi Sán-
dor Frigyes Zeneiskolában 
november 29-én tartottak 
népdaléneklési versenyt a 
tankerület művészeti iskolái 
számára, amelyre két külön-
böző karakterű népdallal le-
hetett nevezni. Iskolánk má-
sodik alkalommal nevezett a 
megmérettetésre, amelyen 
Udvari Nóra Napsugár 3.a, 
Kiss Barnabás Milán 6.a és 
Mikó Fanni 8.a osztályos ta-

nulóink saját kategóriájuk-
ban mindnyájan helyezést 
értek el. Nóra a 3-4. osztá-
lyosok között 1. lett, Barna-
bás az 5-6. osztályosok kö-
zött a 3. helyezést szerezte 
meg, Fanni pedig a 7-8. osz-
tályosok között lett a leg-
jobb.

A magyar kultúra napja 
tiszteletére a Dunaújváro-
si Széchenyi István Gimná-
ziumban várták a jó hangú, 
népzene iránt érdeklődő-
ket szintén tankerületi nép-
daléneklési versenyre, janu-
ár 24-én. A kiírás szerint 
az énekeseknek egy olyan 
3-5 dalból álló népdalcso-
korral kellett készülniük, 
amelynek dalai azonos nép-
zenei dialektusból származ-

nak. Iskolánk erre a verseny-
re két kategóriában nevezett 
szólóénekben és csoport-
ban. Mindkét kategóriába a 
3.a osztály tanulói mutatták 
meg tudásukat. A Fehér li-
liomszálak – Füredi Laura, 
Hornyik Lilla, Oláh Jázmin, 
Pinthoffer Jázmin, Udva-
ri Nóra Napsugár, Wágner 
Petra – Fejér megyei dialek-
tusból származó csokorral 

mutatkoztak be a zsűrinek és 
EZÜST minősítést értek el.

Udvari Nóra Napsugár 
három népdalból álló Bé-
kés megyei csokrát ARANY 
minősítéssel értékelték. Nó-
rának azonban nem volt sok 
ideje a pihenésre, mert ja-
nuár 31-én rendezték meg 
a Pesovár Ferenc Fejér Me-
gyei Népdaléneklési Verseny 
előválógatóját a Dunaújvá-
rosi Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskolában, ahol a tét 
a megyei döntőbe való to-
vábbjutás volt. Nóra ide Pe-
sovár Ferenc gyűjtésű Fejér 
megyei népdalokkal indult 
és bejutott a döntőbe, ame-
lyet február 28-án rendez-
nek Székesfehérváron.

Ezúton szeretném meg-
köszöni a szülőknek a segít-
séget, amelyet a versenyekre 
való eljutásnál és a felkészü-
lésnél nyújtottak.

A gyerekeknek az ered-
ményekhez gratulálunk!

Márkusné Igmándi Zita
felkészítő tanár

Fehér liliomszálak Forrás: duol

Kiss Barnabás Fotó: Rácz-Lambada József

Udvari Nóra Napsugár

Mikó Fanni Fotó:Rácz-Lambada József
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Hirdessen 
lapunkban!

Valamennyi 
rácalmási lakóhoz eljut!

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. március 20-án, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. március 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
március 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

PB-gázpalack csere
ingyenes házhozszállítással!

Kedden és pénteken: 
Rácalmás, Kulcs

Telefon: 06 20/285-4544

PARTNERÚj redőnyök, szúnyoghálók készítése, 
valamint régiek javítása.

Kiszállási díj nincs!

ApróhirdetésApróhirdetés

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

Rácalmási Duna-parton 400 négyszögöl nagyságú telek, 
100m²-es nyaralóval eladó. Tel: 06-30/641-0256

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

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!

Takarítás Fejér, Tolna és Pest megyében! 

Legyen az LAKÁS, HÁZ, IRODA!
A takarítás szakértője a MAGIC CLEAN egy csettin-
tésre rendet varázsol bárhol. 

Idős szüleidnél a rohanó napokban nincs időd rendet 
tartani, kitakarítani? Bízd ránk, hogy egészséges, tiszta 
környezetben élhessenek szeretteid! Takarításon kívül 
függöny mosás, ágynemű csere vagy hűtő leolvasztás… 
Ránk számíthatsz!

Építkezés, felújítás utáni profi takarításra van szüksé-
ged, hogy mihamarabb beköltözhess új otthonodba?

Hívd a takarítás szakértőjét! A MAGIC CLEAN szak-
emberei ragyogóvá teszik otthonod vagy irodád profi 
eszközökkel és gépparkkal!!!

Elérhetőségeink:

+36309164574
www.takaritas-dunaujvaros.hu

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

PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
Kenyér félék: kovászos, adalékmentes, kézműves, gluténmentes 

édes és sós péksütemények, 
illy kávé, forró csokoládé, tea különlegességek, 

torták – cukormentes is, 
Cadeau bonbonok, forralt bor – sült gesztenye

ÚJ – ÚJ – ÚJ 
MARTONTEJ 

  
tartósítószer és színezék mentes TEJ – TEJTERMÉKtartósítószer és színezék mentes TEJ – TEJTERMÉK
tej-laktózmentes tej, krémes (gyümölcsös)natúr joghurt, tej-laktózmentes tej, krémes (gyümölcsös)natúr joghurt, 
kefir. tejföl, túró, natúr/fűszeres sajtok, kakaó, madártejkefir. tejföl, túró, natúr/fűszeres sajtok, kakaó, madártej

Valentine’s Day - Bálint-nap - Valentin-napValentine’s Day - Bálint-nap - Valentin-nap
Üzletünkben különleges édesség, Üzletünkben különleges édesség, 
teák, kávék közül válogathattok! teák, kávék közül válogathattok! 
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Sokszínű sportcsarnokunk
2018. augusztus 18-án, 

különleges és rengeteg új 
lehetőséget magában rejtő 
intézménnyel gazdagodott 
Rácalmás. Az elmúlt másfél 
évben a Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsar-
nok több ízben megmutatta 
milyen sokféle rendezvény, 
esemény megtartása lehet-
séges az épületben. A hét-
köznapokon már jól meg-
szokott iskolai testnevelés 
órákon, kézilabda, kosár-
labda, labdarúgás, röplabda, 
baráti foci és hölgyfitnesz 
edzéseken túlmutatva a hét-
végéken sportprogramok és 
egyedi rendezvények kerül-
tek megrendezésre, és az idei 
évre is már majdnem meg-
telt a programnaptárunk.

Az év elején, középis-
kolák választottak minket, 
végzős osztályaik szalagava-
tó rendezvényeik helyszíné-
ül. Volt olyan iskola, amely 
már második alkalommal 
hozta hozzánk impozáns 
estjét, és a következőt is ná-
lunk szeretné tartani. A ki-
vételesen szép építészeti 
megoldásokon túl, megren-
delőink szolgáltatásinkkal 
is mindig elégedettek. Cé-
ges évzáró rendezvénynek, 
településünk nagylétszámú 
közönségét vonzó koncert-
jeinek, kulturális program-
jainak is helyet biztosítot-
tunk és hozzájárultunk a 
nálunk megrendezett ese-
mények színvonalas, sikeres 
lebonyolításához. Szintén 
második alkalommal került 
megrendezésre a Jankovich 
Miklós Általános Iskola fel-
sős farsangi bálja, és a láto-
gatók nagy örömére, csodás 
környezetben és helyen te-
kinthették meg a gyerme-
kek táncbemutatóit. A ta-
valyi évben életre hívtuk a 
Rácalmási Sportágválasztó 
rendezvényt, és csatlakoz-
tunk egy Európa szerte is-

mert és a szabadidő sport-
szövetségek által kiemelten 
támogatott Európai Sport-
héthez. Fontosnak tart-
juk, hogy a sport és a kul-
túra kapcsolata is hangsúlyt 
kapjon, így meghirdettünk 
egy alkotó pályázatot, mely-
re nagy számban érkeztek 
iskolásoktól és óvodások-
tól pályaművek. A zsűri ál-
tal legjobbnak ítélt munkák 

most folyosónk falát díszítik 
és minden nap örömmel tölt 
el minket, amikor rájuk né-
zünk. 

2018-as átadása óta a 
központ életre kelt. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a meghatározott nyit-
vatartási időn túl is igénybe 
veszik rendszeresen intéz-
ményünket, bevételeink a 
tervezetthez képest maga-

sabbak. Azonban nem elég-
szünk meg azzal, ami eddig 
bevált, amit megszokhattak 
már nálunk azok, akik ellá-
togatnak rendezvényeink-
re. A 2020-as évre is nagy 
terveink vannak, már az év 
első hónapjában sok külön-
leges sportesemény, mint a 
női labdarúgó torna, teqball 
kupa, vagy az utánpótlás 
röplabda válogatott mérkő-
zései színesítették program-
palettánkat. 2020-ban re-
ményeink szerint vendégül 
láthatjuk majd Magyaror-
szág 4 legjobb utánpótlás 
kézilabdacsapatát, akik a ta-
valyi évhez hasonlóan, ná-
lunk vívnak meg az első he-
lyért. Olimpia éve van, sok 
különleges programmal, ve-
télkedővel és szórakozta-
tó eseménnyel készülünk e 
kapcsán. Ismét írunk ki al-
kotói pályázatot, szervezünk 
nyári tábort, megrendezzük 
a II. Rácalmási Sportágvá-
lasztót, az Európai Sport-
héten még több embert 
szeretnénk megmozgatni. 
Vendégül látunk egy orszá-
gos táncminősítő versenyt, 
és az év végéhez közeledve 
ismét lesz nálunk több egye-
di rendezvény. Várunk min-
den kedves látogatót!

Deimel Petra
igazgató


