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A Rácalmás 
Televízió adása 

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

TARTALOM

Alapításának ötödik szüle-
tésnapját ünnepelte ama-
tőr színjátszó társulatunk, 
a Rácalmási Játékszín Kör  
 8. oldal

Vízkeresztkor ünnepelték a 
karácsonyt a szerb-ortodox 
hívők Rácalmáson is
 19. oldal

Eredményes évet zárhatott  
Rácalmás 2019-ben is
Lezárult egy év, amely a ko-
rábbiakhoz hasonlóan sike-
resnek mondható Rácalmás 
életében.  Milliárdokért nem 
fejlesztettünk, ám az a 260 
millió forint is jelentős – más 
településen kimagasló lenne 
– amelyet a beruházásaink-
ra fordíthattunk 2019-ben. 
Schrick Istvánt, Rácalmás 
polgármesterét kértük meg, 
összegezze a mögöttünk álló 
esztendőt és szóljon az idei 
tervekről.                  (2-3. oldal)

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. Korcsolyázni is tilos a befagyott tavon!

A sportcsarnokunk minden terhét letudtuk az elmúlt évben, a létesít-
mény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, telt házzal üzemel

KORCSOLYÁZNI ÉS KÖVEKET 

A TÓBA DOBNI TILOS!!!
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Sikeres évet zártunk tavaly, a korábbban  
megszokottnál kisebb volumenű beruházásokkal

– Olyan nagy volumenű 
beruházások tavaly nem vol-
tak Rácalmáson, mint ami-
lyeneket megszokhattak a 
lakók a korábbi időszakban, 
de a múlt évben is folytatód-
tak a fejlesztések települé-
sünkön. Összességében 260 
millió forintot sikerült fej-
lesztésre fordítani 2019-ben 
– kezdte a múlt évet értéke-
lő az ideit indító tájékozta-
tóját Schrick István, kisváro-
sunk polgármestere.  Majd a 
folytatásban megtudhattuk 
tőle: – A megújult Millen-
niumi-parkot és Millenni-
umi-tavat mindenki öröm-
mel vette birtokba tavaly, és 
a mai napig azt hallom, hogy 
ez egy kellemes pihenőhelye 
a városközpontunknak, ahol 
lehet sétálni, nézelődni, leül-
ni a tó partjára és olvasgat-
ni például, sőt, mostanában 
többen kocogni is kijárnak 
esténként a szépen megvi-
lágított parkba. A tó part-
ján egy, a  víz fölé benyúló, 
különleges szabadtéri szín-
padot építtettünk, a túlpar-
ton lelátókkal, és most a na-
pokban arról egyeztettem a 
művelődési ház vezetőjével, 
hogy a nyári estéket sza-
badtéri, tóparti koncertek-
kel tehetnék még színeseb-
bé, élménygazdagabbá.  A 
helyszín szinte kínálja ma-
gát arra, hogy az ember ott 

töltsön el egy kellemes estét. 
A Millenniumi-park fej-
lesztésére TOP pályázaton 
nyertünk 102 millió forin-
tot, amit saját forrással egé-
szítettünk ki természetesen, 
hogy megvalósulhasson ez a 
beruházás. 

– A bölcsődénél önkor-
mányzati saját forrásból ala-
kítottunk ki új csoportszo-
bát, mert erre nagy szükség 
volt. Jelentős az igény, sajnos 
nem is tudjuk valamennyit 
teljesíteni, komoly sorban ál-
lás van a szabad férőhelyek-
re. A szülőknek kedveztünk 
az új csoportszoba kialakí-
tásával, hiszen ezáltal 26-ról 

34-re tudtuk növelni a gyer-
mekférőhely-számot, és még 
így is teltház van a bölcsődé-
ben – folytatta Schrick Ist-
ván. Továbbá elmondta a kö-
vetkezőket is: 

– A Kulcs-Rácalmás-
Dunaújváros közös csatorna 
beruházása is elkezdődött a 
múlt évben. Ennek része-
ként kiváltásra kerül a mi 
tisztítóművünk, a rácalmási 
szennyvizet is a dunaújváro-
si tisztítóműbe vezeti majd 
el a kiépítendő hálózat. En-
nek azért van jelentősége, 
mert a mi tisztítóművünk 25 
éves, már elavult, technoló-
giájában sem olyan jó, mint 
a mostani tisztítóművek. A 
kiváltásában segít bennün-
ket a településekkel közös 
beruházás, a melyből a Rá-
calmást érintő rész mintegy 
100 millió forint. Az Ady 
Endre utcában járdát kel-
lett építenünk egy szaka-
szon, mert az üzletek miatt 
ott megálló,  a járdán parko-
ló autók tönkretették a gya-
logos sávot, balesetveszélyes 
helyzetet teremtve ezzel, lé-
vén, hogy az iskola irányába 
vezet az a járda. Most korlá-
tot is kihelyeztünk oda, véd-
ve a járdát és a gyalogosokat, 
figyelve a biztonságos köz-
lekedésre. Nem túl nagy, vi-
szont fontos beruházás volt a 
fogászati röntgen beszerzése 

is, hogy ne kelljen utazniuk, 
sorban állniuk a rácalmási-
aknak egy fogászati röntgen 
miatt, hanem itt, helyben 
megcsináltassák azt, akár a 
fogászati kezelés részeként. 
A múlt évben kezdődött és 
az idei évben folytatódik a 
vasútállomáshoz vezető út 
felújítása. Az alig négy mé-
ter széles úttestet kiszéle-
sítjük 6 méteresre, vízelve-
zetéssel, parkolókkal együtt. 
Már most sem lehet ráis-
merni a korábban elvadult 
növényzettel benőtt útra, 
de ez még tovább fog javul-
ni az elkövetkező időszak-
ban. Erre is TOP forrásból 
nyertünk 100 millió forint 
támogatást, amit 38 milli-
óval egészített ki az önkor-
mányzat. Ugyanilyen nagy 
dolognak tartom, hogy be-
kerültünk a vízitúra-megál-
lóhely programba, amelynek 
részeként, a GINOP kere-
tében bővíthetjük, fejleszt-
hetjük a Duna-parti csó-
nakházunkat. Több mint 70 
millió forintot nyertünk erre 
a fejlesztése, amit az önkor-
mányzat 15 millió forinttal 
támogat, mert szükségesnek 
tartjuk, hogy a telep fejlesz-
tése folyamatos legyen, hogy 
a Dunán túrázók megpi-
henhessenek nálunk. Ennek 
infrastruktúrája – zuhany-
zó, vizes-blokk, öltözőkabin 

Schrick István, Rácalmás polgár-
mestere összegezte a múlt év 
fontosabb történéseit, beruhá-
zásait

A vasútállomáshoz vezető új fejlesztése, szélesítése, aszfaltozása és a 
vízelvezetés megoldása áthúzódik erre az évre is

A bölcsődére nagy igény van kisvárosunkban. Az önkormányzat egy 
csoportszobával bővítette az intézményt, de így is telt ház van
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– eddig  hiányzott a kom-
fortos pihenéshez. Ezeken 
kívül olyan közösségi teret 
is sikerül ott kialakítanunk, 
ahol 30-40 ember egyszerre 
le tud ülni, pihenni, beszél-
getni, étkezni. 

– A múlt évre rányomták 
a bélyegüket a csarnoképítés 
áthúzódó terhei – folytat-
ta a tájékoztatóját Schrick 
István. – Rácalmás önkor-
mányzata nem vehet fel hi-
telt, és nem is szándékozunk 
hitelfelvételben még csak 
gondolkodni sem. Addig 
nyújtózunk, ameddig az a 
bizonyos takaró ér. Örülünk, 
hogy a csarnok ránk neheze-
dő valamennyi terhét letud-
tuk tavaly. Ugyanakkor tisz-
tában vagyunk azzal, hogy 
csökkenő adóbevételekkel 
számolhatunk.

Nagy bizonytalanság-
gal indulunk neki a 2020-as 
évnek. Ezért nagy dolgok-
ban nem is gondolkodunk 
idén. Azt már tudjuk, hogy 
az adóbevételeink jelentősen 
csökkennek majd, számítá-
sok szerint nagyjából 80-100 
millió forinttal lesz kevesebb 
csak az iparűzési adója Rá-
calmásnak ebben az évben.  
Továbbá a költségvetésének  
még a 10 százalékát sem 
kapja meg Rácalmás a kor-
mánytól. Adóerő-képesség 
szempontjából  azok közé a 
települések közé tartozunk, 
amelyeknek maguknak kell 
előteremteniük a működés-
hez szükséges pénzt. Ez ön-
magában elég nagy teher, és 
mindezen felül még a kincs-
tár évente 3-400 millió fo-
rint von el tőlünk szolida-
ritási hozzájárulás címén. 
Ha lesz szabad forrásunk, 
kapacitásunk ebben az év-
ben, akkor azt mi útépítésre 
szeretnénk fordítani. Sajnos 
vannak még olyan utcáink, 
amelyek várnak a sorukra. 
A Helyes Imre utca például 
régi, a lakókkal közös óhaj, 
hiszen összekötné a Millen-
niumi-park mellett elhalad-
va az északi lakóövezetben 
élőket a városközponttal. 

Ugyanilyen fontos ütőér 
lenne a Martinászról leg-
alább a Jázmin utcától a köz-
pont felé eső részt rendes út-
tal bekötni az orvosi rendelő 
irányába, hogy ne kátyúk 
között vagy kerülővel tud-
janak bejönni az ott lakók 
a központba. A Rácalmást 
Dunaújvárossal összekö-
tő alsó Duna-parti út fej-
lesztése  is a terveink között 
szerepel, mert sokan laknak 
ott, továbbá rengetegen jár-
nak arra kerékpárral, motor-
ral, autóval, és nem mindegy, 
milyen minőségű az út. 

– Viszont továbbra is di-
namikusabban fejlődő te-
lepülés maradt Rácalmás, 
mégpedig párját ritkítóan 
gazdag közösségi élettel, en-
nek nagyon örülök. 

Hála istennek az intézmé-
nyeink élén kiválóan képzett 
és motivált kollégák vannak, 
akik közmegelégedéssel vég-
zik a munkájukat. A műve-

lődési ház telt házzal üzemel, 
klubok, baráti társaságok 
egymást váltják a termek-
ben, és a szervezett progra-
mok is nagyon népszerű-
ek. Örömmel mondhatjuk 
el ehhez kapcsolódóan azt 
is, hogy az anyagi nehézsé-
gek ellenére önkormányza-
tunk támogatja a helyi egye-
sületeket, civil szervezeteket. 
Hallatlanul nagy élet van a 
könyvtárban, újabb és iga-
zán különleges programokat 
kínálnak a könyvbarátoknak. 
A sportcsarnok is beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket 
kihasználtság és pénzügyek 
terén egyaránt, az ajtóra ott 
is szinte ki lehet tenni a táb-
lát, hogy megtelt. És akkor 
még nem beszéltem a nagy-
rendezvényekről, a majális-
ról, a Tökfesztiválról, a Vá-
rosnapról, a Rácalmásiak 
karácsonyáról..., illetve min-
denképpen meg kell emlí-
teni, hogy mennyire fontos 

mozgatórugója városunknak 
a civil összefogás, az önkén-
tesek munkája, amiért csak 
köszönettel tartozom a ren-
dezvényeken segítőknek, a 
parkokat, ágyásokat, közös-
ségi tereket gondozóknak. 
Megszoktuk Rácalmáson, 
hogy általában a fejleszté-
sekről beszélünk, pedig most 
már azon is el kell gondol-
kodnunk, dolgoznunk raj-
ta, hogy az évek, évtizedek 
alatt létrehozott értékeket 
megóvjuk. Több mint tíz 
évig tudtuk tartani, hogy 
nem nyúlunk a helyi adók-
hoz, de most, ha minimális 
mértékben is, de meg kel-
lett tennünk. Ebben a vár-
hatóan nehéz pénzügyi, gaz-
dasági évben mindenképpen 
úgy ítéltük meg, hogy erre 
szükség van, mert szeret-
nénk, ha Rácalmáson válto-
zatlanok maradnának azok 
a szolgáltatások, amelyeket 
az intézményeink nyújtanak, 
és olyan színvonalúak legye-
nek, amilyet megszoktak a 
lakók. Nem szabad, hogy a 
válságból helyben bármit is 
észrevegyenek az emberek. 
Mi viszont észrevettük, hogy 
egymás után épülnek be a 
foghíjak, aki teheti megosztja 
a kertje végét a rendezési terv 
szerint, a Rákóczi utcában új 
utca nyílt az önkormány-
zat segítségével. Nagyszerű, 
hogy visszatért az építkezé-
si, letelepedési kedv. Az pe-
dig óriási elismerés, hogy a 
városvédő egyesület 25 éve 
ekkora bizalmat kap a tele-
pülésen, mint a 2019. évi ön-
kormányzati választáskor is. 
Óriási köszönet és hála ezért, 
hiszen a szavazatok 85-90 
százalék közötti részét kap-
ták a városvédők. Amennyire 
ez megtiszteltetés, legalább 
akkora kihívás is, hogy mi-
ként tudunk megfelelni ek-
kora bizalomnak. 

Mi mindent megteszünk 
idén is. Ennek szelllemében 
kívánok egészségben és si-
kerekben gazdag, boldog új 
esztendőt Rácalmás lakói-
nak. (Forrás: duol.hu)

A Millenniumi-park és tó fejlesztésére jóval több mint száz millió fo-
rintot költöttünk tavaly. Az avatása múlt nyáron volt

Új, térköves járdát építtetett az önkormányzat az iskola utcájában, 
hogy a gyerekek biztonságosan közlekedhessenek
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Februárban már el lehet tüzelni a kertben felhalmozódott 
zöldhulladékokat 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 tűzgyújtás-
sal 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. február  6-7.
Rossz idő esetén: 2020. február 13-14.

Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Vizi István

2020. február 5., szerda

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.

Változtak a térítési díjak
Rácalmás Város Képviselő-testülete három szolgáltatótól 

kért be ajánlatokat iskolai, óvodai és bölcsődei közétkezte-
tés tárgyában.  A szolgáltatás időtartama 3 év,  2020. január 
6-tól   2023. január 5-ig terjedő időtartamra.

Az ajánlatok közül a képviselő-testület  a  Gasztro-Life 
Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft ajánlatát fogadta el érvé-
nyesnek, és hirdette ki nyertesnek.

A térítési díjak 2020. január 6-tól a következők:
A gyermekétkeztetési intézményekben az egy ellátottra 

jutó intézményi étkezési térítési díjak napi összege:
Napköziotthonos Óvoda:
Tízórai 97 Ft, ebéd 302 Ft, uzsonna 97 Ft. Összesen napi:  

495 Ft
Bölcsőde:
Reggeli 68 Ft, tízórai 68 Ft, ebéd  159 Ft, uzsonna  68 Ft. 

Összesen napi: 365 Ft
Általános iskola:
Tízórai 97 Ft, ebéd 406 Ft, uzsonna 97 Ft. Összesen napi: 

600 Ft        
Tanuló ebéd: 405 Ft     
A szociális étkeztetés - ebéd - önköltségét, térítési díját 

egységesen a következőképpen állapítja meg: a teljes árú té-
rítési díj: 635 Ft; 50 %-os kedvezményben részesülők térí-
tési díja 320 Ft.

 A fenti szociális étkeztetés személyi térítési díj össze-
gét az Szt. 116.§ (1) bekezdése alapján számított jövede-
lem figyelembevételével a SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  50 
%-ban  csökkenti, hogy ha a  jogosult családjában az egy főre 
eső jövedelem egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő 
esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek a 200 %-át nem haladja meg, illetve 30 %-ban  csökken-
ti, hogy ha a  jogosult családjában az egy főre eső jövedelem 
kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg.

 A házi segítségnyújtás díja 305 Ft/óra.

Módosította  
a képviselő- 
testület a helyi 
adókra 
vonatkozó 
rendeletet

Rácalmás Város Képvise-
lő-testülete módosította no-
vember 28-án a helyi adók-
ról szóló 35/2015. (XI.25) 
Önkormányzati rendeletet. 

A döntés értélmében az 
üdülő m2-ben számított 
hasznos alapterületére 650,- 
Ft/m2/év az adó mértéke. 

A kereskedelmi egység 
építmény m2-ben számított 
hasznos alapterületére  pedig 
700,- Ft/m2/év adót kell fi-
zetniük az érintetteknek. 

A gépjárműtároló, egyéb 
nem lakás céljára szolgá-
ló épület, sportlétesítmény  
(kizárólag sport tevékenység 
céljára használt épületrész) 
alapterületére 420,-Ft/m2/
év az adó. 

Személyenként és vendé-
géjszakánként pedig 500,- 
Ft  az üdülési adó. 

Ez a rendelet 2020. január 
1-jén lépett hatályba.

Aszfaltos út az 
állomáshoz

Javában dolgozik a ki-
vitelező a vasútállomáshoz 
vezető út helyreállításán, 
szélesítésén. Rácalmás ön-
kormányzata 100 millió fo-
rint TOP forrást nyert el erre 
a beruházásra.

Az úthelyreállítással egy-
időben szélesítik is az út-
testet, valamint megoldják a 
vízelvezetést is.
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HIRDETMÉNY 
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG  

IDŐKÖZI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁST TŰZÖTT KI 
FEJÉR MEGYE 04. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2020. FEBRUÁR 16. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok 

automatikusan felkerülnek a szavazóköri névjegyzékbe, és erről értesítőt kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. 

 
AJÁNLÁS 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 
2020. január 10-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. 
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 

 
 

SZAVAZÁS 
A választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. 

A választópolgár személyesen szavazhat, 
̶ a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, 
̶ átjelentkezéssel a választókerülethez tartozó településeken, 
̶ mozgóurnával, 
̶ Magyarország külképviseletein. 

 
Átjelentkezést 2020. február 12-én 16.00 óráig, 

külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2020. február 7-én 16.00 óráig 
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen 

a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 
 

Szavazni egy jelöltre lehet. 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, 

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
Köszönetünket  
fejezzük ki

A Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület ezúton is szeretné megköszön-
ni az elmúlt évben kapott anyagi és tárgyi 
támogatásokat, melyek sok nemes ügyet, 
rendezvényt segítettek megvalósulni.

Nagyon köszönjük!

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöksége

Közgyűlés
A Rácalmási Városvédő és Szépítő 

Egyesület éves közgyűlése 
március 10-én, kedden 17 órától lesz 
a Rácalmási Művelődési Házban. 
A közgyűlésen szó lesz a 2019-es év-

ben végzett munkáról, és a 2020-as év 
terveiről. 

A megbeszélés részletes programját a 
következő újságban tesszük közzé.

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöksége

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

Szeretnénk megköszönni a segítséget mindazoknak, aki adójuk 1 %-ának fel-
ajánlásával segítették a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület működését. 
Kérjük, hogy lehetőség szerint jövőre is támogassák adójuk 1 %-ával egyesüle-
tünket. 

Adószámunk: 18486496-1-07
Nagyon köszönjük!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Bodó Ivánné átadta a stafétát  
a Napsugár Nyugdíjas Klub élén

Mint ahogyan már so-
kan tudják 2020-tól átad-
tam a nyugdíjas klub veze-
tését: Bánhegyesiné Simon 
Máriának. 

2004-2019-ig vezettem 
ezt a kis csoportot. Nagyon 
sok élményben volt részünk. 
Úgy érzem a 15 év alatt, 
meg tudtuk valósítani célja-
inkat, amiket kitűzött maga 
elé a tagság. Az önkormány-
zat rendezvényein mindig 
ott voltunk, és természete-
sen sokat dolgoztunk, hogy a 
város elnyerje a Virágos Rá-
calmás címet. Ugyanúgy se-
gítettük a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület 
munkáját is, Tökfesztiválon 
és számtalan megmozdulá-
son vettünk részt. Az intéz-
ményekkel  is jó kapcsolatot 
ápol a klub. Mindezek mel-
lett azért pihenésre is jutott 
idő. 

Magamról röviden: 1968-
ban jöttem Rácalmásra. 
1975-ben már beléptem a 
Népfront tagjai közé; 1977-
ben a Somogyi Béla utca 

megválasztott bizalminak, és 
1980-ban lettem hivatalosan 
tanácstag. 1985-ben Ko-
lek András tanácselnöktől, 
1990-ben pedig Schrick Ist-
ván tanácselnöktől elismerő 
oklevelet vehettem át ered-
ményes munkámért. 2003-
ban vettem részt az első 
Tökfesztiválon és beléptem 
a Napsugár Asszonykórus 
tagjai közé. 2004-től lettem 
nyugdíjas klubtag, és ak-

kor választottak vezetőnek. 
2005-ben beléptem a falu-
védő majd a városvédő egye-
sület tagjai közé. 2013-ban 
Rácalmásért kitüntető ok-
levélben részesültem. 2014-
ben városvédőktől szintén 
elismerő oklevelet kaptam 
önkéntes munkámért. 2018-
ban Rácalmásért kitünte-
tő oklevéllel köszönte meg 
a munkámat Rácalmás Vá-
ros Önkormányzat Képvise-

lő-testülete,  Schrick István 
polgármester úr és dr. Gyö-
re Andrea jegyző asszony. 
Szeretnék köszönetet mon-
dani a polgármester úrnak, 
az önkormányzat dolgozói-
nak, a városvédő egyesület-
nek és tagjainak, városunk 
lakóinak, akiknek szerete-
te és megbecsülése nélkül 
nem tudtam volna mindezt 
elérni. És utoljára nektek is 
klubtagjaim, akik mindig 
mellettem álltatok és segí-
tettétek a munkámat. 

Kívánok mindenkinek 
nagyon jó egészséget és to-
vábbi sikeres együttműkö-
dést.

Bodó Ivánné
 
  

Köszönjük szépen Bodó 
Ivánné eddigi fáradhatat-
lan, sok sikert és örömet 
hozó munkáját a nyugdí-
jas klub élén, és kívánunk 
neki egészségben és bol-
dogságban gazdag, szép 
nyugdíjas éveket!

Bodó Ivánné 15 évig vezette a nyugdíjas klubot Fotó: Rácz-Lambad József

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

Szerkesztett zenei válogatás
A Gerendai Gábor által szerkesztett havi zene 
válogatásban az 1910-es évek egyik legna-
gyobb sztárjának Fráter Lórántnak (a „Nórás 
Kapitány”-nak) népszerű nótái is hallhatóak 
lesznek.
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5 éves lett a Rácalmási Játékszín Kör
2015. január 9-én alakult 

a rácalmási amatőr szín-
játszók csapata. Azóta sok 
minden van mögöttünk, szá-
mos élményt és tapasztalatot 
szereztünk és nagy fejlődé-
sen mentünk keresztül. 

Hét, egész estés darabot 
állítottunk színpadra, va-
lamint rövid műsorokban, 
kabaréjelenetekben és kö-
zösségi eseményeken is ta-
lálkozhattak velünk Rácal-
más lakói.

Elvittük a közönséget a 
tündérek országába, egy el-
megyógyintézet falai közé, 
vagy éppen visszarepültünk 
1848-ba.

Jártunk New York-ban, és 
a ’30-as évek Magyarorszá-
gán. Érezhettük az 1970-es 
évek rendszerének szorítá-
sát, majd visszaugorva be-
pillanthattunk az 1870-es 
évekbe is. Megismerhet-

tük az őrült fizikusokat, az 
amerikai sznobokat, Rácal-
más egykori lakóit, és ma-
gyar dzsentriket különböző 
korokból.

Rengeteg pozitív vissza-
jelzést, támogatást és segít-
séget kaptunk az öt év alatt. 
Ezeket lehetetlen lenne fel-
sorolni, de mindegyikért na-
gyon-nagyon hálásak va-
gyunk!

Igyekszünk továbbra is 
színvonalas és változatos 
programokkal, előadások-
kal szórakoztatni a közönsé-
get, és reméljük, hogy minél 
többször találkozunk majd a 
jövőben is! Köszönjük ezt az 
5 évet, Rácalmás!

Boldog születésnapot, 
Rájátszik!

Ördögné Ruszthi Anna
a Rácalmási Játékszín 

Kör vezetője
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Fekete-fehér-igen-nem 
vetélkedő

moderátor: Kovács Áron

Gyorsan vág az eszed?
Biztosan meg tudod állni, hogy ki 
ne mondd a 4 szót?
A népszerű játék vetélkedője a 2020 
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvé-
nyen!
Jelentkezz, ha megmérettetnéd 
a tudásodat!

Jelentkezni lehet 2 korosztályban: 
10–18 éves korig – gyerek korosztály
19 éves kortól – felnőtt korosztály  

Korosztályonként maximum 20 fő nevezhet!
Nevezni a művelődési ház vezetékes telefonszámán 

(25/440-456) lehet, január 28-tól!
A verseny február 15-én, szombaton 9.00-kor 

kezdődik, a művelődési házban!

Nézőket, drukkereket, a versenyzők családtagjait, 
barátait, szomszédait, tanárait... is szeretettel várjuk 
február 15-én, szombaton, a művelődési házban!
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Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, Szigetfő utca 31., Facebook: www.facebook.com/racmuvhaz

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

Foglalkozás Időpont Helyszín Klubvezető
Rácalmási Hurciklub minden hónap 1. szerda 10.00–11.00 Táncterem Horváth Zsuzsanna 30/568-4742
Aktívmami Hordozós Fitnesz szerda 9.00–10.00 Táncterem Horváth Zsuzsanna 30/568-4742

Angol Klub kedd 17.00–18.00 Kiállítástér Bodnárné Surányi Gabriella 
30/348-2946

Apple Country Klub szerda 18.00–20.00, csütörtök 19.00-20.00 Nagyterem, 
Civil terem Szalai Gabriella 20/583-1844

Baba-mama Klub csütörtök 10.00–11.30 Táncterem Szabó Beáta 20/230-1321

Öltögetők Klubja havi 1 szombat, 14.00–17.00 szept. 21., okt. 19., 
nov. 16., dec. 14. Civil terem Tóth Imola 20/4761-507

Cikk-cakk Foltvarró Klub
minden hónap 2. és 4. szombat 14.00–17.00 
jan.11, jan.25., febr.8., febr.22., márc.14., már-
ci.28., ápr. 25., máj. 9., máj.23., júni. 13., júni-
us.27., júli.11., júli.25.  

Civil terem Polákovicsné Pálinkás Márta

Cimbora Klub havonta 1 szombat  15.00–17.00 jan. 11.,  febr.1., 
márc.7., ápr.24., máj.16., júni.6. Civil terem Törökné Antal Mária

Családfakutató Klub minden 2. csütörtök 17.00-18.00 Kiállítástér Illyés Erika 30/330-2573

D-D-D Baráti Kör  
(volt Német Klub)

havonta 2 péntek 18.00–20.00 jan.10., jan.24., 
febr.7., febr.21., márc.6., márc.20., ápr.3., ápr.17., 
máj.8., máj.22., júni.5., júni.19.,

Civil terem Hoffmann Mária

Jazzbalett (1. osztályosok) hétfő 14.00–14.45 szerda 14.00–14.45 Táncterem
Bostyai Emília 
és Kovács F. Ildikó 
30/927-9476

Jazzbalett (2. és 3. osztályosok) hétfő 15.00–16.00 szerda 15.00–16.00 Táncterem
Jazzbalett (4. osztályosok) hétfő 16.00–17.00 szerda 16.00–17.00 Táncterem
Jazzbalett (felsősök) hétfő 17.00–18.30 szerda 17.00–19.00 Táncterem
Jóga szombat 08.00–09.30 Táncterem Vida Orsolya 20/559-3134
Karate iskolásoknak csütörtök 16.30–17.30 Táncterem Simon László 30/606-3565
Kid Rock & Roll péntek 16.45–17.45 Táncterem Köbl-Mohr László 20/329-0304
Mozgássérült Egyesület Rácalmási 
Csoportja minden hónap első szerda 15.00–16.00 Táncterem Pauer Gézáné

Napfény Nyugdíjas Klub
kéthetente csütörtök 16.00–18.00/15.00-18.00 
jan.23., febr.6., márc.5., márc.19., ápr.2., ápr.16., 
máj.7., júni.11., júni.25.,  

Könyvtár Bánhegyesiné Simon Mária

Napsugár Asszonykórus kedd 16.00–17.00, szerda 15.30–16.30 Nagyterem Márkusné Igmándi Zita 
ig.zita76@gmail.com

Német kezdő nyelvtanfolyam hétfő 17.00–18.30 Civil terem Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 25/517-864Német haladó nyelvtanfolyam csütörtök 17.00–18.30 Civil terem

Olvasóklub minden hónap 1. szerda 18.00–20.00. jan.8., 
febr.5., márc.4., ápr.1., máj.6., júni.3., júli.8., Könyvtár Schmidt-Czetli Ágnes 30/486-6951

Pilates kedd 17.30–18.30  csütörtök 17.40–18.40 Táncterem Vida Orsolya 20/559-3134
Rácalmási Barina Táncegyüttes 
(utánpótlás és felnőtt)

kedd 19.00–20.00, csütörtök 19.00–20.00, péntek 
18.00–20.00 Táncterem

Molnár István Dániel
Rácalmási Barina Táncegyüttes  
(táncműhely) szombat 10.00–13.00 Táncterem

Rácalmási Festőkör szerda 17.00–20.00 Civil terem Nógrádi Katalin 25/231-175
Rácalmási Glória Kamarakórus kedd 17.30–18.30 Civil terem Gyalus Boglárka 
RáJátSZiK – Rácalmási Játék-
szín Kör csütörtök 18.00–20.00 Nagyterem Ördögné Ruszthi Anna

Remény Klub minden hónap 1. szerda 16.00–17.00 Körös terem Dr. Árgyalán Sára, Gódány Imréné
Ringató kedd 10.15–11.15 Táncterem Veréb Judit 20/331-5500
Szent György Polgárőr Egyesület minden hónap utolsó péntek 19.00–21.00 Civil terem Bartal Zoltán 30/621-0962
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Könyvtári percek
Könyvajánló:

Olivier Bourdeaut: Merre jársz Bojangles?
Vannak olyan regények, 

melyek olvasása közben nem 
a cselekmény, és annak ala-
kulása nyújtja a legtöbb él-
ményt az olvasónak, hanem 
az érzés, amelyet közvetít. 
Kevés ilyen regény van, de az 
első könyves szerző, Olivier 
Bourdeaut Merre jársz, Bo-
jangles? című regénye ilyen.

A történetben egy kisfiú 
szemszögéből látjuk az ese-
ményeket, egy nem hétköz-
napi család tündöklését és 
bukását. Számukra az élet 
nem több, mint szórakozás, 
melyhez olyan világot te-
remtenek maguk körül, ahol 
az ő szabályaik szerint kell 

játszani. A szabályok egy-
szerűek: az unalmas valósá-
got izgalmas hazugságokkal 

helyettesítik. Azonban egy-
szer minden játéknak vége 
szakad, eljön az idő, amikor 

már a valóságot nem lehet 
kizárni az életükből.

Komoly döntések, bo-
hém életérzés, megrendí-
tő vallomások, vidám kaca-
gások, szívszorító jelenetek, 
ezt mindet megkapja az ol-
vasó, ebben a rövid, még-
is hihetetlenül erős regény-
ben. És mindehhez aláfestő 
zeneként ott van Nina Si-
mone Mr. Bojangles című 
dala, melyet hallgatva gon-
dolatban táncra perdülünk 
az előszoba sakktábla min-
tás folyosóján vagy egy spa-
nyol város főterén.

Nagyszerű regény, melyet 
kár lenne kihagyni.

Könyvtári programok 
a Kultúrházak éjjel-nappal 
rendezvényen

Idén február 14-15-én 
lesz a művelődési házak sok-
színűségét bemutató ren-
dezvénysorozat, mely a Kul-
túrházak éjjel-nappal nevet 
viseli. Remek alkalom ez, 
hogy a művelődő közössé-
gek bemutatkozzanak, szé-
les körben megmutathassuk, 
hogy milyen aktív élet van 
a művelődési házban. Ter-
mészetesen a könyvtárban is 
rengeteg programmal várjuk 
az érdeklődőket.

Ezen a két napon ingye-
nes a beiratkozás a könyvtár-
ba, az amnesztia nap kereté-
ben késedelmi díj fizetése 
nélkül lehet visszahozni a 
késedelmes könyveket, és 
mindkét napon izgalmas 
könyvtári totóval várjuk a 
könyvtárba érkezőket.

Február 14-én a Nem-
zetközi Könyvajándékozá-
si Nap keretében a korábbi 
évekhez hasonlóan könyve-
ket rejtünk el a könyvtárban, 
amit a szemfüles megtalá-
lók hazavihetnek. 15 órá-
tól a Cimbora klub szereve-
zésében Berg Judit írónő, a 
népszerű Rumini és Lenge-
mesék sorozatok, valamint 
az Alma, a Sötét Birodalom 
regény szerzője várja a kicsi-
ket és nagyokat!

Február 15-én rendkívü-
li nyitva tartással 8-20 óráig 
várjuk a látogatókat. 16 órá-
tól Regények útján címmel 
író-olvasó találkozót tartunk  
Boza Anita, rácalmási szüle-
tésű írónővel, 17.30-tól pedig 
nyitott Olvasóklub foglalko-
zásra várjuk az érdeklődőket. 
Találkozzunk a könyvtárban!



Rácalmás 13

Nincs időm 
olvasni kihívás

A Nincs Időm Olvasni 
Kihívás e havi témája: vala-
mi francia. Ehhez kapcso-
lódva a közös könyv Anto-
ine de Saint-Exupéry A kis 
herceg című kötete. Ajánló-
polcunkon rengeteg témába 
illő könyvet sorakoztattunk 
fel, érdemes szemezgetni 
belőlük.

Új év, új fogadalmak, új 
kihívások. Idén a hetedik 
könyvtári kihívást kezdjük az 
olvasókkal. A Könyves Kihí-
vás 2020 január 7-december 
12-ig tart. A teljesítési felté-
telek változatlanok, csupán a 
teljesítendő témák sora vál-
tozott meg. 2020-ban is 12 
könyv, azaz havi egy könyv 
olvasásával lehet teljesíteni 
a kihívást! Sok szerencsét és 
nagyon jó könyveket kívá-
nunk mindenkinek.



Rácalmás14

Olvasóklub
Idén is szeretettel várunk mindenkit az Olvasóklub-

ban.
A következő klubfoglalkozás időpontja: 

2020. február 5. 18.00 óra.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros-művelődésszervező

Új színfolt: Bemutatkozik 
a Rácalmási  
Glória Kamarakórus 

Tavaly decemberben Bozai Márton római katolikus lel-
kész  kezdeményezésére létrejött 14 fős kórusunk. Az adonyi 
Lélekmentők Kamarakórussal és a református kórussal kö-
zösen nagysikerű okumenikus koncertet adtunk. Az új évben 
úgy döntöttünk, hogy folytatjuk az éneklést így együtt. Idei 
első próba napunkon nevet választottunk magunknak, így 
lettünk a Rácalmási Glória Kamarakórus. A katolikus egy-
házi ünnepeken továbbra is számítanak ránk, de  repertoá-
runkba minden mást is szeretnénk felvenni a népdaloktól a 
gospelen át a könnyűzenei darabokig. Úgy gondoljuk, akkor 
van értelme az együtt zenélésnek, ha igazán szívből jön és 
örömet okoz annak is, aki előadja és annak is, aki hallgatja, 
igazi örömzenét szeretnénk nyújtani.  Várjuk a lehetőséget, 
hogy bemutatkozhassunk, és nyitott szívvel, nyitott ajtóval 
várjuk mindazokat, akik csatlakozni szeretnének hozzánk!

Próbáinkat keddenként tartjuk 17.30-tól a 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Civil 
termében.

Gyalus Boglárka, 
a Rácalmási Glória Kamarakórus alapító tagja

Köszöntjük a Jankovich iskola elsőseit!
Évek óta hagyomány is-

kolánkban, hogy Mikulás 
napján avatjuk kis elsősein-
ket. Ebben az évben ügyes-
ségi vetélkedőt rendeztek a 
negyedikesek a kicsiknek. 
Rollerezés, célba dobás, lab-
davezetés, versenyfutás, ka-
rikába bújás szerepelt a 
feladatok között. Nem ma-
radhatott el a rejtvényfejtés 
és a közös éneklés sem. A 

próbák  teljesítése után fo-
gadalomtétel következett, 
majd az ajándék mellé egy-
egy oklevelet is kaptak em-
lékbe a gyerekek.

Ettől a naptól kezdve a 
hagyományok szerint is is-
kolánk polgáraivá váltak.

Kürtösiné Fáczán 
Andrea  

  Szabó Tiborné





Rácalmás16

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

2019 – az első teljes év 
a sportcsarnokban

A tavalyi év során kiderült, hogy Rácalmás sportcsarnoka 
eredeti rendeltetésén, a sporttevékenységeken felül sokolda-
lúan hasznosítható.

Kihasználtságát a városi rendezvényeken, sportos szüle-
tésnapi zsúrokon felül több egyedi rendezvény is növelte. 

Látogatói között az ország számos sportegyesülete mellett 
külföldi csapatok is voltak.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Rácalmás Vá-
ros Önkormányzatának és intézményeinek a rendezvények 
során nyújtott segítségért! 

Női kézilabda ifjúsági és serdülő FINAL4

I.Timpanon Amazon focikupa

Céges évzáró rendezvény

Quimby koncert Fotó: Ady Géza

RSE kézilabda edzőtábor

Vajk teremíjászverseny

Röplabda válogatott magyar-cseh edzőtábor és barátságos mérkőzés 

#BEACTIVE Európai Sporthét – Sportágválasztó
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2020 
Az új évet a Rácalmási sportcsarnokban az U20-as 
magyar férfi röplabda válogatott NBI-es mérkőzése 
nyitotta meg. 

2020-ban a megszokott iskolai testnevelés, edzések és 
sportrendezvények mellett több különleges 
eseménynek is helyt ad a Rácalmási Sportcsarnok: 
rögtön az év elején a teqball -egy új, az asztalitenisz és 
a foci ötvözéséből kialakult ügyességi sportág – ígér 
látványos, izgalmas hétvégét. A Föld napjára jó 
hangulatú „plogging” tömegsport rendezvényt– 
szemétszedős futást – tervezünk környezettudatos 
keretprogramokkal a Sziget-futás lelkes szervezőivel 
közösen. Az olimpia évében a Sportcsarnokban is ehhez 
méltó, mindenki számára nyitott események várják 
majd a gyerekeket, felnőtteket. Ősszel egy másik 
újdonság, az Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál 
egyik színhelye lesz Rácalmás. 

Idén is lesz Rajzpályázat, „Mindent bele!” nyári tábor, 
#BE ACTIVE Európai Sporthét Sportágválasztó 
rendezvénnyel, Üstökös Kupa, és sok-sok sport, 
úgyhogy érdemes a facebook oldalunkon az aktuális 
programokat figyelemmel kísérni. 

 

 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
2020 január – februári programjai 

2020. jan. 17. péntek  zártkörű rendezvény: Lórántffy Szakképzési Centrum szalagavatója 
2020. jan. 18. szombat 9:00-19:30 TEQBALL: Teqball Challenger Cup egyéni versenyek 
2020. jan. 19. vasárnap 9:00-19:30 TEQBALL: Teqball Challenger Cup páros versenyek 
2020. jan. 26. vasárnap 10:00 TEREMFOCI: II. Timpanon Amazon kupa nemzetközi női utánpótlás 

teremfoci torna 
2020. febr. 1. szombat 9:00 RSE kézilabda kupa az U10-es korosztálynak 
2020. febr. 7. péntek  zártkörű rendezvény: Pannon Oktatási Központ szalagavatója 
2020. febr. 8. szombat 9:00 RSE kézilabda kupa az U14 és U15 korosztálynak 
2020. febr. 14. péntek  zártkörű rendezvény: általános iskolai farsang 
2020. febr. 15. szombat 16:30 RÖPLABDA Magyar férfi utánpótlásválogatott NB I-es férfi 

mérkőzés 
2020. febr. 16. vasárnap 14:00 RÖPLABDA Magyar férfi utánpótlás válogatott NB I-es férfi 

mérkőzés 
2020. febr. 17. hétfő 18:00 KÉZILABDA: RSE férfi kézilabda mérkőzés 
2020. febr. 22. szombat 9:00 KÉZILABDA: fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései 
2020. febr. 23. vasárnap  TEREMFOCI: Iramszarvasok teremfoci torna 
2020. febr. 29.  szombat 18:00 KÉZILABDA: RSE férfi kézilabda mérkőzés 
2020. márc. 1. vasárnap  RAMAZURI játszóház 

 

 

2020 év sport 
tervei

 Az új évet a Rácalmási 
sportcsarnokban az U20-
as magyar férfi röplabda 
válogatott NBI-es mér-
kőzése nyitotta meg.

2020-ban a megszo-
kott iskolai testnevelés, 
edzések és sportrendezvé-
nyek mellett több külön-
leges eseménynek is helyt 
ad a Rácalmási Sportcsar-
nok: rögtön az év elején a 
teqball – egy új, az aszta-
litenisz és a foci ötvözé-
séből kialakult ügyességi 
sportág – ígér látványos, 
izgalmas hétvégét. A 
Föld napjára jó hangula-
tú „plogging” tömegsport 
rendezvényt– szemétsze-
dős futást – tervezünk 
környezettudatos keret-

programokkal a Sziget-
futás lelkes szervezőivel 
közösen. Az olimpia év-
ében a Sportcsarnokban 
is ehhez méltó, minden-
ki számára nyitott esemé-
nyek várják majd a gyere-
keket, felnőtteket. Ősszel 
egy másik újdonság, az 
Abigél Országos Minő-
sítő Táncfesztivál egyik 
színhelye lesz Rácalmás.

Idén is lesz Rajzpályá-
zat, „Mindent bele!” nyá-
ri tábor, #BE ACTIVE 
Európai Sporthét Sport-
ágválasztó rendezvénnyel, 
Üstökös Kupa, és sok-sok 
sport, úgyhogy érdemes a 
facebook oldalunkon az 
aktuális programokat fi-
gyelemmel kísérni.
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Mikulás Szigetfutás – másodjára is sikeres volt

Tavaly december 8-án 
nagyon szép napsütéses idő-
ben ismét megtartottuk év-
záró futásunkat. Ezúttal 
rendhagyó módon, a sáros 
terepviszonyok miatt a szi-
getre nem merészkedtünk 
be, helyette a Dunára gyö-
nyörű kilátással szolgáló ke-
rékpárúton futottunk. 

A résztvevőkkel családi-
as, nagyon jó hangulatban 
kocogtuk le az 5 vagy 8 km-
es távot, ki-ki a felkészülési 
szintjének megfelelően. A 
befűtött sátorban zenéltünk, 
zsíros kenyérrel pótoltuk az 
elhasznált kalóriákat, me-
leg teával, forralt borral hid-
ratáltunk, és természetesen 
nem maradt el a jól megér-
demelt szaloncukor sem.

Úgy gondolomm min-
denki remekül érezte magát, 
kellemesen elfáradt – persze 
nem annyira, mint szegény 
öreg Télapó, akit a mindig 
segítőkész szarvas barátjá-

nak kellett megmentenie – 
és hasznosan, vidáman töl-
tötte el velünk a vasárnap 
délutánt.

Köszönöm a sok kedves 
Mikulásnak és szarvasnak a 

részvételt, és ezúton is kívá-
nok hasonlóan jó hangula-
tú, sportos és boldog új évet 
mindenkinek!

Köszönet a segítségért a 
rácalmási önkormányzat-
nak, a Jankovich-kúria dol-
gozóinak, Rácz György fo-
tósnak és minden segítő 
barátnak!

Természetesen szervez-
zük a III. Szigetfutásunkat, 
melynek időpontja: 2020. jú-
nius 21., vasárnap. Sok sze-
retettel várunk minden futni, 
gyalogolni és bringázni vá-
gyót és hozzátartozóikat.

Mikulás-futásról az ösz-
szes fénykép a racalmasiszi-
getfutas facebook oldalun-
kon megtekinthető.

Nagy Gábor
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Szerb karácsony, 
ortodox 
hagyományok 
szerint

 Az ortodox karácsonyt  
az ónaptár, a Juliánusz 
naptár szerint 2020. ja-
nuár 6-án ünnepelték  a 
rácalmási szerbek. A régi 
hagyományok szerint vár-
ták a szentestét, a  „Bádnye 
Vecsé”-t.  

A szerb családok régen két 
fiatal tölgyfát (bádnyák) vág-
tak az erdőben, az egyiket fel-
díszítették, a nagyobbal tüzet 
raktak, szeretettel, melegség-
gel várták a kis Jézus születé-
sét. 

Az idén is a közös ünnep-
hez a családok a templomba 
vittek egy nagyobb tölgyfa-
ágat és kis ágacskákat szal-
mával összekötve.

A hívők és az érdeklődők 
a rácalmási templomban gyü-
lekeztek, ahol az elszórt szal-
ma jelképezte a jászolt, majd 
szerb nyelvű liturgia kereté-
ben Káplán Pál esperes atya 
felszentelte a tölgyfaágakat 
(bádnyák). A templom előtt 
jelképesen kis máglyát rak-
tak a megszentelt ágakból. A  
Jézus születésével kapcsolatos 
szent énekeket elénekelték 
ószláv nyelven, majd hírül ad-
ták, hogy „Jézus megszületett, 
Valóban megszületett! A hí-

vek egymást is így köszöntöt-
ték „Hrisztosz sze rodi!” ( Jé-
zus megszületett), „Váisztinu 
sze rodi!” (Valóban megszüle-
tett) válasszal. Végig az ünne-
pek alatt így köszönnek egy-
másnak, egészen vízkeresztig.

A rácalmási Napsugár kó-
rus is részt vett az ünnepségen, 
szerb karácsonyi énekükkel a 
tűz melegénél meghitté téve 
az ünnepet. A szerb közösség 
szeretetvendégség keretében 
forralt borral és kaláccsal kí-
nálta a résztvevőket. 

A  vecsernye végén min-
denki vitt haza a templomból 
egy feldíszített kicsi bádnyá-
kot, tölgyfaágat.

A  szerbeknél a 40 napos 
böjttel indul a karácsonyi fel-

készülés, testi és lelki meg-
tisztulással. Január 6-án, a 
szenteste napján szigorú böjt 
van és a szentestére való fel-
készülés zajlik. A család tag-
jai már reggel így köszöntik 
egymást „Csesztitám vám 
Bádnyi dán” (Köszöntöm a 
szent napot.) A ház asszonya 
bedagasztja a böjtös kelt ka-
lácsokat, ami élesztővel, sós 
vízzel, kis kovásszal és kevés 
olajjal készül. A tésztából  ké-
szül egy kerek kalács,  kereszt 
alakban négy égtájra van fel-
osztva, melyekre jelképesen a 
tésztából kis szőlőfürt, kuko-
rica, búza, baromfi, ló, disznó 
stb. kerül. Ebből a tésztából 
készül egy kalács, ami a hol-
dat szimbolizálja, egy kalács a 

család egészségére, annyi vá-
gással, ahány tagja van a csa-
ládnak és rudakat is sütnek 
belőle, amiből készül a diós és 
mákos guba.

Vacsorára böjtös bablevest 
főznek, fehér gyöngy babból, 
sok zöldséggel.

A házigazda előkészíti a 
szenteste kellékeit:  egy ko-
sárban szalmát, egy kosárban 
kukoricát, búzát, babot, egyéb 
magvakat és diót. Erre kerül 
a karácsonyi kerek kalács, 
aminek a közepébe gyertyát 
helyeznek. Előkészíti még 
a tömjént, a kicsirázott bú-
zát, egy tálban fokhagymát, 
hagymát, almát és egy kis 
üveg mézet, valamint a mézes 
pálinkát. 

A háromnapos karácsonyi 
ünnep után január 14-én tart-
ják az egyházi új évet, mely-
nek ünnepét kiskarácsonynak 
is szokás nevezni.

A rácalmási szerb ortodox 
egyházközösség szeretettel 
vár mindenkit a templomba 
2020. január 25-én 10 órától 
vízszentelésre, vízkereszt ün-
nepére.

Mohainé Csupity Zsófia
Rácalmási Szerb Ha-

gyományőrző Egyesület 
elnöke
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A meszleni-Meszleny család története
Nem Meszlényi, hanem 

Meszleny. A leszármazottak 
egy része még ma is tiltako-
zik a névmódosítás ellen. A 
Meszlényi egy másik famí-
lia nevét jelzik. A Meszleny 
família régi dunántúli ne-
mesi család. Előnevük a Vas 
megyei Meszlen községből 
származik. 1440 körül már 
birtokosként szerepeltek. A 
címeres nemesi levelet 1569-
ben Miksa királytól kapták.

A família gazdagsá-
gát Meszleny János (1659-
1736) alapozta meg. Há-
romszor nősült és nagy 
birtokvásárlásokat hajtott 
végre. Velence, Cece, Sárrét, 
Dád és Györköny határában 
feküdtek birtokai. Az elha-
gyott Velencét ő telepítet-
te újra. Fejér megyében ő is 
tagja volt a „A Lőcsei Fehé-
rasszony” felett ítélkező bí-
róságnak.

A Meszlenyiek Velen-
céről szóródtak szét Fejér 
megyében és az országban. 
Meszleny Antal (1745-
1791), János unokája velen-
cei földbirtokos volt. Fele-
sége, Mateovits Erzsébet 
(1749-1794). Két fiuk szüle-
tett: Ignác és János, valamint 
egy lányuk Borbála. Mind-
két fiú utódainak rácalmási 
vonatkozásai vannak. 

Meszleny Ignác (1781-
1826) Velencén született, 
négy leánytestvérével együtt. 
A tatai piaristáknál járt gim-
náziumba. Pesten és Po-
zsonyban jogot tanult és a 
családi hagyományoknak 
megfelelően Fejér megyé-
ben vállalt hivatalt: táblabíró, 
több éven keresztül alszolga-
bíró, majd szolgabírói felada-
tokat látott el. Mindemellett 

ezermester volt. Szabad-
idejében gépeket konstru-
ált igen magas színvonalon. 
Alkotott egy igen praktikus 
igás malmot Velencén. Ezt 
egy-egy ló felváltva forgat-
ta és egyidőben lisztet őrölt, 
olajnak való magot tört, ola-
jat sajtolt, kását darált és 
szecskát aprított.

Az 1800-as évek elején 
megnősült, a rácalmási Szi-
getfő utcán a Bobits kúriá-
ban lakó család ifjú lányát, 
Bobits Rozáliát vette fele-
ségül. Rozáliának fiú testvé-
re nem lévén, Meszleny Ig-
nác költözött a kúriába. Az 
akkori szokások és lehető-
ségek figyelembe vételével, 
csak hétvégén és nyári sza-
badság idején lakott ideha-
za Ráczalmáson, a munkája 
Székesfehérvárhoz kötötte, 
ezért ott is volt lakása. 

A kúriát a 1760-70-es 
években kezdték építeni. 
Az 1786-os katonai össze-
írásban már szerepel. Ekkor 
még az L alakú épületből, 
csak az utcára néző épület-
rész épült meg. Az épület 
stílusjegyei is e korból valók. 
Az 1800-as évek első évtize-
deiben a kúria másik szárnya 
is kiépült. A boltíves torná-
cot is lezárták. 

Meszleny Ignácnak egy 
fia Lajos 1804, négy leány-
gyermeke, Carolina 1806, 
Clára 1807, Mária 1809, 
és Rosalina 1812, Velencén 
született. 

Jelentős irodalmi tevé-
kenységet fejtett ki. Cikkei 
leggyakrabban a Tudomá-
nyos Gyűjteményben jelen-
tek meg. Néhány cikk címe: 
A Velencei-tó leírása; A Ba-
laton taváról; A magyar ne-

mesek közbirtoka iránti ja-
vallások;

Meszleny I. Lajos (1804-
1868) a tatai piarista gimná-
ziumba tanult. A megyétől 
ösztöndíjat kapott. 1819-
ben az évzáró ünnepségen 
egy hosszú versben köszön-
te meg tanárai munkáját és 
a támogatók segítségét. Ter-
mészetesen az akkori szo-
kásoknak megfelelően la-
tin nyelven. Tovább folyt az 
ünnepség, de a végén La-
jos ismételten az emelvény-
re ugrott és apja jelenlétében 
magyar nyelven a végleg tá-
vozó hálás tanítvány fájó 
érzelmeivel búcsúzott ta-
náraitól. A magyar nyelv 
használata szinte forradal-
minak számított ebben az 
időben. Ez a reformkor kez-
dete, ami végül is 1848-al 
végződött.

Iskolái elvégzése után 
folytatta az elődök hagyo-
mányát és Fejér megye ve-
zetésében vállalt munkát. 
1830-tól aljegyző a megyé-
nél. 1840-ben a Kőszegi 
Táblánál ülnöki szolgálatot 
is vállal. Itt ismerkedik meg 
a Chernel családból szár-
mazó, a csernelházi Cher-

nel Rozáliával (1823-1902) 
és a 40-es években felesé-
gül vette. Rozália biztatására 
visszaköltöznek Velencére, 
majd Ráczalmásra és a me-
gyénél vállal feladatot.

Meszleny I. Lajosnak és 
Rozáliának három fia és egy 
lánya született: Lajos 1851, 
Benedek 1855, Pál 1856 és 
Karolina 1853. 

Meszleny I. Lajos nagy 
műgyűjtő volt. Sokat uta-
zott, műgyűjtőként fest-
ményeket vásárolt Bécsben. 
Egyszer, 1859-ben villám 
csapott a kocsijuk mellé, a 
lovak megbokrosodtak és 
felborították a kocsit. A bent 
ülőknek nem történt semmi 
bajuk. Hálából az esemény 
helyszínén Meszleny Lajos 
és felesége, Rozália feszüle-
tet emeltek az út mentén. A 
különleges feszület ma is lát-
ható Velencén a Tópart út és 
a Kápolnásnyék felé vezető 
út elágazásánál. 

1864-ben elnyerte a csá-
szári királyi kamarási méltó-
ságot. 

Meszleny I Lajos 1868-
ban halt meg és Velencnén a 
családi sírboltba temették el.

Meszleny II. Lajos (1851-
1901) Kőszegen született. Is-
koláit a pesti piaristák és a 
kalocsai jezsuiták konviktu-
sában végezte. A jogot Po-
zsonyban és Pesten tanulta. 
Jogi tanulmányainak befeje-
zése után Fejér megye tiszte-
letbeli aljegyzője, majd szol-
gabírája lett. A Függetlenségi 
Pártot a 80-as évek forduló-
ján Justh Gyulával ő alapítot-
ta. Nagy szerepe volt a Fejér 
megyei szervezésben, itt Rá-
czalmáson is ő szervezte meg 
a Függetlenségi Pártot.

Meszleny Terézia
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1878-ban bevonult ka-

tonának és mint huszár fő-
hadnagy részt vett a bosnyák 
hadjáratban. 

1881-ben a Függetlenségi 
Párt nevében a bodajki kerü-
let képviseletében indult az 
országgyűlési választásokon 
és 1892-ig a bodajki kerü-
letet, majd tíz éven keresz-
tül 1901-ben bekövetkezett 
haláláig Csákvári kerületet 
képviselte.

Meszleny II. Lajos 20 
éven keresztül a képviselő-
ház legkedvesebb tagja volt. 
Tréfás, mókázó kedve min-
dig derültségre hangolta a 
bajtársakat és az ellenfelet 
egyaránt. A vitáknak a hu-
moros elemét képviselte. A 
folyosón kedves és közlé-
keny, vígan szikrázó, anél-
kül, hogy bárkinek a sze-
mélyét akarná sérteni. A 
vitákban maróan tréfás és 
mókáiban is találó, de a par-
lamenti illedelem határait 
soha át nem lépő személyi-
ség volt. Szerették és körül-
rajongták a folyosón, a csa-
ládi és a vendéglői asztalnál 
s nagy érdeklődéssel hall-
gatták beszédeit az ülés-
teremben. Lulu, mert így 
becézték, megjelenése a vi-
dámságot jelentette.

1885-ben megnősült és 
eörményesi karánsebesi Fi-
áth Mária (1863-1931) bá-
rónőt vette feleségül. Apja, 
Fiáth Miklós Fejér megyei 
főispán és a főrendi ház tag-
ja volt. A korabeli újságok 
gyakran említik Fiáth Már-
is nevét, a legelőkelőbb fo-
gadásokon, összejöveteleken 
megjelentek között.

Két leánygyermekük szü-
letett: Rozália 1886-ban és 
Márta 1889-ben. 

A képviselőházban a ka-
bátja gomblyukában 1883-
tól mindig piros szegfűt vi-
selt: Ö volt a piros szegfűs 
függetlenségi gavallér. 

1883-ban véres kardpár-
bajt vívott Kégl Istvánnal. 
Meszleny igen súlyos sebeket 
kapott, élet-halál között volt. 
De ekkor már olyan népsze-

rű volt, hogy lakása előtt éj-
jel-nappal népcsődület volt 
és lesték a gyógyulását.

Kossuth Lajost rend-
szeresen látogatta. Így tet-
te akkor is, amikor Kos-
suth 90 éves volt. Kossuthtól 
egy fényképet kapott, mely-
re reszkető kézzel írta: 
„Meszleny Lajosnak 
90. születésnapo-
mon rokoni ér-
zelmekkel Kos-
suth Lajostól”

1 8 9 4 - b e n 
T o r i n ó b a n 
92 éves korá-
ban meghalt 
Kossuth La-
jos. Az egész or-
szág megmoz-
dult holtestének 
hazaszállítására 
és ünnepélyes te-
metésére. Buda-
pest főváros és az 
országgyűlés küldöttsége 
ment Torinóba a hazaszál-
lítást szervezni és a halottat 
kísérni. Az országgyűlés de-
legációját Meszleny II. La-
jos vezette. Meszleny Terézt, 
Kossuth Lajos feleségét, aki 
már 1864-ben meghalt és lá-
nyukat Kossuth Vilmát, aki 
1862-ben halt meg és a ge-
novai temetőben voltak elte-
metve, néhány nappal Kos-
suth temetése előtt temették 
el a Kerepesi úti temetőben. 
Amikor a Kossuth Mauzó-
leum 1904-ben elkészült, 
Kossuthtal együtt felesé-
gét és lányát is ott helyezték 
örök nyugalomra, majd ké-
sőbb a Kossuth család négy 
tagját is.

1896-ban a Millenniumi 
Emlékmű felavatásával kap-
csolatban nagy ünnepséget 
rendeztek. A megyei kül-
döttségek az Andrási úton 
vonultak végig. A Fejér Me-
gyei Bandériumot Mesz-
leny II. Lajos vezette elől lo-
vagolt, fehér paripán, talpig 
fehérben volt és a lovasok 
is mind. Az egész költséget 
Meszleny állta. Mindenki 
őket nézte. A Meszleny fa-
mília tagjai az Andrási úti 

házuk ablakaiból nézték a 
felvonulást.

Meszleny II. Lajos nem 
csak nagy politikus, de iro-
dalmi vénája is volt. Köl-
teményei az Ország Világ 
című hetilapban jelentek 
meg. Az országgyűlési be-

szédei 1881-től a Nap-
lók című újságban 

olvashatók.
Közel két évig 

betegeskedett a 
szívével. Be-
tegsége alatt 
Fehér vá ron 
tartózkodott. 
Felesége, Má-
ria is több-
nyire ott volt. 

1901-ben meg-
halt. Az újságok 

napokig, he-
tekig hosz-
szú cikkekben 
emlékeztek rá 

és méltatták tevékenységét. 
„Vele nem csak a megszo-
kott kedves ember távozik 
körünkből, hanem egy bo-
hókás, örökké derült kobold 
is, mely mindig a levegőben 
röpködött és most szárnya-
it hosszú útra szegve vele 
együtt tűnik el a semmiség-
be” írták az országos lapok. 

Mártát és Rozáliát a kú-
riájukkal szemben lakó 
Wetzel fiúk, Ernő és György 
vette feleségül. Így az ő tör-
ténetük a Wetzel családról 
szóló cikkeimben folytató-
dik. Wetzel Rózsi „Sorsunk 
Rácalmás„ könyvében is ol-
vashatunk róluk.

A másik Meszleny ág, 
vagyis Ignác testvérének, 
Jánosnak az utódai is kap-
csolatba kerültek Ráczal-
mással. Meszleny Jánosnak 
(1768-1811) és feleségének 
Polimpreger Teréziának öt 
gyermeke született: Viktor, 
Rudolf, Jenő, Kálmán és Te-
réz. 

Meszleny Viktor 1717-
ben született, Rácalmáson 
élt és Szenthe Juliannát vet-
te feleségül. A Szigetfő ut-
cában laktak. A ráczalmási 
születési anyakönyvi kivo-

nat szerint két lányuk szüle-
tett: Serene 1848-ban és Te-
rézia 1851-ben. Fehérváron 
megyei ülnök volt. A forra-
dalom és szabadságharc ide-
jén Herczegfalván hadtest-
parancsnok. Történetükről 
többet nem tudunk.

Meszleny Teréz (1810-
1865) Kossuth Lajos má-
sodik felesége volt. Isme-
retségük úgy adódott, hogy 
Teréz Kossuth édesanyjánál 
lakott Pesten diák korában, 
aki kosztosokat tartott jöve-
delem kiegészítésként. Te-
réz megismerkedett Kos-
suth Lajossal és később 
házasság lett belőle. Rudolf 
(1815-1848) pedig Kossuth 
testvérét, Zsuzsannát ismer-
te meg és vette feleségül. Ez 
a többszörös rokoni kapcso-
lat alapozta meg azt a máig 
élő hagyományt, hogy Kos-
suth Lajos és felesége, Teréz, 
valamint Rudolf az 1840-
es években többször vol-
tak Ráczalmáson, testvérük 
Viktor látogatására. Ven-
dégül látták őket Meszleny 
Lajosék is. Ez időben már 
divatba jött a kávézás. A ká-
vézó csésze egy példánya az 
1990-es években Mossonyi 
Mihály gyűjtése által beke-
rült a helytörténeti múze-
umba. Sajnos a kávéscsésze 
azóta eltűnt. 

A Meszleny família 
rácalmási története ezzel vé-
get ért. Sajnos 2018 őszén a 
Meszleny-kúria története is 
lezárult, mivel az épület el-
bontásra került. De a Mesz-
leny, majd a Wetzel família 
történetéből kiolvashatjuk, 
hogy évszázados, neves csa-
ládok vagyonukkal együtt, 
hogy tűnnek- vesznek el a 
történelemben.

Szalai Árpád
Forrásmunkák:
Új idők: 1901-(7. évf.) 
Wetzel Rózsi: Sorsunk 

Rácalmás
Pallas Nagy Lexikon: XII 

558 o; XVIII. 252 o
Budapesti Hírlap: 1901-

08-22
Pesti Napló: 1895-03-15

M e s z l e n y II. Lajos
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A Duna és a rácalmási szigetvilág I.
A Rácalmás területén élő 

emberek életét évezredeken át 
meghatározta a Duna és az ál-
tala formálódó, folyton válto-
zó szigetcsoport. Bennünket, 
Duna mentieket, mély ragasz-
kodás fűz ehhez a színekből, 
villódzó fényekből, illatokból 
és vízcsobogásból szőtt mili-
őhöz. Gyönyörű folyamunk 
titkainak feltárását a múlt-
ból felbukkanó régi térképek, 
dokumentumok, és a modern 
kor légi felvételei, talajvizsgá-
latai segítik. 

A folyók mentén élők a víz-
zel való együttélés rendszerét 
évszázadok alatt alakították 
ki. A víz és az ártér hasznát az 
ember a maga javára fordítot-
ta. Halászott, aratta a nádat, 
gyékényt, vesszőt, gyűjtötte a 
gyümölcsöket, gyógynövénye-
ket. Az erdőkben kitermelt fa 
adta a fűtő- és építőanyagot, a 
szerszám és kerítésfát, a bú-
torok anyagát. A tölgyesek-
ben sertést hizlalt, a réteket 
kaszálta, a nagyobb területe-
ken szarvasmarhát, bivalyt le-
geltetett, az ártér legmagasabb 
pontjára kaptárakat telepített. 
A középkortól a vízrendezé-
sek időszakáig a magyar gyü-
mölcskultúra fő területe az ár-
tér volt. A régi hagyományos 
gyümölcsfajták, mint a pogá-
csaalma, borízű alma, szent-
iványi édesalma, árpaérő kör-
te, Kálmán körte, téli körte, 
szentmihályi körte, papkörte, 
cigánymeggy, igen ellenállóak 
és bő termésűek voltak. 

Kétezer évvel ezelőtt a 
Duna és a szigetei egészen 
más képet mutattak, mint amit 
ma láthatunk. A lapos síksá-
gon kalandozó folyó szétte-
rülve, lelassulva kanyarulato-
kat, mellékágakat, holtágakat 
képzett, számtalanszor meg-
változtatta medrét, zátonyok, 
szigetek sokaságát építet-
te és bontotta el. A jobb par-
ton húzódó magas löszfalak 
megcsúszásakor, leszakadása-
kor emelkedtek ki a mederből 

azok a gyüremlések, zátonyok, 
melyeket aztán tovább alakí-
tott, épített, vagy bontott a fo-
lyó. Egyes feltételezések sze-
rint a Rácalmási-Nagysziget 
magja, melyhez aztán kisebb 
szigetek zátonyok csatlakoz-
tak, a honfoglalás korában ala-
kulhatott ki (ez a sziget északi, 
magasabban fekvő területe). A 
vízkutató fúrások azt igazol-
ták, hogy a Rácalmási - szi-
get talapzata homok, szemben 
a délebbre és keleti irányban 
elterülő ülepített kavicsos al-
talajjal. A Duna beleütközve 
a Szentmihályi dombba bal-
ra fordult, majd vissza DNy-i 
irányba. Az ennek eredménye-
ként kialakult ÉK-DNy-i irá-
nyú medrek nyomai láthatók 
ma is a szigeten.

Az 520-as évek végén a 
longobárdok őrizték itt a gepi-
dák földjére vezető gázlót. Az 
Árpád – korban Szigetfőnél 
működött az ország egyik leg-
főbb dunai réve. A Nagysziget 
déli csúcsának irányában a bal 
parton két régi térkép is jelzi 
azt az utat, amelynek a vízpar-

ton vége szakad, majd a mai 
Szentkút völgyében haladt to-
vább Székesfehérvár felé. A 
pannonhalmi apát évenkénti 
kalocsai utazása során a sziget-
fői érsekségben pihent meg. A 
Jankovich család levéltárában 
található iratok szerint ebben 
az időszakban Rácalmás tér-
sége a szigettel királyi vadász-
terület volt. Ezt valószínűsíti 
az is, hogy királyi udvarno-

kok lakták, akik valószínűleg 
az időnként itt tartózkodó 
udvartartásnak biztosítottak 
élelmet, és erre utal a mai szi-
getfiai részen egykor elterülő 
Tikus (Tyukos) középkori falu 
elnevezése is. Az itt élő embe-
rek a korabeli okiratok tanúsá-
ga szerint révészkedéssel, ha-
józással is foglalkoztak.

A szigetet egy 1352-es ok-
levélben említik először, mint 

1510-14 Lázár deák térképe

1596 Mercator térképe



Rácalmás 23
Bernolthzygete, 1409-ben 
Bertodzygethe néven. Ber-
told volt II. Endre király fe-
leségének, a Katona József 
Bánk bánjából is ismert me-
rániai Gertrúdnak legfiata-
labb öccse. A veszprémvöl-
gyi apácáknak adományozott 
Zyld (Zöld) szigete is szere-
pel az utóbbi okiratban, mely 
birtokközpont volt, udvarház 
és Szentháromság kápolna állt 
rajta. A szigetek pontos fek-
véséről különböző feltételezé-
sek ismertek, az egyik változat 
szerint a mai nagysziget északi 
része lehetett Bertold szigete, 
és a déli Zyld szigete, és ezek 
a rácalmásiak által Kopasz szi-
getnek nevezett terület feltöl-
tődésével kapcsolódtak ösz-
sze. A Rácalmási Nagysziget 
domborzati viszonyai alapján 
ez elképzelhető. A gondozott 
királyi vadászterület a tatárjá-
rás következtében vad ugar-
rá változott, elmocsarasodott, 
majd a vész elmúltával újra 
benépesült. Lázár deák felte-
hetően 1510 körül készített 
térképe a mohácsi csata előt-
ti állapotokat mutatja, melyen 
Zigetfő (Szigetfő) egy temp-
lomábrázolással szerepel, és a 
sziget névtelen.

A Duna monográfiájában, 
melyhez a térképeket Marsig-
li az 1600-as években, a török 
kiűzése utáni időkben rajzol-
ta meg, Almás néven szere-
pel a sziget. Akkoriban a Kis 
– Duna ág és a főág sokkal 

jobban szétterült. Ezek a tér-
képlapok még a nagyarányú 
betelepítések előtt készültek, 
Almás község valószínűleg 
éppen lakatlan volt, ezért nem 
ábrázolja a térkép. A rácok ké-
sőbb telepedtek le. A szigetet 
ekkortájt valószínűsíthető-
en a part mentén fűz és nyár, 
a magasabban fekvő részeket 
tölgy, kőris, szil erdő borítot-
ta, és gazdag lehetett az állat-
világa is.

Tudjuk, hogy az 1740-es 
években Jankovich Miklós 
huszonnégy jobbágyának volt 
szilváskertje (gyümölcsöse) a 
szigeten. Az ártérben találha-
tó vad fajtákat oltották be az 
eredeti helyükön nemes vesz-
szőkkel, így kis gyümölcsös li-
getek alakultak ki keveredve az 
erdővel. Később a tehetősebb 
birtokosok nagyobb, össze-
függő gyümölcsösöket telepí- tettek a sziget északi, maga-

sabban fekvő részén. Az első 
katonai felmérés 1763-1784 
között készült el a Habsburg 
birodalomban, ennek egyik 
szakasza volt az 1780-84 kö-
zötti magyarországi felmé-
rés. Az ekkor készült térképen 
már a mai formáját látjuk a 
szigetnek, és látható az ÉNy-
DK irányú révút is. Az Ófa-
lu utcaszerkezete megegyezik 
a jelenlegivel, sőt több olyan 
épületet is láthatunk, mely je-
lenleg is áll.

1805-ben a sziget orránál, 
a parton hajóállomása volt 
Rácz Almásnak. „Búcsúállás”-
nak, nevezték a területet, aho-

va hajóval, komppal érkeztek 
a búcsúsok. A vásár 1877-ben 
került át a Szent János szobor 
körüli területre, az úrbéri leg-
előre. A sziget északi részének 
”Szigetorra”, déli csücskének 
„Szigetfarok” a népi elneve-
zése. A második katonai fel-
mérés már két kisebb szige-
tet is ábrázol a Nagysziget 
és a rácalmási Duna - part 
között. A mai hídtól észak-
ra kezdődött és a falu végé-
ig húzódott a Kis – sziget, a 
mai Szigetfarok vonalában 
helyezkedett el a Halász – 
sziget. A Margit – zátony is 
létezett már ebben az idő-
ben. Németh Miklósné

1780-1784 Első katonai felmérés. A Kalocsáról Székesfehérvárra veze-
tő utat rév kötötte össze a szigetfaroknál

1600-as évek vége Marsigli térképe

1819-1869 Második katonai felmérés
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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

Kérjük, támogassa adója 
1 %-ával

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

Segítségét köszönjük!

Duna-part takarítás
A „Sirály” Horgász Egyesület közösségi munkát 

szervez 

 2020. február 1-én szombaton, 
 9:00 órai kezdettel.
 Találkozó a kőhídnál.

Feladat: bozót gyérítés és ívóhely rehabilitáció a 
Kálmán kő környékén.

Várunk mindenkit, aki a környezetéért tenni akar.
A megközelítést gépjárművel megoldjuk. A jól vég-

zett munka jutalma frissítő és étel.
A munkakesztyűt az egyesület biztosítja. Szerszá-

mokat (Balta, fűrész, motoros fűrész) mindenki hoz-
zon magával.

„Sirály” Horgász Egyesület vezetősége

Újabb Hard Dog Race sikerek!
A múlt évben el határoztuk három fiatallal, hogy nekivá-

gunk az idei Hard Dog Race Juniornak (RácalMancsok né-
ven), amit október 12-én tartottak Egerben. A folyamatos 
nyári készülések meghozták gyümölcsüket, ugyanis Pinthof-
fer Jázmin (Roxyval) és Pinthoffer Bence (Lunával) mérhették 
össze gyorsaságukat a picivel több mint 2 km hosszú pályasza-
kaszon, 4 akadállyal, s annál is több természeti nehézséggel. 
Sajnos Mikó Fanni és Mafy nem tudott részt venni a versenyen 
sérülés miatt. Egy szó, mint száz a gyerekek és a kutyusok is 
remekül működtek és dolgoztak együtt, minden gond nélkül. 
Személy szerint én teljesen le voltam nyűgözve, hogy kutyám 
mással is ennyire jól, illetve együtt tud működni. Én, mint kísé-
rő vettem részt a gyerekekkel ezen a 2 kilométeres távon, hogy 
ha netalántán baj lenne, én ott legyek.

Ha a gyerekek is úgy gondolják és lesz kedvük, akkor idén 
indulunk a Hard Dog Race Not Just Run versenyén is!

Tavaly év közben elfeledkeztem írni Roxyról a Rácalmás 
újságban, de most dióhéjban leírom a nyári-őszi élményeket.

Először vettünk részt a Kutya Fesztiválon, Fonyódon, ahol 
szépségversenyen, valamint trükk-versenyen vettünk részt. A 
szépségversenyen 4. helyen, míg a trükk-versenyen pedig (több 
nagyon tehetséges kutya-gazdi párost magunk mögé tudva) 
dobogósok, mégpedig 3. helyezettek lettünk. Továbbá több 
nyári táborban is részt vett Roxy, a gyerekek nagy örömére! 
Köszönjük szépen a táborvezetőknek ismét a lehetőséget!

A múlt év nemcsak a már meg szokott tábori élmények-
től volt izgalmas, hanem a Tökfesztiválon való első fellépésünk 
miatt is. Itt is remekül vette az akadályokat a kis fekete-fehér 
szőrmók, s végül bezsebelhette a jól megérdemelt simitengert. 
Ezúttal is szeretnénk megköszönni a lehetőséget és a meghí-
vást!

Dunaújvárosban is remekeltünk trükk-bemutatókkal, több 
középiskolai héten is voltunk, mint például a Dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnáziumban, valamint a Dunaferr Szakgim-
náziumban. Az interneten rendszeresen szörfözők olvashatták 
is az iskolák oldalán a beszámolókat. Az állatok világnapján pe-
dig a Móricz Zsigmond Általános Iskolában tartottunk szin-
tén bemutatót, ahol egy kis interjút is adtunk, amit a duol ol-
dalán is meg találhatnak képekkel együtt!

Várjuk a 2020 év meghívásait, valamint nagy izgalommal a 
versenyeit is, hogy büszkék legyenek ránk a rácalmásiak!

Glocz Adrienn
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Biológiailag lebomló hulladék 
szállítása

A biológiailag lebom-
ló hulladék a csomagolási 
hulladék gyűjté-
sére szolgáló zsák-
ba nem keverhető. 
A levágott fü-
vet és egyéb lágy-
szárú növényeket 
a VERTIKÁL 
emblémával ellá-
tott BIOLÓGIA-
ILAG LEBOMLÓ zsákban 
(1db zsák max. 25 kg), illetve 
maximum 70 cm hosszú, és 
50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve szállítja el Társa-
ságunk a megjelölt szállítá-
si napokon, az ingatlan elől 

alkalmanként 0,5 m3 meny-
nyiségben. A VERTIKÁL 

emblémával ellá-
tott biológiailag 
lebomló zsákok 
(gyűjtési alkal-
manként 1db)  át-
vétele a helyi Ügy-
félszolgálatunknál 
történik:

DUNANETT 
Nonprofit Kft.

Dunaújváros, Budai Nagy 
Antal út 2.

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

nett.hu
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: Kérjük, a 

komposztálható hulladékot 
úgy helyezze ki, hogy az a 
közterületet 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.

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

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. február 21-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. február 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb február 10-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

Lippai Lara, 2020.01.09., Hold utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis 
anyakönyv

Szelektív 
hulladék-
gyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
2020-ban. 

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

Gyűjtési időpontok: janu-
ár 24., február 7., 21., márci-
us 6., 20., április 3., 17., má-
jus 1., 15., 29., június 12., 26., 
július 10., 24., augusztus 7., 
21., szeptember 4., 18., ok-
tóber 2., 16., 30., november 
13., 27., december 11., 28.
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Kérjük, támogassa adója 1%-a 
felajánlásával a Rácalmás Sportegyesületet!

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!

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!

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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Eladó Remond szobakerékpár 10.000,- forintért. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet:  25/444-345

ApróhirdetésApróhirdetés

PB-gázpalack csere
ingyenes házhozszállítással!

Kedden és pénteken: 
Rácalmás, Kulcs

Telefon: 06 20/285-4544

PARTNER

Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 
valamint régiek javítása.

Kiszállási díj nincs!

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

Ez az Ön
hirdetésének a helye!

„SzélesSzájú Kisbéka” 
PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
Nyitva tartás: h-p: 05-20, sz: 06-20, v: 07-20 

(Rácalmás, Fő utca 98.)

Kovászos kenyerek – rozs, rozsos áfonyás, magvas, 
durum, teljes kiőrlésű, gluténmentes – édes és sós péksü-
temények 
Finom, különleges illy kávék
Forró csokoládék, Ízes 100% teák
Sütemények, torták – cukormentes és gluténmentes is
Szendvicsek, sült gesztenye, Bonbon sarok, forralt bor. 

Mindenkit SzélesSzájú mosollyal 
várunk fűtött teraszunkon!
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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


