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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.

TARTALOM

Elkezdődött a sportcsarnok 
építése. Jelentős földmun-
kák és óriás toronydaru lát-
ható a helyszínen.  2. oldal

Együtt hangolódtunk a szere-
tet ünnepére a Rácalmásiak 
Karácsonyán.

6. oldal

Elkészült az új ravatalozó

Önkormányzatunk beruházásában elkészült a köztemető új ravatalozója. Mostantól méltó körülmé-
nyek között vehetünk búcsút szeretteinktől, barátainktól, szomszédainktól. Az ünnepélyes átadást 
későbbre tervezi a képviselő-testület

Eredményes 
évünk volt

Hagyománya lapunknak, 
hogy az új év elején évértéke-
lésre kérjük fel Schrick István 
polgármestert. A további ter-
vekről is faggattuk települé-
sünk vezetőjét. Kérdésünkre 
válaszolva elmondta:

– A 2016-os esztendő 
újabb jó éve volt Rácalmás-
nak, ugyanis folytatódtak 
azok a fejlesztések, amelye-
ket a képviselő-testület és a 
település lakossága egyaránt 
fontosnak tart. (Interjú a 2-3. 
oldalon.)

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás Város Képviselő-testülete 

közmeghallgatást tart 
2017. február 13-án, hétfőn 17 órától 

a művelődési házban.
A résztvevők tájékoztatót hallhatnak a 2016. évi ered-

ményekről, majd utána szó lesz az idei tervekről, elkép-
zelésekről, költségvetési lehetőségekről. 

A tájékoztató után az önkormányzat vezetői válaszol-
nak a felmerülő kérdésekre.

Szeretettel várunk minden rácalmási lakót, érdeklődőt!
Schrick István

polgármester
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Interjú Schrick Istvánnal, Rácalmás polgármesterével

Norvég pályázat, ravatalozó, sportcsarnok
Mozgalmas és fejlesztésekben 
bővelkedő évet zárt kisváro-
sunk 2016 decemberében is. 

– Rácalmáson mindig törté-
nik valami, szokták mondani a 
környékbeli településeken. Ösz-
szefoglalná, hogy tavaly példá-
ul mi történt?

– Mindenek előtt megem-
líteném, hogy elkészült az új 
ravatalozó épülete a közte-
metőben. Rácalmás lakói már 
nagyon várták, hogy a régi, 
málladozó falú, kutyaól szerű 
szörnyű épület helyett legyen 
egy olyan, ahol méltó módon 
búcsúzhatnak el elhunyt sze-
retteiktől, hozzátartozóiktól, 
szomszédaiktól, ismerőseik-
től. A régi építmény ráadá-
sul nagyon rossz helyen, a 
templom bejáratánál van, 
méltatlan látvány, rontja azt 
az egységesen szép képet, 
ami ott kialakult, továbbá 
a Jankovich-kápolnát is ta-
karja. A képviselő-testület 
szeretné elbontatni, erre re-
mélhetőleg még a nyárig sor 
is kerül. Továbbá térköves 
járdákat is építtettünk a te-
metőben. A sírhelyek meg-
közelíthetősége érdekében 
elengedhetetlenek voltak 
a járdák, és az új ravatalo-
zóhoz a közműveket is oda 
kellett vinnünk. Másfél-két 
éve vette át az önkormány-
zat a temető üzemeltetését, és 
úgy gondolom, azóta nagyon 
sokat tettünk azért, hogy ren-
dezettségében, gondozásában 
és épített értékeiben is meg-
felelő legyen a sírkert. Az is-
kolánk, óvodánk, bölcsődénk, 
művelődési házunk, kúriánk 
után úgy gondolom, a temető 
is egy hozzánk méltó helye 
lett városunknak. 

– Az óvoda nem maradt 
fejlesztés nélkül 2016-ban sem!

– Ez szerencsére valóban 
igaz. Ráadásul a legnagyobb 
dobása volt tavaly Rácalmás-
nak a Norvég Alapból elnyert 

250 millió forintos támoga-
tás, minimális önrésszel. Ez a 
forrás teszi lehetővé azt, hogy 
az óvoda, bölcsőde úgyneve-
zett alternatív fűtését meg-
oldjuk, kiváltsuk a jelentős 
gázfogyasztást. A Barina pa-
takban elhelyezett szondák, 
kutak segítségével, a talajhő 
felhasználásával biztosíthat-
juk az intézmény fűtését. Ha 
erre nem nyer Rácalmás tá-
mogatást a norvég pályáza-
ton, akkor esélye sem lehetett 
volna ennek megoldására, 
arra, hogy több tízmillió fo-
rintot erre költsön az önkor-
mányzat. Így viszont fantasz-
tikus lehetőséghez jutottunk. 
A beruházás már elkészült, a 
kivitelező teljesítette a vállalt 
feladatokat, és az E.ON-tól 
várunk még néhány enge-
délyt ahhoz, hogy az átadás 
is megtörténhessen. Ez a fej-
lesztés olyan szempontból is 
érdekes, hogy korábban meg-
oldottuk az intézmény nap-
elemes energiaellátást, ami az 
áramot biztosítja, úgyhogy 
mostanra elmondhatjuk, 
hogy a bölcsődében, óvodá-
ban az áramot, a fűtést, a me-
leg vizet, egyszóval mindent 
természetes forrásból, alter-
natív módon biztosítunk. 
Ezzel hosszú távon rengeteg 
pénzt tudunk megspórolni, 
nem kell a gázra, villamos 
energiára költeni. Nem volt 
könnyű tíz hónap alatt telje-
síteni a Norvég Alap pályá-

zati előírásokat, de mindent 
megtettünk, december végére 
a munkák érdemi része elké-
szült, és le tudjuk majd határ-
időre, áprilisra zárni.

– Milyen tervet, ígéretet si-
került megvalósítani az eddig 
említetteken kívül? 

– Önkormányzati beruhá-
zásban elkészült a bmx-pá-
lya, amelyre nagy igény volt 
a gyerekek, fiatalok részéről. 
Ez a leendő sportlétesítmé-
nyünk egyik külső eleme lesz. 
Úgy látom, imádják a gyere-
kek. Rengeteg ingatlant vol-
tunk kénytelenek vásárolni, 
úgy is fogalmazhatnék, hogy 
az önkormányzat soha ennyi 
pénzt még nem költött in-
gatlanokra, mint 2016-ban. 
De a leendő sportcsarnok 
miatt nagy-nagy szükség 
volt ezekre. A Béla közben 
hármat, a Tolsztojban újabb 
hármat voltunk kénytelenek 
megvenni, hogy nagyobb 
gépkocsiforgalom esetén ne 
egy szűk, három méter szé-
les közön kelljen a buszok-
nak, autóknak közlekedniük 
a csarnokhoz, illetve onnan 
kifelé. Ezt a kiadást sehogyan 
sem tudtuk elkerülni. 

 Több tízmillió forintot ál-
doztunk utak építésére tavaly 
is, ezúttal a Kamilla közben, a 
Balassi és a Pacsirta utcában 
voltak soron, és úgy tudom, a 
lakók megelégedését szolgál-
ták ezek a fejlesztések, a visz-
szajelzések pozitívak. A Mar-

tinász utcában és a Nárcisz 
közben megoldottuk a csapa-
dék-elvezetést is. Említésre 
méltó, hogy újabb ütemmel 
folytattuk a csúszásveszélyes 
löszpart megerősítését. Vala-
mint vis maior pályázatunk is 
volt, így a Pince sori besza-
kadás elhárításra került. Örü-
lök, hogy végre jutott forrás 
az alsó Duna-parti út és a 
Szélescsapás burkolatának 
helyreállítására, de a tervek-
ben szerepel az is, hogy ezek 
egyszer a végleges aszfaltot is 
megkapják. 

Az iskola üzemeltetési 
szempontból átkerült állam-
hoz most január elsejétől, de 
természetesen az épület tu-
lajdonosa továbbra is az ön-
kormányzat. De számunkra 
továbbra is nagyon fontos, 
hogy a falak között megfele-
lő színvonalú oktatás legyen, 
amelyre büszkék lehetünk és 
amellyel elégedettek a szülők 
és a diákok. Tavaly kicserél-
tük a régi, elavult kazánokat, 
ha jól emlékszem hét vagy 
nyolc millió forintért, annak 
ellenére, hogy tudtuk, elvi-
szi az állam az intézményt 
tőlünk. Viszont nem sze-
rettük volna, ha olyan zord 
időjárási viszonyok között, 
mint például a mostani, nem 
működne a kazán és a gyere-
kek fázzanak, vagy a tanítást 
kelljen beszüntetni a hideg 
tantermek miatt.

– A sportra szintén jelentős 
erőket összpontosított a képvi-
selő-testület!

– A sportolóinknak, a 
sportot kedvelőknek több 
szempontból is kedvez-
tünk tavaly. Felújítottuk a 
régi sportöltözőt, ami az új 
elkészülte ellenére tovább-
ra is használatban van. Az 
önkormányzat biztosította 
a forrást ahhoz is, hogy az 
egyesület beépíthesse az új 
öltöző tetőterét, így kisebb 
rendezvények megtartására 

Schrick István polgármester 
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is alkalmassá vált az az épü-
let. Nagyon megváltoztatta a 
focipálya összképét, hogy az 
egyesület elbontatta a régi, 
rossz kerítést, és TAO for-
rásból újat építtetett. Ehhez 
szintén az önkormányzat 
vállalta a szükséges önrészt, 
az eredmény pedig egy egy-
séges, kulturált sportlétesít-
mény lett, amivel – a vissza-
jelzésekből úgy tudom – a 
sportolók elégedettek. Az 
idén hasonló konstrukcióban 
gondolkodunk az egyesület 
vezetőivel közösen, újabb 
célok elérése érdekében.

Összességében azt mond-
hatom, hogy a következő 
időszak megalapozásával, 
tervkészítésekkel, a Norvég 
Alap pályázat megvalósítá-
sával, a ravatalozó építésével, 
mellettük ezekhez képest 
kisebb beruházások meg-
valósításával telt a múlt év, 
amelyben ismét több száz 
milliót áldozhatott Rácalmás 
fejlesztésre, aminek nagyon 
örülünk. 

– A sportcsarnok építéséről 
viszont még csak érintőlegesen 
volt szó...

– Valóban volt egy na-
gyon fontos feladatunk az 
említettek mellett tavaly. Je-
lesül az, hogy felkészüljünk 
a sportcsarnok építésére. A 
gyerekeknek, főleg ilyenkor, 
télvíz idején nem megoldott 
sportolása. Viszont jól gon-
doltuk, hogy erre a beruhá-
zásra erőteljesen gyűjtenünk 
kell. Több száz millió forintot 
tartalékolt Rácalmás az épít-
kezésre, évek alatt gyűjtöttük 
össze ezt a pénzt, hogy ké-
pesek legyünk felépíteni a 
sportcsarnokot. Ha nem spáj-
zoltunk volna, akkor most 
nem tudnánk megvalósítani, 
hiszen ez több mint egymil-
liárd forintba fog kerülni, ön-
kormányzati forrásból. A ki-
vitelezésre pályázatot írtunk 
ki, több mint tízen vitték el 
a csomagot, és végül négyen 
versenyeztek. A pályázók kö-
zül választotta ki a testület a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Laterex Kft.-t választotta ki. 

Idén november végére kell, 
hogy elkészüljön az épület, 
ám utána még a belső építé-
szettel, a külső pályákkal és a 
környezet kialakításával ren-
geteg dolgunk lesz. Úgyhogy 
az átadásra már biztosan csak 
jövőre fog sor kerülni, annál 
előbb képtelenek leszünk 
erőben, munkában és pénz-
ben egyaránt győzni ezt a 
giga beruházást.

– Mit tartogat Rácalmás 
számra a 2017-es esztendő?

– A csarnokra nagy ener-
giákat összpontosítunk idén. 
De készülnek a fürdő tervei 
is, hiszen nagyon szeretnénk 
megvalósítani a rácalmási-
aknak ezt a nagy álmát is. 
Továbbá képviselő-testület 
kiadta a hivatalnak, hogy 
dolgozza ki a másutt is is-
mert letelepedési támogatás 
feltételrendszerét Rácalmás 
vonatkozásában, mert nálunk 
is sok üres házat lehet találni, 
és nem szeretnénk ha ezek az 
enyészeté lennének, és elin-
dulna városunk egy olyan 
úton, ami eddig nem volt 
jellemző. Az önkormányzat 
ezzel a támogatással szeret-
né hozzásegíteni elsősorban 
a fiatalokat, gyermekes csa-

ládokat ahhoz, hogy Rácal-
máson telepedhessenek le, 
teremtsenek otthont ma-
guknak. A költségvetésben 
erre mindenképpen szán-
dékozunk kiszorítani egy 
keretösszeget már az idén. 
Az építkezni szándékozókra 
is gondolunk: igény esetén 
új lakóövezet kialakítását is 
fontolgatja a testület. 

Folytatjuk az útépítéseket 
is, a Király utca aszfaltozása 
és vízelvezetése már verse-
nyeztetés alatt van. Egyúttal 
a Béla közben kénytelenek 
leszünk teljesen új és olyan 
közműveket lefektetni, ame-
lyek biztosítani tudják majd a 
hatalmas épület, a sportcsar-
nok ellátását. 

– Rácalmáson legendásan 
erős az egyesületi élet. Ön ezt 
miként értékel?

– Egyesületeink tevékeny-
sége valóban fantasztikus, 
csak elismeréssel szólhatok, 
és köszönetemet fejezhetem 
ki nekik. A szervezetek egy-
re gyarapodnak, gazdagodik 
a közösségi élet, örömmel 
mondhatjuk, hogy a mű-
velődési házra lassan ki le-
hetne tenni a megtelt táblát, 
annyi egyesület, klub, baráti 

kör működik. Nagyon nem 
egyszerű kiszorítani azokat 
a milliókat, amelyekkel az 
önkormányzat támogatja a 
bejegyzett és nem bejegyzett 
szervezeteket, de minden-
képpen megtesszük, hiszen 
megérdemlik és örömmel se-
gítjük őket. A Rácalmási Vá-
rosvédő Egyesület az elmúlt 
évtizedek alatt olyan mara-
dandókat alkotott, amely-
nek köszönhetően országos 
elismertségre tett szert váro-
sunk. Gondolok itt a Virágos 
Magyarország pályázatra, a 
Tökfesztivál népszerűségére, 
a vasútállomásunk rendbeté-
telére, ami talán országosan 
is páratlan a maga nemében. 
De ezek mellett számos he-
lyi értékteremtés, közösségi 
rendezvény, sikeres program 
kötődik a városvédőkhöz, il-
letve népes segítő táborához. 
A nyugdíjasok, a horgászok, 
a sportolók szintén nagy bá-
zist képviselnek Rácalmáson. 
Az SE berkein belül mint-
egy kétszázan sportolnak, 
és örömteli dolog, ha már a 
sportnál tartunk, hogy a Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség 
konzorciumi megállapodást 
kötött Rácalmás önkormány-
zatával is. Remény van arra, 
hogy újabb épülettel, egyfajta 
turista megálló- és szállás-
hellyel gazdagodhat a Duna-
parti részünk. A pályázathoz 
szükséges önrészt ehhez is 
az önkormányzat biztosítja, 
sőt a terveket is megrendelte 
saját forrásból, hogy ameny-
nyiben nyertes lesz a pályázat, 
a kiviteli tervek rendelkezésre 
álljanak, és azonnal elkez-
dődhessen a munka. Rácal-
más azon kevés települések 
közé tartozik, amely hivatalos 
vízitúra megállóhelye, bázisa 
lett az országnak. Ennek ke-
retében köttetett meg a kon-
zorciumi megállapodás, és 
várjuk a döntést a fejlesztés-
sel kapcsolatosan. Tennivaló 
tehát lesz bőven 2017-ben is. 
Ennek szellemében kívánok 
erőben, egészségben és örö-
mökben gazdag boldog új 
évet Rácalmás lakóinak!

Épül a sportcsarnok. Ilyen óriás daru még nem volt Rácalmáson. 
Látványosságnak sem utolsó...
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Új év – régi lendület
A Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület 2017. évi 
első elnökségi ülésére január 
9-én került sor.

Megvitattuk, javaslatokkal 
kiegészítettük és elfogadtuk 
tárgyévi munkatervünket, 
rögzítésre kerültek az el-
nökségi ülések időpontjai, 
valamint a havonta, alkalmi 
jelleggel vagy folyamatosan 
végzendő feladataink, ter-
veink.

Kiemelt feladtunk lesz 
márciusban a közgyűlés le-
bonyolítása, hiszen megint 
eltelt négy év, így 2017-ben 
újra kell választanunk az el-
nökség és a felügyelő szerv 
tagjait, valamint az egyesület 
elnökét is.

Az éves munkatervet az 
alábbi formában fogadta el 
az elnökség:

JANUÁR - Az egyesület 
éves munkatervének elkészí-
tése. Tagdíj levelek kiküldése. 
Önkormányzati pályázat el-
számolása. 

FEBRUÁR - Éves pénz-
ügyi terv elkészítése. 2016. 
évi beszámoló elkészítése. 
Jelölőbizottság felállítása a 
március hónapban tartandó 
közgyűlésre. Civil pályázat 
elkészítése, benyújtása.

MÁRCIUS – Éves rendes 
közgyűlés megtartása, tiszt-
újítás. Virágos Rácalmás és 
Szép Porta felhívás elhelye-
zése az újságban. Beszámoló 

közzététele. Éves köztéri vi-
rágosítási, fásítási terv elké-
szítése.

ÁPRILIS – IX. Almavirág 
Fesztivál előkészületi mun-
kái, köztéri virágok, növények 
megrendelése.

MÁJUS – Almavirág 
Fesztivál lebonyolítása (má-
jus 13-14.)

JÚNIUS – Városvédő ki-
rándulás szervezése (lehető-
ség szerint szakmai kiállítás 
vagy fesztivál látogatás).

JÚLIUS - Város és Falu-
védők Szövetségének Orszá-
gos találkozója – Gyöngyös.

AUGUSZTUS – Város-
védők családi napjának szer-
vezése, lebonyolítása.

SZEPTEMBER – XIV. 
Rácalmási Tökfesztivál 
(szeptember 15-17.).

OKTÓBER – Parkok őszi 
rendbetétele. Október 23-i 
koszorúzás.

NOVEMBER - Virágos 
Rácalmás és Szép Porta ver-
seny ünnepi értékelése.

DECEMBER – Részvé-
tel a Rácalmásiak Karácso-
nyán, ételosztás.

További feladataink:
– 1 % gyűjtése, pályázatok 

figyelése, benyújtása;
– a Piactéren lévő Nepo-

muki Szent János szobrának 
kijavíttatása;

– Tökpiramis deszkáinak 
cseréje;

– Milleniumi tónál lévő 
íriszliget átalakítása;

– havonta újságcikk meg-
jelentetése a Rácalmás újság-
ban;

– weboldalak és facebook 
oldalak folyamatos frissítése;

– virágágyások folyamatos 
gondozása;

– Jankovich Miklós Álta-
lános Iskolával való együtt-
működés folytatása;

– Vasútállomás további 
gondozása;

– elhanyagolt ingatlanok 
feltérképezése;

– köztéri fa szobrok ápolá-
sa, állagmegóvása, stb.

A felsorolt feladatok vál-
lalása során szem előtt tar-
tottuk egyesületünk alap-
szabályban felsorolt céljait, a 
lakosság hozzánk eljuttatott 
véleményét, észrevételeit, 
javaslatait. A már hagyomá-
nyosnak mondható program-
jainkat (Virágos Rácalmásért 
mozgalom, közterületek 
szépítése, virágosítása, Szép 
Porta verseny, Almavirág 
és Tökfesztivál) továbbra is 
meghirdetjük, megtartjuk, 
lehetőségeink szerint vala-
mennyi vállalásunkat teljesí-
teni fogjuk.

2017-ben is nyitottak va-
gyunk a lakosság észrevéte-
leire, ötleteire, javaslataira, 
amikkel hozzájárulhatunk la-
kóközösségünk fejlődéséhez, 
hagyományaink ápolásához, 
megőrzéséhez, örökségünk 
védelméhez.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület

A vasútállomást gondozzuk továbbra is Meghirdetjük idén is a Virágos Rácalmásért versenyt

A 2017-es Tökfesztiválra is készülünk
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A tagnyilvántartás felülvizsgálata
A tagnyilvántartás felülvizsgálatára került sor a 

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnél.
2015-ben az új Ptk-nak való megfelelés szerint át 

kellett dolgozni az egyesület Alapszabályát, melyben a 
törvény szerint meg kellett határozni a tagdíj mértékét, 
a megfizetésének módját és határidejét. Az Alapszabály 
tartalmazza a tag jogait, de kötelességét is, ami pedig ki-
terjed a tagdíj megfizetésére. 

Év végén egyeztetésre került az éves tagdíjfizetési lista 
és azoknak az egyesületi tagoknak, akiknek e szerint tag-
díj elmaradásuk mutatkozott – szintén jogszabályi előírás 
szerint, de már január hónapban - kiküldésre kerültek az 
értesítő levelek. 

A levelek tartalmazzák az éves tagdíj összegét, a nem-
fizetéssel érintett időszakot, valamint kimerítő tájékozta-
tást adnak az elmaradt tagdíj megfizetésének lehetséges 
módjait. 

Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy ha a tagdíj elmara-
dás oka a tagsági jogviszony megszüntetésének szándéka, 
akkor mi a teendő. 

Természetesen az egyesület szándéka nem a tagság lét-
számának csökkentése, vagy a tagok elriasztása tagsági 
jogviszonyuk fenntartásától, a levelek kiküldésére a jogsza-
bályoknak megfelelő működés betartása miatt került sor.

Bodnár Sándor
 elnök

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

TÖKRECEPTEK 
– Ízek Rácalmásról és a nagyvilágból

A Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület a 
XIII. Rácalmási Tökfeszti-
válra új, megjelenésében és 
tartalmában színes és válto-
zatos Tökreceptes könyvet 
jelentetett meg. A kiadvány 
nemzetközi recepteket, ér-
dekességeket és nagyon sok 
képet is tartalmaz.

Megvásárolható a Mű-
velődési házban, az Alma-
virág ajándékboltban (Kú-
ria), a Pomóthy Áruházban, 
a rácalmási papírboltban, 
valamint egyesületünk iro-
dájában szerdai napokon 8 
és 10 óra között.

Ára: 1200 Ft.

2017. ÉVI FALINAPTÁR
A Rácalmási 

Városvédő és Szé-
pítő Egyesület is-
mét szép falinap-
tárral örvendezte-
ti meg Rácalmás 
lakosságát. A 
2017. évi falinap-
tárat a Rácalmási 
Jankovich Miklós 
Általános Iskola 
és Alapfokú Mű-
vészetoktatási In-
tézmény képző-és 
iparművészeti ta-
gozatos diákjai-
nak rajzai díszítik.

Megvásárolha-
tó a művelődési 
házban, az Alma-
virág Ajándék-
boltban (kúria), a 
Pomóthy Áruházban, a papírboltban, valamint az egyesület 
irodájában szerdai napokon 8-10 óra között. Ára: 1500 Ft

Töretlen lendülettel
Mi, klubtagok, mindannyian kiváló szabadidősportnak 

tekintjük a nordic walkingot, ezért évek óta, heti egy alka-
lommal, immár szombat délelőttönként csoportosan gyako-
roljuk is azt. 

Az év utolsó túráját követően pedig hagyományosan ba-
ráti összejövetellel búcsúztatjuk az óévet. Finomakat eszünk, 
kellemes nedűket iszunk, sokat kacagunk, örülünk egymás-
nak, és megfogadjuk, hogy az új évben is folytatjuk ott, ahol 
abbahagytuk. Ennek egy oka van: gyalogolni jó!

A városvédők nordic walking klubja továbbra is nyitott, 
szívesen látjuk a csatlakozni vágyókat.

Terekiné Rendes Éva 
nordic walking oktató

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: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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Rácalmásiak karácsonya
Az önkormányzat által 

szervezett rácalmásiak ka-
rácsonyi rendezvénye kü-
lönleges adventi hangulattal 
töltötte meg a Jankovich-kú-
riát december 17-én délután 
és este. A műsor, a plébánosi 
jókívánságok, a betlehemes 
előadás, a tűzzsonglőrök be-
mutatója és az esti koncert 
sokakat vonzott a helyszínre. 
Pazar volt a civil és önkor-
mányzati összefogás szülte 
vendéglátás is: babgulyásból, 
halból, sőt még a négymé-
teres kalácsból is kaptunk 
kóstolót...
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Rácalmás is bekapcsolódhat a vízitúra 
programba

Rácalmás is egyike lehet 
azon kevés településeknek, 
amelyek bekapcsolódhat-
nak az ország vízi turisztikai 
megállóhelyeinek fejlesztési 
programjába. Az ezzel kap-
csolatos szerződésaláírásról 
és tervekről a következők 
olvashatók a Magyar Kajak-
kenu Szövetség honapján.

„A vízi turisztikai megálló-
helyek kialakításának projekt-
gazdájaként a Magyar Kajak-

Kenu Szövetség (MKKSZ) 
megkötötte a Bejárható Ma-
gyarország Program keret-
rendszerébe illeszkedő, a Fel-
ső- és Alsó-Dunára vonatko-
zó fejlesztésekkel kapcsolatos 
konzorciumi megállapodását 
az érintett települések és 
egyesületek képviselőivel.

A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium (NGM) a Gaz-
daságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Programban 

(GINOP) 10 milliárd forint 
Európai Uniós forrást külö-
nített el turisztikai non-profit 
szervezetek részére az aktív 
turisztikai hálózatok infrast-
ruktúrájának fejlesztésére.

A programba most újabb 
területek kapcsolódnak be, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség a Felső- és Alsó-Duna 
szakasz komplex fejlesztés-
ről szóló konzorciumi meg-
állapodást kötött az érintett 

települések képviselőivel: a 
Felső-Dunán Komáromban, 
Lábatlanon, Esztergomban 
és Dömösön, az Alsó-Du-
nán Rácalmáson, Dunaújvá-
rosban, Bölcskén, Kalocsán 
és Baján kezdődhetnek el 
fejlesztések, amely kapcsán 
306 850 000 forintos támo-
gatásra adnak be kérelmet.

Decemerben ünnepélyes 
keretek között, dr. Bálint Jó-
zsef, Kalocsa és Schrick Ist-
ván, Rácalmás polgármestere, 
valamint Hoffmann Mónika, 
a Bajai Vízisport Klub, Pja-
tacsuk Vitalij, az Esztergomi 
Kajak-Kenu Sport Egyesület, 
Galó Levente, a Dunaparti 
Csónakház Egyesület ve-
zetője, Schmidt Gábor, az 
MKKSZ elnöke és Baráth 
Etele, a szövetség leköszönő 
elnöke, a BJMOKK Non-
profit Kft. és a Sportrendszer 
Nonprofit Kft. vezetői írták 
alá azt a konzorciumi szer-
ződést, amelyet még az idén 
benyújtanak a Nemzetgazda-
sági Minisztériumnak.

A fejlesztésekről március-
ban megszülethet a támoga-
tói döntés.”

Bízunk benne, hogy a meglévő csónaktároló mellett egy másik bázishelyet is kialakíthatunk a Duna-
parton hamarosan
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Az idősek évzáróján
Az idei évben a nyuszi csoportosok szerepeltek nagy si-

kerrel a nyugdíjasok évzáró rendezvényén.
A nagycsoportosok kedves kis műsorát tapssal, édességgel 

jutalmazta a hálás közönség.
A műsor összeállításában megvalósításában közreműkö-

dött: Sörösné Dudád Andrea, Baliné Müller Mónika és Ragacs 
Istvánné.

Nyílt hét
 Az idei tanévben a nyílt hetet január 30- február 3. közötti 

időpontban tartjuk óvodánkban:
hétfőn délelőtt: a nyuszi csoportban
kedden délelőtt: a cica csoportban
szerdán délelőtt: a katica csoportban
csütörtökön délelőtt: a maci csoportban
pénteken délelőtt: a süni csoportban.
A pénteki napon, február 3-án részleges szünet lesz az 

intézmény óvoda részében.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Karácsonyi emlék
Maradandó szép emlék számunkra az elmúlt karácsony.
Köszönjük szépen Rosta József vállalkozónak, hogy biz-

tosította számunkra ezt a gyönyörű szép fenyőfát.
A bölcsődében nagy volt az öröm a beltéri műanyag csúsz-

dáknak, hintáknak. Rossz idő esetén is kellemes időtöltést 
biztosít.

Meghitt családias volt az ünnep, már most elkezdjük várni 
a következőt.

Az óvónénik előadásában 
„A didergő király” eleve-
nedett meg, a gyermekek 
nagy örömére



Rácalmás 9

A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

REMÉNY KLUB
Vezetője: Gódány Imréné
Minden hónap 2. kedd
16.00-18.00

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília
Kedd: 14.00-16.00
Szerda: 14.00-16.00
Csütörtök: 14.00-17.00
Péntek: 14.00-15.00

HÖLGYFITNESS
Vezetője: Czakóné F. 
Zsuzsanna
Kedd 19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

RÁCALMÁSI BARINA
TÁNCEGYÜTTES

Vezetők: Bocsi Nóra, 
Molnár István Dániel
Szerda:
16.30-18.00 (gyermek)
18.00-20.00 (utánpótlás, 
felnőttek)
Péntek:
15.30-16.30 (utánpótlás)
16.30-17.30 (gyermek)
18.00-20.00 (felnőtt)

APPLE COUNTRY 
KLUB

Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

PILATES 
Vezetője: Vida Orsolya
Kedd: 17.30-18.30
Csütörtök: 17.30-18.30 

CIKK-CAKK 
FOLTVARRÓ KÖR

Vezetője: Polákovicsné 
Pálinkás Márta
Minden hónap 2. és 4. 
szombat 15.00-18.00

„RINGATÓ” 
ZENÉS FOGLALKOZÁS 

KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap 1. és 3. kedd 
10.00-11.00

ANGOL KLUB
Vezetője: Bodnárné Surányi 
Gabriella
Csütörtök: 16.00-17.00

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek: 15.00-19.00

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
SZAKKÖR

Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda: 17.00-19.00

CIMBORA KLUB
Vezetője: Törökné Antal 
Mária
Minden hónap 1. szombat
15.00-17.00

RÁCALMÁSI 
JÁTÉKSZÍNKÖR

Vezetője: Ördögné 
Ruszthi Anna
Hétfő: 18.00-20.00

NAPSUGÁR 
ASSZONYKÓRUS

Vezetői: Igmándi Zita, 
Szvoboda Ferencné
Kedd: 16.00-17.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB

Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök: 16.00
(kéthetente)

SZENT GYÖRGY POL-
GÁRŐR EGYESÜLET

Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó pén-
tek 19.00-21.00

MOZGÁSSÉRÜLT 
EGYESÜLET 
RÁCALMÁSI 
CSOPORTJA

Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szer-
da 15.00-16.00
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A könyvtár újdonságai
A könyvtár 2017-ben is szeretettel és számos újdonsággal 

várja új és régi olvasóit! A könyvek mellet színvonalas folyó-
iratok, napilapok is megtalálhatók a könyvtárban, melyek a 
könyvekhez hasonlóan kölcsönözhetők. Kérjük, hogy az idei 
első kölcsönzéskor senki ne felejtse el, hogy a tagságot meg 
kell újítani.

Foltvarrók kiállítása

December 9-én nyílt kiállítás a művelődési házban a Cikkcakk Folt-
varró Kör patcwork technikával készült munkáiból. A tárlatot az 
intézmény vezetője, Szilágyi Irén nyitotta meg. A szebbnél szebb 
alkotások között dekorációs és használati tárgyakat egyaránt 
megcsodálhattak a látogatók
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Cimborák ajánlásával
Molnár Krisztina Rita: Kréta-rajz

Az írónő a Maléna kertje 
című könyvének folytatását 
veheted a kezedbe, ami na-
gyon érdekfeszítő és letehe-
tetlen olvasmány. A három jó 
barát Maléna, Luca és Janó 
élménydús nyaralását ismer-
hetjük meg, nem is akárho-
gyan!

Írtatok már naplót arról, 
hogy mi történt veletek? 
Esetleg leveleztetek baráta-
itokkal, amiben beszámol-
tatok arról, hogy hol nyaral-
tatok, mit láttatok, hogyan 
zajlott a vakációtok? Ebben 
a könyvben élvezetes beszá-
molót írnak a gyerekek egy-
másnak minden egyes külön 

töltött, nyaralós napjukról, 
ki-ki a saját stílusában. Így 
kísérjük el Malénát Görög-
országba, Lucával egy igazi 
falusi környezetbe csöppen-
hetünk, Janó, aki ugyan ott-
hon marad a nyáron, izgal-
masan írja le a történéseket, 
és részesei lehetünk elmélke-
déseinek is.

A könyv olvasása közben 
jövünk rá, milyen fontos len-
ne leírni azt a sok-sok min-
dent, ami nap mint nap tör-
ténik velünk. Hiszen ahogy 
Szibill is mondja: „a naplóírás 
segít abban, hogy nem hull-
janak a feledés mélységes 
kútjába mindazok a kicsi, 

fontos dolgok, amik történ-
nek veletek.”

Én egészen biztos példát 
veszek Máliékról, és ezentúl 
naplót fogok vezetni,

hogy semmilyen emlékem 
ne vesszen el! És te?

„Kréta szigetét az európai 
kultúra bölcsőjének szokták 

nevezni. Mondjuk én sem 
értettem először, hogy hogy 
lehet egy kultúrának böl-
csője. A kultúra végül is a 
könyvek, meg az iskola, meg 
az orrfújás, meg hogy késsel, 
villával eszünk. A bölcső meg 
az a ringatózó kosárszerű 
izé, mondjuk ágy, amibe a 
kisbabákat teszik. De anya 
elmondta, hogy egyfelől a 
kultúra nem csak ennyi, más-
felől, hogy a bölcső csak egy 
kép. Ami azt akarja kifejezni, 
hogy az egész Európában ez 
a csodálatos sziget az a hely, 
ahol az első olyan emberi ci-
vilizáció kialakult, ahol volt 
város meg kereskedelem meg 
templomok.”

(Az ajánlást készítette: 
Törökné Antal Mária)

Mézes reggelit tartottunk
Kilenc évvel ezelőtt Szlové-

niából indult el egy kezdemé-
nyezés Mézes Reggeli néven. 
Lényege, hogy felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a jó étkezési 
szokásokat már gyermekkor-
ban ki kell alakítanunk ahhoz, 
hogy egészséges felnőtté vál-
junk. Célja még az egészsé-
ges életmód népszerűsítése, 
a mézfogyasztás előnyeinek 
megismertetése a gyerme-
kekkel, és figyelemfelhívás a 
reggeli fontosságára is. Ma-
gyarország 2014-ben csat-
lakozott a programhoz. A 
Földművelésügyi Miniszté-
rium és az Országos Magyar 

Méhészeti Egyesület novem-
ber 18-án rendezte meg az 
Európai Mézes Reggeli nevű 
programot. 

A csatlakozó iskolákban és 
óvodákban a gyerekek a helyi 
méhészek mézét kapják reg-
gelire. Erre a kezdeményezés-
re jelentkeztem, hogy biztosí-
tom a rácalmási gyermekek-
nek az ehhez szükséges mézet. 
A feladat nem tűnt egyszerű-
nek a magas gyermeklétszám 
miatt, de megkeresésemre 
kezdeményezésemet az in-
tézmények vezetői felkarol-
ták és maximális segítséget 
kaptam tőlük a rendezvény 

szervezésében és lebonyolí-
tásában. A reggeli ideje alatt 
a gyerekek több fajta mézet 
kóstolhattak, ismerkedhettek 
a mézek zamatával és jóté-
kony hatásaival. Remélem, 
hogy a méhész egyesület 
által nyomtatott szórólapo-
kat minél többen kitöltik és 
beküldik mert értékes mézes 
ajándékokat nyerhetnek vele. 
Örülök, hogy a gyerekek ér-
deklődve, jókedvűen fogadták 
a rendezvényt. 

Köszönöm a segítséget 
az iskola, óvoda és bölcsöde 
minden dolgozójának. Külön 

szeretnék köszönetet mon-
dani Pálinkás Tibornénak, 
a Rácalmási Manóvár Óvo-
da és Bölcsöde vezetőjének, 
Kiss Józsefnek, a Rácalmási 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola igazgatójának, vala-
mint Márta Istvánnak, akik 
támogatásukkal e rendezvény 
létrejöttét elősegítették. 

Remélem, kis munkatár-
saim továbbra is szorgalma-
sak lesznek és lehetőségem 
lesz támogatni idén is egy 
Mézes Reggelit.

Csurgó István 
méhész
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Télköszöntő délelőtt iskolánkban
A téli szünet előtti utolsó 

tanítási napon tartottuk isko-
lánk télköszöntő rendezvé-
nyét, melyet a tornateremben 
az ötödikesek műsorával nyi-
tottunk meg. A diákjaink a 
délelőttjük eltöltésére ezután 
több helyszín közül választ-
hattak. 

A legtöbb tanuló a ját-
szóházban szorgoskodott. 
Lehetőségük nyílt karácsonyi 
meglepetések készítésére, kü-
lönböző kézműves technikák 
elsajátítására nyolc állomá-
son. Tortafenyőt, harangot, 
üdvözlőkártyát papírból ké-
szíthettek, karácsonyfadíszt 
filcből és gyöngyből varr-
hattak. Virágcserép deko-
rálásával pedig asztali díszt 
varázsolhattak. Önthettek 
gyertyát, festhettek gipsz hű-
tőmágnest és üvegmécsest is.

A terítési versenyen 
megmutathatták diákjaink 
milyen ünnepi terítékek és 
ételek kerülhetnének asztala-
inkra. Tanulóink játszhattak 
számítógépeken az informa-
tika teremben, vagy sportesz-
közökkel a tornateremben, a 
bolhapiacon elcserélhették a 

megunt, de jó állapotú játé-
kaikat, könyveiket, tárgyaikat. 
Aki megéhezett, a hetedik 
osztályosok által szervezett 
büfében falatozhatott. 

Köszönöm a kollégáim-
nak a hangulatos délelőtt 
előkészítésében és lebonyolí-
tásában nyújtott munkájukat! 

Wernerné 
Galkovics Rita
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A MAGYAR NYELV NAPJÁNAK 
6. ÉVFORDULÓJA

1844. november 13-án tette az or-
szággyűlés a magyar nyelvet államnyelv-
vé

A reformkor egyik legnagyobb győ-
zelmének joggal nevezzük az 1844. évi 
II. törvénycikk elfogadásának a napját, 
november 13- át. 

V. Ferdinánd, magyar király ezen a 
napon szentesítette a magyar nyelvet 
hivatalossá tevő törvényt.

E törvénycikk értelmében ezután 
minden törvényt magyar nyelven al-
kotnak.

Az államigazgatásban és a közokta-
tásban is hivatalossá vált nyelvünk.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége kez-
deményezésére lett először 2009. április 
23. a magyar nyelv napja. 2008. április 
23-án nyitotta meg kapuit a Magyar 
Nyelv Múzeuma Széphalmon , Kazinc-
zy Ferenc mauzóleuma mellett.

Jelentős esemény volt a múzeum nyi-
tása, viszont a magyar nyelv történet-
ében a november 13-ai időpont törté-
nelmileg fontosabb dátum, emlékezete-
sebb nap, ezért a Magyar Országgyűlés 
2011 szeptemberében a magyar nyelv 
napját november 13-ra módosította.

Miért van szükség rá?
Alkalmat ad arra, hogy tudatosan 

gondoljunk anyanyelvünkre, mivel a 
nyelvünk életünk természetes része.Ez 
a nap lehetőséget kínál az oktatási, tu-

dományos és kulturális intézményeknek, 
a médiának, az anyanyelvápolással fog-
lalkozó civil szervezeteknek a magyar 
nyelv megünneplésére, hagyományőr-
zésre.

Az ünnepnapot nemcsak Magyaror-
szágon, de az egész Kárpát-medencében 
megtartják.

Iskolánkban felsőseink lehetőséget 
kaptak anyanyelvi játékok megoldására 
e nap tiszteletére.

Egyénileg vagy párban lehetett kivá-
lasztani tízféle változatos nyelvi játékból 
annyit, amennyit meghatároztam évfo-
lyamonként.

Nyevgyötrők, szókereső, betűtévesztő 
szókapcsolatok, szólások párban, csacsi-
pacsi, eszperente és társai szerepeltek.

Decemberben megszületett az ered-
mény, amelyet ebben a lapszámban tu-
dok ismertetni.

5. évfolyam 
1. Saskői Janka (5. b)
2. Pletser Lotti (5. a)
3. Kovács Andrea - Tóth Viktória (5. b)

6. évfolyam
1. Tóth Izabella (6. b)
2. Szabó Angelika - Nagy Lili (6. a)
3. Molnár Kiara (6. a)

7. évfolyam
1. Deák Adrienn (7. b)

2. Vincze- Hajnal Blanka (7. b)
3. Hegedűs Dominik - Bartók Norman 
(7. b)

8. évfolyam
1.Szendrey Kitti ( 8. a )
2. Plozner Szimonetta-- Kiss Napsugár 
( 8. b )

Gratulálok a helyezetteknek.

Ízelítőként néhányat szeretnék 
megosztani az olvasókkal bizonyítékul, 
hogy milyen hihetetlenül gazdag anya-
nyelvünk, gondolataink kifejezéséhez 
rengeteg lehetőséget kínál, sőt nyelvi 
játékosság is jellemzi.
oktondi moszat -------- balga alga
csodálatos lehuppanás ------ mesés esés
deresedő hajú anya ------- őszülő szülő
kígyó emlékműve ----- kobra szobra
alávaló rokoni csoport ----- galád család
hengeres étel héja ---- hurka burka

Össze ne tévessze a...
a boka táját ----- a toka hájával
a borztanyát ---- a torz banyával
a harcsa máját ---- a Marcsa hájával
Végül egy nyelvtörővel zárom sorai-

mat: A szamaránál is szomorúbb Sze-
mere sem szerzett hamarabb szamárlány 
szamarat szomorú szamara számára, 
ezért sok szomorú szamárkönny sze-
merkélt a szamaránál szomorúbb Sze-
mere szeméből.

 Panyi Erika

Télapó itt van…
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy december 6-án 

a negyedik osztályosok felavatják az elsősöket. A rendezvény-
nek a művelődési ház biztosította a helyszínt. A kicsiknek 

népi játékokat kellett megtanulniuk, amelyeket a nagyobbak 
nagyon ügyesen megtanítottak velük a játékmesterek segít-
ségével. Az avatás az első osztályosok esküjével ért véget, 
amelyben fogadalmat tettek, hogy iskolánk méltó tanulóivá 
válnak. Vidám hangulatot fokozta, hogy a játékos műsorunk 
végére megérkezett a Mikulás, akit nagy szeretettel fogadtak 
a gyerekek.
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Terítési verseny
A karácsonyi játszóház keretein belül idén is megszervezés-

re került, a diákok körében rendkívül népszerű terítési verseny. 
A felsős diákokból álló csoportok lelkesen készültek, szebbnél 
szebb terítékeket láthattunk. Összesen tíz csapat nevezett, 
s látott hozzá a már előre eltervezett kompozíciójához. A 
zsűrinek nehéz dolga akadt, hisz nagyon kreatív megoldá-
sok születtek. A következőképpen alakult a végeredmény: I. 
helyezett: Sushi husik, II. helyezett: Pásztorok, III. helyezett: 
Csillámló feketék, fénylő fehérek csapata. Köszönjük a szülők 
előkészületekben nyújtott segítségét!

Dancs Esztella, 
Márta István

Horgászhírek
A januári fagyos napok 

mindenkit bekényszeríte-
nek a meleg szobába, így 
van idő visszatekinteni az 
elmúlt évre. 2016 jelentős 
változást hozott a dunai 
horgászközösségek életébe. 
Szövetségünk a HVDSZ a 
HOFESZ-szel közösen 15 
évre alhaszon bérletbe kapta 
a Duna 67 km-es szakaszát 
Nagytéténytől Dunaföldvá-
rig. A februárban megkez-
dett munka sok feladatot tett 
a szövetségi és a Dunamenti 
egyesületi vezetők vállára. A 

jegyek kiadása, az értékesíté-
si szerződések megkötése, a 
halőri gárda felállítása, ruhá-
zatuk és eszközeik beszerzé-
se, a haltelepítések megszer-
vezése mind folyamatos és 
intenzív munkát igényelt.

Év végére a halőri csoport 
két terepjáróval és két hat-
méteres hajóval, 50 lóerős 
Honda csónakmotorokkal 
felszerelve járhatta a Dunát 
és annak partját. A szabály-
tisztelő horgászok örömmel 
fogadták munkájukat, de az is 
látszott, hogy van mit rend-
be tenni, mert a feljelentések 
száma decemberre jóval 100 
fölé emelkedett. A hosszú 
téli estékre megérkezett egy 
Pulsar típusú éjjellátó, mely 
az éjszakai munkát jócskán 
megkönnyíti az ellenőrök 
számára. November végére 
megvolt a kormoránriasztási 
és gyérítési engedély, mely-
hez a szükséges fegyverek és 
lőszerek is beszerzésre kerül-
tek. A halőri csoport folya-
matosan riasztja a túlszapo-
rodott kártevő madarakat. A 
környező vadásztársaságokat 

együttműködési megálla-
podással szeretnénk ebbe a 
tevékenységbe bevonni.

A haltelepítések március-
ban csuka-, majd süllőivadék 
kihelyezésével kezdődtek, 
májusban kétnyaras ponttyal 
folytatódtak és november-
ben 36 mázsa háromnyaras 
ponttyal zárultak. Egy pá-
lyázaton keresztül nyár végén 
jelentős mennyiségű növen-
dék kecsege is kihelyezésre 
került. A következő években 
fokozatosan növelni lehet a 
telepítés mennyiségét, mivel 

már nem terhel minket az 
eszközbeszerzések jelentős 
terhe.

A Dunán elindult változás 
mellé felsorakozott a hor-
gásztársadalom is. Többen 
váltották ki engedélyüket, így 
minden közép-dunai horgász 
egyesület taglétszáma növe-
kedett. A Rácalmási „Sirály” 
Horgász Egyesület csaknem 
725 fővel büszkélkedhet, 
mely 40 éves történelmünk 
folyamán a legmagasabb 
taglétszám. Természetesen a 
megkezdett munka eredmé-
nye a halfogásokban majd 
csak évek múlva mutat je-
lentős javulást. 

Reméljük, hogy a Dunát 
szerető tagtársaink addig is 
kitartanak és megvásárol-
ják területi jegyeiket, mely 
anyagi alapja a további fejlő-
désnek. Az engedélyek már 
válthatók. Aki a február 28-ai 
határidőig leadja kitöltve és 
összesítve a fogási naplóját, 
azonnal intézheti idei enge-
délyét is. 

Dualszky-Kovács István 
„Sirály” H. E. elnöke
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Év vége: neves fellépők
Rendezvényekkel és 

egyéb eseményekkel zá-
rult, a 2016-os év a kúriá-
ban. December vége felé 
közeledve is folyamatosak 
voltak a céges és a családi 
rendezvények. December 
17-én sikeresen lezajlott a 
Rácalmásiak Karácsonya 
rendezvény, neves fellé-
pőkkel tarkítva. Az év zá-
rásaként pedig immáron 
harmadik alkalommal bú-
csúztattuk együtt az évet 
a szilveszteri mulatságon a 

helyi lakosokkal, valamint 
az ide látogató környékbeli 

érdeklődőkkel együtt. El-
mondható, hogy a tavalyi 

évhez hasonlóan, idén is 
számos nagy rendezvény-
nek biztosít majd otthont a 
kúria területe. Nincs megál-
lás, hiszen a háttérben már 
zajlanak az előkészületi 
munkálatok. A 2017-es év 
első hete a készülődésről 
szólt, hiszen a második 
héttől már több rendezvény 
került megtartásra a kúria 
épületeiben. 

Jankovich-kúria 
dolgozói

Eredményes év
Köszöntök minden rácalmási lakost és 

vállalkozót abból az alkalomból, hogy el-
búcsúztattuk az óévet és felköszöntöttük 
az új évet. Sikerekben gazdag esztendőt kívánok mindenkinek!

Az elmúlt év utolsó hónapja több eredményt hozott életünk-
ben.

Egyesületünk teljesítette Kolumbán Portik Lehel volt vállal-
kozótársunk özvegyének tett ígéretét, és a családi házuk félbema-
radt előtetője Szabó István vezetőségi tagunk közreműködésével 
elkészült.

Örömmel tájékoztatom a rácalmási vállalkozókat, hogy a 
sportcsarnok építését megkezdő Laterex Zrt. tájékoztatóját kö-
vetően több rácalmási vállalkozó is ajánlattételre jelentkezett. A 
leadott ajánlatok értékelése után a földmunkára a Dunavia Kft. 
szerződött sikeresen. Az alépítményi betonmunkákra a Timpa-
non Kft. kapott megbízást.

Információnk van arról, hogy a további munkák elnyerésére 
is folynak tárgyalások helyi vállalkozásokkal.

Egyesületünk múlt évi munkájának egyik nagy sikere, hogy 
a sportcsarnok kivitelezésében helyi vállalkozások kapnak le-
hetőséget.

Egyesületünk ez évi első eseménye a 2017. január 26-án 17 
órakor tartandó közgyűlés lesz, amelyen a vezetőség beszámol 
az elmúlt év munkájáról és kitűzi az ez évi feladatokat. 

„A vállalkozó az, aki az előírásokat egy alacsonyabb termelékeny-
ségi, hatékonysági szintről egy magasabb szintre emeli.”

Szabó András, VRE elnök

Fagyos január
Kemény fagyokkal, hóval, jéggel, ónos esővel köszöntött 

ránk a január. A Duna-parton érdemes volt gyönyörködni a 
dermedtre fagyott tájban.

A befagyott vízfelület csábítója a téli sportok szerelmeseit. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy tartsák be a jégen tartóz-
kodás szabályait és legyenek nagyon óvatosak!

Kérjük továbbá, hogy az ingatlanaik előtti járda szakaszt 
takarítsák rendszeresen, amikor esik a hó, hogy a gyalogosok 
biztonságosan közlekedhessenek!

(Fotó: Bölcskei Ferenc)
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A cserkészek télen 
sem unatkoznak!

December 10-én a csapatot támogató jótékonysági bált 
tartottunk, az elmúlt évekhez képest szerényebb körülmények 
között, de jó hangulatban. „Fölszállott a csillám-póni” tehet-
ségkutató versenyünkön nyolc színvonalas előadást láthattunk, 
majd a „Cserkészet szeretlek” vetélkedőn izgulhattunk, volt 
csocsóbajnokság, vetítés a titkosított tábori képekből, zene, 
svédasztal.

Tőkési László testvérünk elkezdte a felnőttek számára 
indított országos őrsvezetőképzést. Kívánjuk, hogy legyen 
töretlen lelkesedése, szerezzen hasznos ismereteket, élmé-
nyeket, új barátokat.

Köszönöm mindenkinek a betlehemes előadásban való 
részvételt, Ági néninek az idei előadás megszerkesztését, 
rendezését.

Tőkési Zoltán, alias „Z” a hangya megnyerte a Dunaúj-
városi meseíró versenyt. 24-én ismét sikerült 40-50 fenyőfát 
eljuttatnunk rászoruló családokhoz.

Hagyomány nálunk, hogy megmozgatjuk a csapatot a téli 
szünetben. Szilveszterkor a Vértes keleti felében túráztunk, 
január másodikán immár ötödször rendeztük meg téli uszodai 
vetélkedőnket.

Készülünk a 26. Országos cserkész népdaléneklési, népze-
nei, vers- és mesemondó versenyre. Az utazás költségét csa-
patkasszából fedezzük. Az elmúlt években szép eredményeket 
értünk el, több arany-, ezüst- és bronzminősítést szereztek 
fiataljaink. 

Jó munkát!
Blau Sándor

Karácsonyi koncert

December 16-án a római katolikus templomban Blau Gabi és Mül-
ler Ági szervezett a színvonalas, teltházas adventi ökumenikus 
koncertet, amelyből hagyományt szeretnének teremteni

Betlehemes előadás

A helyi cserkészek idén is elhozták a betlehemi békelángot Rá-
calmásra. A láng Jézus születésének helyén égő örökmécsesből 
származik és cserkészek viszik el minden évben a világ minden 
pontjára a tüzet és az örömhírt. A betlehemes társulatunk az idén 
is közel negyven főből állt. Felléptek a „Rácalmásiak karácsonya” 
rendezvényen, a templomban, az idősek otthonában (Kulcson) és 
a Deák téren
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Dr. Paizs Gyula a XX. 
század elején hazánkban a 
legműveltebb mezőgazdász-
közgazdász elithez tartozott. 
A Sorbonon két diplomát 
szerzett. Gazdaságát a leg-
korszerűbb európai mintára 
rendezte be. A tízes években 
a politika is megérintette. 
A politikai sárdobálás már 
ebben az időben is nagyban 
gyakorolták. Ez kiderül az 
alábbi cikkekből is. Ezen 
politikai viták idején a ma-
gyar polgárok 5 %-nak volt 
választójoga.

Ha Dr. Paizs Gyula 
politizál…

Budapesti Hírlap. 1913 ja-
nuári cikkek nyomán

Paizs Gyula, a rácalmási 
kerület képviselője, aki a mi-
nap kilépett a Kossuth-párt-
ból, ma nyílt levelet intézett 
választóihoz kilépésének 
megokolására. Többek között 
a következőket írta:

Tudjuk, hogy a jelenle-
gi elavult választói rend-
szert fönntartani nem lehet. 
Készséggel elismerjük, hogy 
a politikai jogokból eddig ki-
zárt ipari és mezőgazdasági 
munkásosztálynak meg kell 
adni a módot és jogot arra, 
hogy az ország közügyeinek 
intézésében befolyását érvé-
nyesíthesse. De ki állíthatja 
azt, hogy az a közel két millió 
új választó, kik az általános 
választójog útján nemcsak 
politikai jogokhoz, hanem 
politikai túlsúlyra is jutná-
nak, hazafiasabbak, nemzeti 
tekintetből megbízhatób-
bak, politikailag érettebbek, 
mint az a birtokos földmí-
ves osztály, mely a választók 
jelenlegi többségét alkotja. 
Az általános választójognak 
abban a némiképp szűkített 
alapjában is, melyben az el-

lenzék azt programjába vette, 
a két és fél millióra emelke-
dő választók számában csak 
egyharmad rész, 850.000 fő 
lenne a birtokos földmívesek 
száma, e mellett ipari munkás 
330.000, gazdasági cseléd és 
napszámos 600.000 kerülne 
a választók sorába. Hogy mit 
jelent ez a közel egy mil-
lió munkás választó, közte 
600.000 fő mezőgazdasági 
munkás, a városi szocialista 
vezetők állandó befolyásának 
és izgatásainak kiszolgáltatva, 
hogy minő tarthatatlan álla-
potokat fog ez maga után 
vonni a vidéken, azt meg-
mutatták az 1905. évi mun-
kásmozgalmak. 

A falu munkásnépe első-
sorban jövedelmező keresetet 
és tisztességes megélhetést 
kíván, amelyet a zavartala-
nul fejlődő és virágzó me-
zőgazdaságban megtalál és 
nem vágyódik az országos 
politika porondjára, ahova 
oly szívesen hívogatják azok, 
akik ebben a nagy és izgatásra 
fogékony tömegben alkalmas 
eszközt látnak a saját hatalmi 
érdekeik támogatására.

Paizs Gyula nyilatkoza-
tára ugyancsak a Budapesti 
Hírlapban a politikai ellenfe-
lek az alábbiakat válaszolták:

Paizs Gyula rácalmási 
képviselő kilépett a függet-
lenségi Kossuth-pártból, 
mert meggyőződése szerint 
az általános, egyenlő és titkos 
választójog - még az ellen-
zéki pártok által elfogadott 
alakjában is - megszűntetné 
a birtokos-osztálynak a szük-
séges túlsúlyát. Nemzeti sze-
rencsétlenségnek tartja Paizs 
de Rácalmás, ha ez a túlsúly 
olyan osztályokra tolódik, 
amelyek erre sem politikai 
megbízhatóság címén, sem 
állami életünk egyéb érde-

keiből kifolyólag jogos igényt 
nem tarthatnak. Ezek kilépé-
sének indokai.

 Minden becsületes meg-
győződés tiszteletreméltó. A 
Paizs Gyuláé is. E konzer-
vatív-agrárius érzelmű férfiú 
már születésénél és nevelte-
tésénél fogva is predesztinál-
va volt arra. hogy a pusztuló 
dzsentri, a hanyatló rendiség 
utolsó csatáját abban a tábor-
ban vívja meg, amely évszáza-
dok óta útját állotta az ország 
demokratikus fejlődésének, 
amely a hetyke négyes foga-
tot többre becsülte a robogó 
lokomotívnál. Neki oka és 
joga van remegni a birtokos 
osztály hatalmi túlsúlyáért, 
hiszen bizonyára már Árpád 
vezér jelölte ki számára a jö-
vőbelátó bölcs ösztönévvel 
Rácalmás televény földjét 
birtokául, azzal a kikötéssel, 
hogy a késői utód, ha kell 
kardot, sőt tollat is ránta az 
oligarchák uralmáért. Nincs 
csodálkozni való azon, hogy 
udvarházának pipatóriumá-
ban borzongva érzi az idők 
változását és félti birtokos 
társait, akiknek vezető szere-
péből részt kérnek az ország 
egyéb osztályai is: a kereske-
dők, az iparosok, a munkások 

és egyéb fránya hűbéresek. 
Ebből nemzeti szerencsét-
lenség lesz! - mondja a bir-
tokos osztály védőpajzsa. 
Édesatyja, Pick Jakab bizo-
nyára már gyermekkorában 
súlyosan megfenyítette, ha 
más véleményen volt, mint 
gróf Tisza István. Ha már 
Pajzs Gyula és a többi paj-
zsok ledobták magukról az 
ősi gúnyát, ha csodát tett 
velük a magyar föld babo-
nás asszimiláló ereje, hogy 
pitykés dolmányban, vitéz-
kötéssel, sarkantyús csiz-
mában vitézi táncot ropnak 
a nyilvánosság előtt, példát 
vehetnének azokról a vér-
szerinti nagybirtokosokról, 
akik megingathatatlan hittel 
és rajongással küzdenek az 
elnyomott, leigázott milliók 
felszabadításáért, mint Ká-
rolyi, Batthyany, Esterházy. 
Wesselényi Miklós, a zsibói 
földesúr felszabadította a 
jobbágyságot, Paizs Gyulá-
nak, a rácalmási új földes-
úrnak aggodalmai vannak 
...Távol áll tőlünk, hogy az 
aggodalmait eloszlassuk. Ál-
lásfoglalásának jelentőseget 
nem tulajdonítunk. 

Minden nagy ügynek vol-
tak és vannak renegátjai, akik 
a hitüket, elveiket személyi, 
társadalmi, vagyoni érdekeik 
szerint toldják-foldják, cse-
rélik, vagy elkótyavetyélik a 
legtöbbet ígérőnek. Még csak 
nem is neheztelünk Rácal-
más képviselőjére. Sok ilyen 
hívet kívánunk Tisza István 
és Lukács László táborába. 
Ha ők ketten nem járatták 
le eléggé ezt a pártot, majd a 
Paizs féle elvtársak segítenek 
nekik.

Részleteket idéztem az 
1913. évi választási küzde-
lemből.

Szalai Árpád

Dr. Paizs Gyula
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Rácalmás   Sportegyesület
Sakkozóink eredményei

Kedves Rácalmásiak! Idő-
sebbek és Fiatalok!

A Rácalmás SE kereté-
ben működő sakk klub és a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola megkezdte a 2016/17 
évi Sakk Diákolimpiára való 
felkészülést. November 26-
án megrendeztük az amatőr 
diákok közötti területi dön-
tőt. Sajnos a rácalmási sak-
kozókon kívül más község 
diákjai nem voltak jelen. 
Így csak a sakk klubunkat 
rendszeresen látogató ta-
nulók versenyeztek, külön-
böző korcsoportokban. Az 
alsós fiúk közötti versenyt 
Lampert Olivér nyerte meg, 
a második Poór Dénes, a 
harmadik Lampert Adrián 
lett és negyedik helyet Tóth 
Noel foglalta el. Az alsós lány 
kategória egyetlen indulója 
Krizsán Kriszti természete-
sen első lett. A felsős amatőr 
játékos egy lány és egy fiú 
van,  Molnár Kiara és Kri-
zsán Balázs. Természetesen 
ők is első helyezettek lettek. 

Az iskolánk tanulói között 
három diáknak van értékszá-
ma (élő pontjaik) Hegedűs 
Dominiknak és Hegedűs 

Lucának, valamint Tancsa 
Tominak. Ők már a nemzeti 
bajnokságban szerepelnek, 
különböző országos verse-
nyeken vesznek részt és ér-
nek el szép eredményeket. 
Természetesen ők is részt 
vesznek a diákolimpián, de az 
értékszámos, egyéni kategó-
riában. Nevezésüket az iskola 
feladata elküldeni, ugyanúgy, 
mint az amatőr kategóriában. 

A jövő évi diákolimpiára 
két csapattal tudunk nevez-
ni az alsós fiú és a felsős fiú 
kategóriákban. Ezek a csa-
patok természetesen a fent 
említett diákokból fog ösz-
szeállni. Négyfős csapatokat 

kell összeállítanunk, egy tar-
talék nevezése lehetséges. A 
korcsoportokból felfelé lehet 
játszani, a fiú csapatban sze-
repelhet lány, fordítva nem.

Ennek megfelelően az 
alsós fiúcsapatunk tagjai 
lesznek: Krizsán Krisztina, 
Lampert Olivér, Poór Dé-
nes, Perczel Ákos, tartalékok, 
Nagy Henrik és Tóth Noel. 

A felsős fiú csapatunk 
játékosai lesznek: Hegedűs 
Dominik. Hegedűs Luca, 
Tancsa Tamás és Krizsán Ba-
lázs, tartalék Molnár Kiara.

Reális célokat kell kitűz-
nünk! Így az országos dön-
tőbe való bekerülése a felsős 

csapatunktól elvárható, ha 
ezt a célt elérte csapatunk az 
országos döntőben minimum 
a 6. helyezés elérése. Ha még 
a sorsolás is szerencsésen 
alakul, a dobogós helyezés is 
megvalósulhat.

Az alsós csapattól a me-
gyei csapatok közötti kö-
zépmezőny a reális elvárás, 
bár kellemes meglepetést is 
okozhatnak.

Már megvannak a megyei 
döntők időpontjai: az érték-
számos egyéni és az amatőr 
egyéni versenyek 2017.január 
28-án lesznek, nevezési határ-
idejük január 24. ! A csapatok 
megyei döntőjét 2017. február 
11-én rendezik meg, itt a ne-
vezési határidő február 7. !

A nevezéseket az iskolák-
nak kell elkészíteni és leadni 
a fejersakk@gmail.com e-
mail címre!

A nevezéseknek tartal-
maznia kell a diák nevét, szü-
letési adatait, a korcsoportot 
és az iskola nevét!

A rácalmási kis sakkozók-
nak sok sikert kívánok! 

 Kondás László, 
a sakkozás 

elkötelezett híve

Bucsi Bence és Bucsi Bálint január 21-28. közt franciaországi sítá-
borban vesz részt az ifi válogatott kerettel

Jó tanuló, jó sportoló
Kiváló tanulmányi és 

sporteredményei alapján 
Bucsi Bence, a Rácalmás SE 
válogatott kenusa, a Duna-
újvárosi Széchenyi István 
Gimnázium tanulója meg-
kapta a Fejér megye „Jó ta-
nuló, jó sportoló” díjat.

Az elismerést 2016. de-
cember 13-án ünnepélyes 
keretek között adták át Szé-
kesfehérváron.

Gratulálunk az elismerés-
hez!

Bölcskei Ferenc
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Már izgatottan készültök a nagy napra? 
Keresitek a tökéletes menyasszonyi ruhát? 

Megálmodtátok a hozzátok illő dekorációt? 
Nálunk mindent megtaláltok, 

amitől az esküvőtök életre szóló lesz.

Aki 2017. január illetve február hónapban 
lefoglalja nálunk a menyasszonyi ruháját, 
annak a menyecske ruha bérlése díjtalan.

Elérhetőség: 70/5978162, 20/9525446
www.fatinaeskuvo.hu
www.racalmaseskuvo.hu
Facebook elérhetőségünk: Fatina esküvői ruha és dekoráció.
Cím: Rácalmás, Radnóti tér 2.

Rácalmás Város Önkormányzat 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
06-25-440-440 és 06-25-440-018

csaladsegito@racalmas.hu 
és gyerekjoletisz@racalmas.hu

Tisztelt Lakosság!
Továbbra is várjuk jó állapotú, mások számára 
még használható ruha, játék, könyv, háztartási 
gép, bútor adományaikat!

Köszönettel:
Rozonics Patrícia 
és Szilvási Katalin

családsegítő munkatársak

Apróhirdetés
Rácalmáson családi házat vennék 12 millió forintig kész-
pénzfizetéssel. Telefon: 06-30-360-3308

Álláshirdetés
Felvételre keresünk vasipari munkában 
jártas, lakatos és hegesztői végzettséggel 
rendelkező szakembert üzemi és vidéki 
munkára. 
Jó kereseti lehetőséggel és hosszú távú, 
korrekt együttműködéssel keresünk mun-
katársakat. 

Jelentkezni lehet:
Hétfő, szerda, péntek 8 órától 
Rácalmás, Állomás u. 1. 
Tel: 06-25-440-060
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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!

Juganár Medárd, 2016. 12. 15., Hold utca
Fejős Veronika Mária, 2016. 12. 19., Somogyi B. u. 
Vass Boldizsár, 2016. 12. 23., Széchenyi tér 
Kovács Kornél, 2017. 1. 2., Barinai út.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. február 24-

én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. február 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb február 13-ig juttassák el a szerkesztő-
bizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 70/459-2561

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

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 

20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Szeretetre hangolva
Szeretet. Ez egy nehéz 

fogalom. Sokan hisszük, 
hogy tudjuk, mit jelent, de 
tévúton járunk. Mindenki-
nek megvan a saját elkép-
zelése róla. Sok nagy gon-
dolkodó fejtegette már e szó 
igazi lényegét. Hamvas Béla 
szerint a szeretet az, amikor 
valakinek létnehézségeit 
magamra veszem, hogy an-
nak életét szebbé tegyem.

Ezen gondolat mentén 
– 2016. december 17-én 
11 órakor – tartottuk meg 
a több éves hagyományra 
épülő karácsonyi ünnepsé-
günket, mellyel megnyitot-
tuk a Rácalmásiak Karácso-
nya rendezvénysorozatot. 60 
gyermek vehette át Schrick 
István polgármester úrtól 
a személyre szabott aján-

dékcsomagokat. Az ünnepi 
műsort a Jankovich Miklós 
Általános Iskola énekkórusa 
Igmándi Zita tanárnő felké-
szítésével és Füléné Perusza 
Katalin tanítványai szolgál-
tatták. Kellemes hangulat, 
örömteli vendéglátás, jó-
kedv jellemezte a délelőt-
tünket.

A tavalyi évhez hasonló-
an 20 egyedülálló, alacsony 
jövedelemmel rendelkező, 
személy kapott 5 000 Ft 
értékű tartós élelmiszer 
csomagot. 

Ügyfeleink nevében 
ezúton szeretnénk meg-
köszönni Rácalmás Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testületének, hogy az 
ajándékok és a rendezvény 
lebonyolításához szüksé-

ges anyagi forrást bizto-
sították!

Továbbá, köszönjük a 
kollégák részvételét, segítő 

hozzáállását és a lakossági 
felajánlásokat! 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

Kis 
anyakönyv


