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A Rácalmás

Televízió adása 

 MINDEN NAP

19 órakor kezdődik.

Kísérje fi gyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www.
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

Az új sportcsarnokunk adott 
otthont a Rácalmásiak kará-
csonyának és a szilveszternek is
 8. oldal

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

Esküvő kiállítás lesz a Janko-
vich-kúriában január 26-án
 18. oldal

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás Város Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 

2019. február 11-én, hétfőn 17 órától
a művelődési házban.

A résztvevők tájékoztatót hallhatnak a 2018. évi eredményekről, majd utána szó 
lesz az idei tervekről, elképzelésekről, költségvetési lehetőségekről. 

A tájékoztató után az önkormányzat vezetői válaszolnak a felmerülő kérdésekre, 
meghallgatják a résztvevők javaslatait.

Szeretettel várunk minden rácalmási lakót, érdeklődőt!
Schrick István

polgármester

Eredményes évünk volt

Hagyománya lapunknak, hogy az új év elején évértékelésre kérjük fel Schrick Istvánt, lakóhelyünk pol-
gármesterét. A további tervekről is faggattuk településünk vezetőjét. Válaszadását azzal kezdte, hogy a 
település legnagyobb beruházása tavaly a sportcsarnok volt, amelynek a létjogosultsága az avatása óta 
eltelt időszakban is bebizonyosodott
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Sportcsarnok, Millenniumi park és a kerékpárút volt a három nagyberuházás tavaly

Eredményes évet zártunk
Schrick István, Rácalmás 

polgármesterét arra kértük 
2019 év elején is, hogy ér-
tékelje kisvárosunk elmúlt 
évét, valamint mondjon né-
hány gondolatot az idei ter-
veikről.

– A legnagyobb beruházás 
természetesen a spotcsarnok 
volt, hiszen az egykori zöld-
séges kertek, kertvégek he-
lyén felépült egy vadonatúj, 
modern létesítmény. Áthú-
zódó beruházás volt ez a ko-
rábbi évről, hiszen nagyon 
sok volt a teendő, elkészült 
ez a monumentális épület és 
kialakult a környezete. Tel-
jesen új infrastruktúrát kel-
lett kialakítani ott a víztől, a 
csapadékvíz-elvezetéig, uta-
kig, járdákig, parkolókig, ami 
komoly kihívás volt nekünk. 
Csak a múlt évben össze-
sen 436 millió forintot köl-
töttünk sportcsarnoknak és 
környezetének kialakításá-
ra. Augusztus 18-án volt az 
átadás. Az azóta eltelt idő-
szakban bebizonyosodott, 
hogy nagy szükség van erre 
a létesítményre, hiszen reg-
gel háromnegyed nyolckor 
már ott vannak az általános 
iskolás gyermekek és attól 
kezdve késő estig a kihasz-
náltsága nagyon jó, a bevé-
tele már most havi kétmil-
lió forint körül van. Látszik 
tehát, hogy nem olyan be-

ruházást valósítottunk meg, 
amelynek nincs Rácalmá-
son létjogosultsága. Éppen 
ellenkezőleg. Közel három-
száz rácalmási gyermek van, 
aki sportol, és nekik szüksé-
gük van térrel – kezdte a vá-
laszadást polgármesterünk. 
A folytatásban pedig a má-
sik két nagyberuházásról be-
szélt, amely tavaly valósult 
meg településünkön:

– Öröm, hogy a sport-
csarnok mellett volt energi-
ánk megépíteni a kerékpár-
utat a Kulcsi úton. Ennek 
azért van nagy jelentősége, 
mert kisvárosunknak azon 
a végén lévő lakóövezetből a 
gyerekek kerékpárral járnak 
be a központban lévő intéz-
ményekbe, boltba, postára, és 
nagyon balesetveszélyes volt 

az út szélén haladniuk. Az 
új kerékpárút körülbelül egy 
kilométer hosszban gondos-
kodik a biztonságukról. Régi 
ígéretünk volt ez a kerékpár-
út, és örülök, hogy sikerült 
megoldanunk – nagyság-
rendileg 110 millió forintos 
beruházás volt Települési és 
Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) forrásból. 
Szintén látványos és nagy 
fejlesztés, ugyancsak TOP-
os támogatásból, a Millen-
niumi-tó és környéke rend-
betétele. Az elnyert összeget 
ki kellett pótolnunk, a park-
ra és tóra összesen 132 mil-
lió forintot költöttünk, ebből 
105 millió forint volt a pá-
lyázaton elnyert összeg. Ér-
demes lesz majd kilátogatni 
oda tavasz végén, nyár elején, 

de ősszel majd még inkább, 
amikor kizöldell a parkosí-
tott terület. 

– Az elmúlt év a nagy, lát-
ványos fejlesztések éve volt, 
amelyeknek anyagi terhei 
óriási súllyal nehezedtek az 
önkormányzatunkra, annál 
is inkább, mert mindeköz-
ben az iparűzési adó bevé-
tel 100 millió forinttal ke-
vesebb volt a korábbi évinél. 
Rosszul érintett bennünket, 
amikor ezt megtudtuk má-
jusban, mégis úgy gondol-
tuk: áldozunk a jövőnek a 
sportcsarnokkal és a többi 
településfejlődést elősegítő 
kiadással. Számos telket, te-
lekrészletet megvásároltunk, 
elsősorban a sportcsarnok 
környékén, hogy legyen ott 
elegendő hely a beruházás-
ra. Továbbá a Barina-patak 
csarnokhoz közeli keleti ol-
dalán is szándékunkban áll 
telkeket vásárolni, mert rek-
reációs területet szeretnénk 
ott kialakítani a pihenni, 
sportolni vágyóknak. 

Örülök, hogy még volt 
két önkormányzati telkünk, 
amelyeket hirdetés útján ér-
tékesíteni tudtuk, mégpedig 
nagyon kedvező áron. Így 
meg tudtuk oldani a Rákó-
czi utca vízellátását, lehetővé 
vált, hogy újabb lakótelkeket 
lehessen kialakítani, ezzel is-
mét lehet Rácalmáson moz-

Legnagyobb beruházás a sportcsarnok volt

Elkészült a kerékpárút a Kulcsi úton Teljesen megújult a Millenniumi-tó és környezete
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gástér azoknak, akik építési 
telket keresnek – fogalma-
zott Schrick István. Majd 
azzal folytatta:

– Az elmúlt év jó volt. 
Összességében 800 millió 
forintot tudott Rácalmás 
fejleszteni. Mellette volt 
számos, színvonalas rendez-
vényünk. A korábbi évek-
hez hasonlóan jelentős mér-
tékben tudtuk hozzájárulni 
a civil szervezetek életéhez, 
csak a sportegyesületnek 
18,5 millió forint támoga-
tást adott az önkormányzat 
azért, hogy a TAO-t igénybe 
tudják venni és a működésük 
biztosított legyen. 

Annak is nagyon örülök, 
hogy az előforduló pénzügyi 
gondjainkból a rácalmásiak 
nem érzékeltek semmit. Ti-
zenöt éve nem emeltünk 
adót, az egyesületi élet szín-
vonalas, a nagy nyári aszály 
ellenére a Virágos Magyar-
országért versenyben rangos 
országos elismerést kaptunk. 
Gratulálok a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egye-
sületnek a kiváló rendezvé-
nyeikhez, hiszen a például a 
Tökfesztivál tavaly tömege-
ket vonzott és nagyon sike-
res volt. 

A folytatás?
– A tavalyi év pénzügyileg 

nagyon megviselt bennün-
ket, az önkormányzati tarta-
lékokat a nagyberuházások-
ra költöttük. De nem csak 
emiatt tervezünk nagyon 
óvatosan 2019-re. Egyelőre 
nem látjuk pontosan bevé-
teli lehetőségeinket, és mivel 
a fenntartási költségeink-
nek mindössze a 10 százalé-
kát kapjuk meg a kormány-
tól, a többit saját forrásból 
kell fedeznünk. Most még 
nem tudjuk, miként alakult 
az iparűzési bevételünk eb-
ben az évben, csak bizakod-
ni tudunk. Továbbá nagy 
dolgokba már nem vágjuk 
a fejszénket, hiszen három-
negyed évben gondolkodha-
tunk csak előre, őszig, az ön-
kormányzati választásokig 
tervezhetünk, mert nem illik 

és nem is vállalhatunk terhet 
a következő képviselő-tes-
tület kontójára. Egyébként 
megvan az engedélyünk a 
fürdőre, de ilyen nagy beru-
házás idén nem indul, nem 
indulhat, mert csak olyan-
nak állunk neki, amit be is 
tudunk fejezni az őszig. De 
az engedély birtokában bár-
mikor azonnal indulhat ez a 
nagyberuházás is. 

Viszont szeretnénk fej-
leszteni a vízisport-telepet, 
amennyiben a kivitelezés-
re olyan árat kapunk ami 
megfelelő. A Magyar Ka-
jak-kenu Szövetség főtitká-
ra, Schmidt Gábor szemé-
lyesen járt Rácalmáson, és 
tárgyaltunk arról, hogy ők 

is igyekeznek forrást előte-
remteni a beruházásra az el-
nyert támogatáson felül. Az 
első közbeszerzési eljárás 
ugyanis sikertelen volt, mert 
az ajánlatok több tízmil-
lió forinttal haladták meg a 
tavaly elnyert 40 millió fo-
rint támogatást. Ezért egy 
újabb közbeszerzési pályá-
zatot írt ki az önkormányzat 
a Magyar Kajak-kenu Szö-
vetséggel együtt, és bízunk 
benne, hogy ezt már ered-
ménnyel zárjuk majd le úgy, 
hogy a szövetséggel közösen 
kiegészítjük a rendelkezés-
re álló forrást. Fontos beru-
házás lenne a vízisport-te-
lep fejlesztése, hiszen 40-50 
gyerek és fiatal sportol ott, 

és kiváló eredményekkel is 
büszkélkedhetnek. 

A körforgalmi csomó-
pont kialakítására szintén 
kevésnek bizonyult a tavaly 
elnyert 200 millió forint 
TOP-támogatás. A pályá-
zat benyújtása és a tényleges 
megvalósítás között eltelt 
három év, és ez idő alatt úgy 
“elszaladtak” az árak, hogy 
most körülbelül 400 millió 
forintból lehetséges a meg-
valósítás. Ennek a projek-
nek a része volt az állomás-
hoz vezető út helyreállítása 
is, amit akkor tudunk meg-
oldani, ha elfogadják a vál-
toztatási kérelmünket. Mert 
azt már tisztán látjuk, hogy 
a körforgalmi csomópont-
tal együtt, mind a kettőt 
nem tudjuk megvalósítani. 
Viszont az elnyert forrás-
ból van esélyünk legalább 
a vasútállomáshoz vezető 
utat helyreállítani. Várha-
tóan február végén derül ki, 
hogy jóváhagyják-e a tartal-
mi változtatási kérésünket, 
vagy sem. Kisebb fejleszté-
sekben természetesen gon-
dolkodunk, ahogyan koráb-
ban is, olyanokra gondolok, 
mint utak, járdák, kátyúzá-
sok. Sok utcának kész a fel-
újítási terve, az engedélyt 
is megszereztük ezekre, de 
minden azon múlik, hogy 
milyen pénzügyi keret-
ből gazdálkodhatunk majd. 
Terveink szerint ugyanazt 
a pénzt adjuk a civil szer-
vezeteknek, mint eddig, és 
a rendezvények színvona-
lából sem engedünk, tehát 
azt szeretnénk, hogy az élet 
olyan minőségű legyen kis-
városunkban, amilyet meg-
szoktak a rácalmásiak. A 
többit pedig majd meglát-
juk menet közben – mond-
ta Schrick István, városunk 
polgármestere. Hozzátette: 

– Remélem örömteli és 
sikeres lesz a 2019-es esz-
tendőnk is. Ennek szellem-
ében kívánok egészségben 
gazdag, boldog új évet Rá-
calmás valamennyi lakójá-
nak.Sikeres volt a Tökfesztivál tavaly is

Országos elismerést kapott Rácalmás a Virágos Magyarországért 
versenyben
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Gyermekek otthongondozási díja
Új támogatási forma: a 

gyermekek otthongondozá-
si díja ellátást január 1-jétől 
vezették be

Az önmagukat ellátni 
képtelen gyermeküket ápo-
lók számára biztosítandó 
„gyermekek otthongondo-
zási díja” (GYOD) nevű el-
látást 2019. január 1-jétől 
vezették be, a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. 
törvény módosításával. 

A GYOD-ra jogosult az 
a vér szerinti vagy örökbefo-
gadó szülő, aki

a) súlyos fogyatékosságá-
ból eredően önellátásra kép-
telen, vér szerinti vagy örök-
be fogadott gyermekéről, 
vagy

b) tartós betegségéből 
eredően önellátásra képtelen 
gyermekéről gondoskodik.

A jogosultság a gyermek 
életkorától függetlenül meg-
állapítható, kizárólag a szü-
lőgyermek viszony releváns.

Az ellátást főszabály sze-
rint csak a vér szerinti, illet-
ve az örökbe fogadó szülő 
veheti igénybe. Egyéb hoz-
zátartozó csak a szülő ha-

lála esetén válhat jogosulttá 
az ellátásra, illetve akkor, ha 
a szülő egészségi állapotából 
adódóan nem tudja gyerme-
ke ápolását tovább ellátni, a 
szülő szülői felügyeleti joga 
szünetel, vagy bíróság által 
megszüntetésre kerül.

A GYOD összege a 2019. 
évben bruttó 100 000 forint. 
Ha a szülő több, önellátásra 
képtelen gyermekről is gon-
doskodik, részére másfélsze-
res összegben kell az ellátást 
folyósítani.

Az ellátást tárgyhónapot 
követő hó 5. napjáig kell fo-
lyósítani, első alkalommal 
a 2019. január havi ellátást 
2019. február 5-ei időpont-
tal.

A GYOD-ra való jo-
gosultság időtartama - az 
ápolási díjhoz hasonlóan - 
nyugellátásra és egészség-
ügyi szolgáltatás igénybevé-
telére jogosít.

Az ápolók munkaerő-pi-
aci integrációjának elősegí-
tése érdekében háromha-
vi ellátás folyósítására kerül 
sor akkor, ha az ellátásra való 
jogosultság megszűnése az 
ápolónak nem róható fel (az 

ápolt személy intézményi el-
helyezése, az önellátásra való 
képtelenség megszűnése, il-
letve az ápolt személy halála 
esetén).

A GYOD megállapítása 
iránt 2019. január 1-jét kö-
vetően lehet kérelmet be-
nyújtani.

Ugyanakkor a törvény 
szerint annak a vér szerin-
ti vagy örökbe fogadó szü-
lőnek, akinek 2018. decem-
ber 31-én végleges döntés 
alapján a gyermekére tekin-
tettel ápolási díjra való jo-
gosultsága állt fenn, a járási 
hivatal - legkésőbb 2019. ja-
nuár 15-éig meghozott dön-
tésével - 2019. január 1-jére 
visszamenőleg hivatalból, a 
jogosultsági feltételek vizs-
gálata nélkül megállapítja a 
GYOD-ra való jogosultsá-
gát, és ezzel egyidejűleg ren-
delkezik az ápolási díjra való 
jogosultság 2018. decem-
ber 31-ei időponttal történő 
megszüntetéséről (átforduló 
ellátások).

Tehát 2019. január 1-jé-
től hivatalból (kérelem be-
nyújtása nélkül) megállapí-
tásra kerül a GYOD minden 

olyan vér szerinti vagy örök-
be fogadó szülő részére, aki 
2018. december 31-én gyer-
meke ápolása révén ápolási 
díjra jogosult volt. Ezekben 
az esetekben a hatóságnak 
csak az alábbiakat kell vizs-
gálnia:

– az ápolási díjra való jo-
gosultság fennállását 2018. 
december 31-én,

– a szülő-gyermek kap-
csolatot (vér szerinti/örökbe 
fogadó),

– a megállapítható támo-
gatás összegét: amennyiben 
a szülő rendszeres pénzellá-
tás folyósítására tekintettel 
részösszegű ápolási díjban 
részesül, részére részösszegű 
GYOD biztosítandó. (Ez alól 
kivételt jelent a GYET, illet-
ve a másik gyerekre tekintet-
tel folyósított GYED, GYES, 
mivel ezen családtámogatási 
ellátások a GYOD tekinteté-
ben nem tekintendőek rend-
szeres pénzellátásnak.)

A hivatalból átforduló el-
látások esetén a járási hivatal 
2019. június 30-át követően 
felülvizsgálatot végez.

(Fejér Megyei 
Kormányhivatal)

Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:

Nagyné Berzai Márta

2019. február 3.

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. Mód van arra, hogy 
a fenti képviselői alkalmakra 
külön is konkrét időpontot 
kérjenek. Az időpontot Rác-
almás jegyzőjével, dr. Györe 
Andreával egyeztethetik a 
25/517-866-os telefonszá-
mon.

Zöldhulladékok gyűjtése
A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék 

gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. A levágott füvet 
és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIO-
LÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), 
illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű köte-
gekben összekötve szállítja el társaságunk a megjelölt szál-
lítási napokon, az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 meny-
nyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag 
lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a helyi 
Ügyfélszolgálatunknál történik.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy he-
lyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM 
kerülhet.

EZÚTON HÍVJUK FEL A FIGYELMET, HOGY 
JANUÁR HÓNAPBAN KIZÁRÓLAG FENYŐFA EL-
SZÁLLÍTÁSÁT VÉGEZZÜK!

Gyűjtési időpontok 2019-ben Rácalmáson: április 8., má-
jus 6., június 3., július 1., augusztus 12., szeptember 9., ok-
tóber 7., november 4.

Dunanett Nonprofit Kft.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
2019-ben. 

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

Gyűjtési időpontok: ja-
nuár 15., 29., február 12., 
26., március 12., 26., április 
9., 23., május 7., 21., június 
4., 18., július 2., 16., 30., au-
gusztus 13., 27., szeptember 
10., 24., október 8., 22., no-
vember 5., 19., december 3., 
17., 31.
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Munkaterv, 
költségvetés, 
közgyűlés 

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületben 

megtörtént az átadás-átvétel a régi és az új vezetés kö-

zött, mely folyamat véglegesen a közgyűlés után zárul 

majd le. Az új vezetőség megvitatta és elfogadta a 2019. 

évi munkatervet és költségvetést, valamint megosztozott 

a feladatokon. Az önkormányzati választásokra való fel-

készülés keretében megegyezett a polgármester-jelölt és 

a képviselő-jelöltek személyéről, akiket az egyesület tag-

sága elé terjeszt. 

A városvédő egyesület közgyűlése február 8-án 

(pénteken) 16.30-kor lesz a müvelődési házban.

Eldöntöttük, hogy az egyesület fennállásának 25. év-

fordulója alkalmából szervezendő ünnepi megemlékezé-

sünket az Almavirág Fesztivál első napján tartjuk meg, 

melyre 2019. május 11-12-én kerül sor.

A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület elnöksége



Rácalmás 7



Rácalmás8

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Rendezvényközpontként is kiválóan debütált 
a sportcsarnok a Rácalmásiak karácsonyán

December 15-én új hely-
színen, a Rácalmási Ren-
dezvényközpont és Sport-
csarnokban, valamint a 
Művelődési házban és an-
nak parkolójában rendezte 
meg Rácalmás Város Ön-
kormányzata, valamint az 
önkormányzat intézményei 
az adventi ünnepséget. Iga-
zi karácsonyi hangulat ural-
kodott, hiszen hóesésre éb-
redtünk

A sportcsarnokban szín-
vonalas színpadi progra-
mok várták az érdeklődőket, 
valamint igényes, változa-
tos kézműves vásárban le-
hetett nézelődni, vásárol-
ni. A Rácalmási Manóvár 
Óvoda, valamint a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársainak jóvoltából 
kézműves játszóházban ké-
szíthettek a gyerekek kará-
csonyi ajándékokat.

A színpadon láthattuk a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola diákjainak ünnepi mű-
sorát és énekkarát, fellépett a 
Rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus, Szabó Anna és 

Tóth Adrienn. Adventi kö-
szöntőt mondott Rácalmás 
Város polgármestere, Schrick 
István, valamint Fodor István 
református lelkész.

Az adonyi Lélekmen-
tők Kamarakórus koncertje 
után Gájer Bálint karácso-
nyi swing előadását élvez-
hettük, melyet szimfonikus 
zenekarral adott elő.

A művelődési háznál az 
önkormányzat, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület, A Rácalmási Si-
rály Horgászegyesület, a 
Rácalmási Sportegyesület 
kínált többféle meleg ételt és 
lélekmelegítő italokat a ven-
dégeknek.


December hónapban ad-

venti nagyrendezvényen kí-
vül több baráti társaság is 
tartotta nálunk az évzáró 
rendezvényéhez kapcsolódó 
teremfocit, valamint a Rá-
calmás SE vízi szakosztálya 
is évzáró teremsporttal ün-
nepelte az év végét.

Deimel Petra
igazgató

Jankovich Miklós Általános Iskola énekkara a Rácalmási Napsugár 
Asszonykórussal Kézműves vásár és kreatív foglalkozás előkészületei

Az adonyi lélekmelegítők is felléptek a rendezvényen

Vendéglátás a művelődési ház előtt
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Különös szilveszter a csarnokban
Kisvárosunkban nagy ha-

gyományai vannak a közös 
szilveszterezésnek. A koráb-
bi években két helyszínen 
is összejöttek településünk 
lakói és a Dunaújvárosból, 
más településekről érkezett 
vendégek. Népszerű volt 
a művelődési házban ren-
dezett óévbúcsúztató ren-
dezvény, illetve hasonlóan 
sokakat vonzott a Janko-
vich-kúria, ahol megtartot-
ták az óriás sátort, amelyet a 
Rácalmásiak karácsonya mi-
att állítottak a nagyszínpad 
előtti hatalmas területen, és 
a sátorban tartottuk a nagy 
szilveszteri bulit. 

A mostani szilveszter kü-
lönleges volt a maga ne-
mében, hiszen az önkor-
mányzat és intézményei a 
nyáron felavatott Rácalmási 
Rendezvényközpont és 

Sportcsarnokba invitáltak 
mindenkit a mulatságra. 

Az óévbúcsúztató reme-
kül sikerült, közel százan 
éltek ezzel a lehetőséggel, 
hogy impozáns helyszínen 
köszönjenek el 2018-tól és 
köszöntsék a 2019-es esz-

tendőt. A csarnok tehát báli 
helyszínként első alkalom-
mal bizonyított december 
31-én. A program 19 óra-
kor kezdődött, majd 20 órá-
tól svédasztalos vacsorát kí-
náltak a vendégeknek hideg 
és meleg ételekkel, saláták-

kal, desszertekkel. Éjfélkor 
egy pohár pezsgővel koccin-
tottak a résztvevők, előtte és 
utána pedig a Digitál gon-
doskodott a jó hangulatról. A 
visszajelzések szerint a részt-
vevők nagyon jól érezték ma-
gukat a szilveszteri buliban.

Megterített asztalok, zenekar, táncparkett – kiváló báli helyszín volt szilveszterkor a sportcsarnok

Karácsonyt ünnepelték a rácalmási 
szerb-ortodox hívők

Megünnepelték a szerb 
ortodox karácsony Szent 
Napját (Badnyi Dan), az or-
todox szentestét január 6-án 
délután a rácalmási szerb 
templomban. Az ünnepsé-
get, amelyen mintegy tucat-
nyi rácalmási szerb gyöke-
rű család tagjai vettek részt, 
Káplán Pál esperes tartotta.

Pontban délután kettő-
kor harangszó emlékeztet-
te a rácalmásiakat, hogy az 
Ófaluban, a Duna-parton 
álló kis templomban Isten 
fiának születését ünnepe-
lik. (A harangot egyébként 
Szlezák László harangöntő 
mester készítette 1930-ban, 
Budapesten, díszes, kétnyel-
vű: magyar és szerb felirattal 
ellátva.)

Az összegyűlt hívek szal-
mával szórták fel a templom 

padlóját, az udvarban pedig 
hagyományaik szerint kis 
tüzet gyújtottak.

Az imádságok, énekek 
sora a remekbe készült oltár 

körül többnyire szerb nyel-
ven zajlott, bár magyarul 
kezdődött: „Békesség mind-
nyájatoknak!”, mire a válasz 
ez volt: „És a te lelkednek!” 

A szertartás során sűrűn is-
mételték a „Goszpodin, po-
miluj!” (Uram, irgalmazz!) 
könyörgést, és elmondták a 
Miatyánkot is.

Az imák az udvaron, a tűz 
mellett folytatódtak, ahol az 
esperes úr immár ékes ma-
gyarsággal is kihirdette: 
Krisztus megszületett!

Végül Káplán Pál meg-
köszönte a jelenlévőknek, 
hogy „eljöttek megünnepel-
ni Krisztus születését. Azok-
nak is, akik egyszer már 
megünnepelték ezt: Krisz-
tust ünnepelni sosem lehet 
eléggé”, mondta. Hozzátet-
te: „jó a szimbolikus betle-
hemi tűz mellett melegedni, 
nem csak testünknek, de lel-
künknek is!” 

(Forrás: duol.hu, 
Fotó: Zsedrovits Enikő)
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Művelődési Ház
 és Könyvtár Rácalmás

Pletykások
December 20-án este új szereposztásban láthattuk 

Neil Simon művét a Rácalmási Játékszín Kör előadá-
sában.

A művelődési házban telt ház előtt játszott darabhoz 
ezúton is gratulálunk a színjátszóinknak!
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A Gerendai Gábor által szerkesztett 

havi zenei válogatásban

a civil életben fogorvosként

dolgozó egykori híres énekes,

a Magyar Királyi Operaház tagja,

Dr. Szedő Miklós felvételeiből

hallhatunk.
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A Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozói
boldog új évet kívánnak
vedégeiknek, olvasóiknak,
látogatóiknak,
Rácalmás 
valamennyi 
lakójának!
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Könyvtári percek

Magazin ajánló

Ridikül
Stílus, gasztronómia, 

utazás,pszichológia, egész-
ség. Csak néhány téma, ame-
lyekkel a Ridikül magazin-
ban találkozhatunk. Érdekes, 
naprakész havilap, melyben 
számos izgalmas, érdekes té-
máról olvashatunk. Januártól 
megtalálható a könyvtárban 
is. A legfrissebb lapszám ki-
vételével kölcsönözhető!

Schmidt-Czetli Ágnes

Ajándék 
könyv

Megérkezett a könyvtár-
ba az első könyv 2019-ben, 
méghozzá Szujer Orsolya 
legújabb fordítása. Orsi a 
könyv egy példányát könyv-
tárunknak ajánlotta fel, amit 
ezúton is nagyon köszö-
nünk! A könyv már kölcsö-
nözhető a könyvtárban! 

Schmidt-Czetli Ágnes
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Az olvasóklub találkozói 2019-ben is változatlanul a hó-
nap első szerdáján 18-20-ig tartanak. A következő találkozó 
2019. február 6-án lesz! Várunk minden könyvmolyt szere-
tettel! Schmidt-Czetli Ágnes

Idén folytatódik Szabados Ági kihívása. A januári téma: Egy könyv, amiben a sport kulcsfontosságú
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„Ha elmúlik karácsony”
A december mozgalmas 

volt az iskolai énekkar szá-
mára, szinte minden az ad-
venti és karácsonyi rendez-
vényre meghívást kaptunk. 
A kiskórus december 13-án 
bemutatkozott a Napfény 
Nyugdíjas Klub évzáró ün-
nepén, december 14-én dél-
után az 5., 6., 7. osztályosok 
kórusa a hátrányos helyzetű 
családok részére rendezett 
karácsonyi ünnepen lépett 
fel a Jankovich Kúriában. A 
hetet a Rácalmásiak karácso-
nya zárta december 15-én, 
szombaton, a Sportcsarnok-
ban. Erre az eseményre már 
hetek óta készültünk a gye-
rekekkel, a dalokat is közö-

sen választottuk ki. A kicsik-
nek nagy élmény volt fent 
állni egy igazi színpadon, a 
fellépés előtti izgalmuk is ol-
dódott, amikor a rutinos sze-
replőknek számító felsősök 
műsorát hallották. Megille-
tődve jöttek fel a pódiumra, 
de annál bátrabban énekel-
ték Rudolf a rénszarvas da-
lát. Maradandó élményt 
adott Mikó Fanni (7.a) és 
Kiss Barnabás(5.a) duett-
je egy rég volt karácsonyról. 
Zárásként együtt énekeltek 
a gyerekekkel a Napsugár 
Asszonykórus az óvoda és az 
iskola pedagógusai.

Pihenésre továbbra sem 
volt a kórusnak lehetősége, 

mert még előttük állt az is-
kolai karácsony. Az ünnepi 
műsort idén a hatodik évfo-
lyam rendezte az énekkar-
ral és a Napsugár Asszony-
kórussal közösen, december 
21-én.

A hagyományos betlehe-
mes helyett megidéztük az 
karácsonyi ünnepkör jeles 
eseményeit. Újra eljött a tél-

apó és gyerekek megtudhat-
ták hogyan lesz a fenyőből 
díszes karácsonyfa, „leszáll-
tak” az angyalok köszönteni 
a kis Jézust. A kórusok da-
lai, és az 5-6. osztályos jazz 
balettosok gyertyatánca to-
vább színesítette a műsort, 
igazi karácsonyi hangulatot 
idézve az iskolába.

Márkusné Igmándi Zita

Könyvajánló

Mörk Leonóra: 
A porcelánlány
Olvasmányos történet, fan-
tasztikus karakterek, rengeteg 
humor, a jelen és a múlt válta-
kozása és összekapcsolódása. Ez 
mind benne van Mörk Leonóra 
legújabb regényében.

Lili, a budapesti hotel-
ban dolgozó gyógytornász 
örököl a nagymamájától 
egy fotóalbumot, egy em-
lékkönyvet, egy gyönyörű 
komódot és egy pár csipke-
kesztyűt. A múlt ezen erek-
lyéi nagyon fontos szerepet 

játszanak a lány életében. 
De hogyan kapcsolódik 
össze a miskolci üknagyma-
ma emlékkönyvében látott 
udvarház az Instagrammal? 
Ki a rejtélyes kalóz? Ho-
gyan győzi le Lili az egész-
ségét fenyegető árnyakat és 
találja meg a boldogságot 
Usedom szigetén? A por-
celánlány minden kérdésre 
választ ad.

Lenyűgöző olvasmány, a 
kikapcsolódás garantált!

Schmidt Czetli Ágnes

Rácalmásiak karácsonya (forrás:facebook Művelődési Ház és Könyvtár)

Iskolai karácsonyi ünnepség
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Köszönetnyilvánítás

Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálata szeretné ügyfelei nevében is megköszönni 
mindazon adományozó kedves rácalmási lakosnak a segít-
ségét, aki adományával hozzájárult a rászoruló idősek, csalá-
dok, gyermekek életének könnyebbé tételéhez.

Továbbra is nagy szükség lenne tartós élelmiszerre, mivel 
sokak számára a téli időszakban a mindennapi megélhetés is 
problémát jelent. Köszönettel:

Vass Erika és Hódiné Schillinger Andrea
családsegítő munkatársak

 Újra több száz civil szervezet gurulhat 
biztonságosan a Hankookkal

Több mint 2800 gumiabroncsot adott át és 332 ci-
vil szervezetet támogatott a Hankook Tire Magyarország 
az immáron hetedszer meghirdetett Abroncsadományozá-
si Programjában. Az ország legnagyobb ilyen jellegű kez-
deményezésében idén az Országos Mentőszolgálat, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és a Magyar 
Vöröskereszt mellett 329 olyan kisebb nonprofi t szervezet 
kapott abroncsokat, amelyek elsősorban lokálisan végzik a 
társadalom számára fontos tevékenységüket. A Hankook 
Tire Magyarország Kft. az elmúlt hét évben több mint 15 
ezer abronccsal támogatta a civil szektor kisebb és nagyobb 
szereplőit, amelyek a közösség számára hiánypótló munkát 
végeznek.

Horgászok
közgyűlése
Meghívó

A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület 

2019. február 10-én,
vasárnap 9:00 órai kezdettel 

közgyűlést tart az Egyesület horgásztanyáján. (Rácalmás, 
Kiss E. u. 82.)

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2019. február 
10-én vasárnap 9:30-kor, a meghirdetett napirendi pontok 
szerint tartjuk, mely a megjelentek számától függetlenül ha-
tározatképes.

Napirendi pontok:

1. A vezetőségi tagok beszámolója a 2018. évi munkáról 
és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 2019. évi munkaterv 
és költségvetés ismertetése.

2. Fegyelmi bizottság beszámolója
3. Felügyelő bizottság beszámolója
4. Egyebek
Mindenkit szeretettel várunk!

„Sirály” H.E. Vezetősége

Horgászok fi gyelem!
Tisztelt horgásztársak, nem győzzük hangsúlyozni annak 

fontosságát, hogy aki 2019-ben is szeretne horgászni, min-
denképpen rendelje meg horgászkártyáját.

Idén már ez a kártya lesz a teljes értékű horgászigazol-
vány. A kártya online megrendelhető a MOHOSZ honlap-
ján, vagy személyesen igényelhető Horgászirodánkban (a 
régi Polgármesteri Hivatalban) minden hétfőn és szerdán 
16:00-tól, 18:00 óráig. Adókártya és 2200,- Ft szükséges az 
ügyintézéshez.

„Sirály” H.E. Vezetősége

Kérjük, támogassa
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász
Egyesületet!

Adószám:
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Mozgalmas január!
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai 

Központ a téli hónapokban is számos céges rendez-
vénynek biztosít helyszínt. Szerencsések vagyunk, 
mivel elmondhatjuk, hogy a 2019-es évben is nagyon 
sok lakodalom, konferencia, tréning fog megvalósul-
ni nálunk. Az idei évi terveink között több rendez-
vény megtartása is szerepel, mint például a 2019. ja-
nuár 26-án 10:00-tól 18:00-ig megrendezésre kerülő 
ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS, ESKÜVŐI MUSTRA, 
amely egy olyan különleges lehetőség, ahol a leendő 

párok, érdeklődők személyesen tudnak tájékozódni 
az esküvői szolgáltatók kínálatáról, valamint megis-
merhetik a legújabb stílusokat.

• Ez nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább társa-
sági esemény, mindezt teljesen INGYEN!

• Az esemény helyszíne, a Jankovich-kúria Ren-
dezvény- és Turisztikai Központ Rácalmáson, Fejér 
megye egyik legexkluzívabb kúria együttese és diva-
tos esküvői helyszíne.

• Gyertek el, itt minden Nektek és Rólatok szól!
A rendezvényről bővebb információ: 06/309229830

Jankovich-kúria dolgozói
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KIÉRT
SZÓLJON
A HARANG?

2011. augusztus 21-én avattuk fel a Duna-parton „Akiért 
a harang szól” elnevezésű lélekharangot, amelyet a IV. Raáb 
Ervin Művészeti Tábor keretében Fischer József acélszob-
rász és Molnár János fafaragó közösen alkotott. A Kis-Duna 
híd hídfőjénél felállított szobor több célt szolgál: 

Emlékeztet a Dunába veszett életekre
Figyelmeztetés a Dunába fürdőzőknek és csónakázóknak.
A harangot bárki megszólaltathatja, aki családtagjára, is-

merősére kíván emlékezni. Van azonban egy harmadik, ta-
lán új lehetőség is a lélekharanggal. Újabban egyre többen 
szórják családtagjuk hamvait a Dunába. Akik így búcsúz-
nak családtagjuktól ünnepélyesebbé és meghatóbbá tehetik 
az eseményt, ha a lélekharang is szól. Ezt polgári és egyházi 
szertartás esetén is megtehetik, hiszen a rácalmási egyházak 
lelkészei megszentelték, illetve megáldották a lélekharangot.

Településünk lakói éljenek ezzel a lehetőséggel.
Szalai Árpád

Népdalok gyermekhangon
A dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola népdaléneklé-

si versenyt szervezett művészeti iskolák számára, november 
30-án, pénteken. A versenyre öt korcsoportban lehetett ne-
vezni, a növendék közismereti osztálya szerint.

Iskolánkból két korcsoportban vett részt két tanuló. Az 
1. korcsoportban Udvari Nóra Napsugár (2.a osztály) mu-
tatkozott be, Szalai Dóra (5.a osztály) a 3. korcsoportban, 
az 5-6. évfolyamosok között szerepelt. Mindketten a kiírás-
nak megfelelően két népdallal készültek és szépen helyt áll-
tak. Dóri Emléklapot kapott, Nóri pedig első helyezett lett 
korcsoportjában.

Gratulálunk!
Márkusné Igmándi Zita

Jankovich Miklós
 általános iskola

Sikeres papírgyűjtés!
Idén késő ősszel, november elején tudtuk megtartani a 

papírgyűjtést. Szerencsére senkinek nem szegte kedvét a ko-
rai sötétedés. Sok autó, talicska, gyermek és felnőtt sorako-
zott türelmesen várva a sorára, mert csak az iskola mázsája 
volt használható. Így is sok újságpapír és rengeteg karton jött 
össze. A két konténert 9000 kiló papírral tudtunk teljesen 
megtölteni. Ebből kirándulásokat, tanulmányi, sport, házi és 
akadályversenyeinket tudjuk jutalmazni. 

Köszönjük tanulóink, a szülők és a hozzátartozók segít-
ségét, akik munkájukkal támogatták iskolánkat és rendez-
vényeinket.

Kiss József
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Pályaorientációs nap az iskolában!
Az elmúlt években erősen 

átstrukturálódott a munka-
erőpiac, megváltoztak a ha-
gyományosnak mondott 
szakmák, új területek, új igé-
nyek, szakmacsoportok ala-
kultak ki. Mindezen válto-
zóknak kívánt megfelelni a 
jelentősen átalakult közép-, 
és felsőfokú oktatás is.

Az általános iskolák jó 
része - így a Jankovich is 
-, gyorsan felismerte, hogy 
megnőtt a korai pályavá-
lasztás, a továbbtanulás tét-
je is. Ha ma egy elballagó 
gyermek elköteleződött egy 
szakmacsoport (értsd. szak-
gimnázium) irányában, ha 
utóbb derül ki, hogy ez nem 
jó választás volt, nehéz a vál-
tás, az átjárhatóság…

A felértékelődött helyes 
döntést pedig kellően meg 
kell alapozni ez pedig csak 
úgy lehetséges, hogy tanuló-
ink minél több tapasztalatot 
szereznek saját kvalitásaik, és 
a XXI század szakmáinak te-

rén egyaránt. Hiszen ember 
legyen a talpán, aki meg tud-
ja mondani, hogy adott eset-
ben egy végzős gyermeknek 
hat-tíz év múlva mely terület 
lehet sikerágazat.

Két éve kezdtünk szo-
rosabb együttműködésbe a 
Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamarával és a kör-
nyező kisebb-nagyobb mun-
káltatókkal. Segítségükkel 
7-8 osztályos gyermekeink 
számos nemzetközi orszá-
gos kiállításon vehettek rész 
a Szakmasztártól az Euro-
skills 2018-ig. Több nagy-
üzemet és hagyományőr-
ző manufaktúrát is sikerült 
meglátogatnunk így renge-
teg új ismertre tehettek szert.

A kamara pályaorientáci-
ós tanácsadójával, Kőhalmi 
Kálmánnal úgy véltük, hogy 
a jó tapasztalatok alapján az 
együttműködést-, előkészítő 
tevékenységet segítendő- ki-
terjesztjük a teljes nyolc év-
folyamra egy pályaorientáci-

ós nap keretében. A szombati 
munkanap remek lehetőség-
nek bizonyult. Természete-
sen az életkori sajátosságok 
és az érdeklődés messzeme-
nő figyelembevételével igye-
keztünk alternatívákat kí-
nálni tanulóinknak. Alsó 
tagozatosaink kíváncsiságuk 
szerint egy játszóház kereté-
ben ismerkedtek a nemezké-
szítéssel, textilekkel, gyapjú-
szövéssel, kosárfonással, a 
bőrök és faanyagok meg-
munkálásával, gyertyaöntés-
sel. Az öt- és hatodikosok a 
papírgyár papírmúzeumá-
ba látogathattak el ahol az 
interaktív kiállítás mellett 
papírt meríthettek egyéni 
vízjeleket és modelleket ké-
szíthettek, továbbá filmet 
néztek a papírgyártás tech-
nológiájáról, környezetvé-
delemről. Hetedik nyolcadi-
kos évfolyamunknak játékos 
vetélkedőt, pályaorientációs 
előadást és informatikai be-
mutatót rendeztek a kamara 

munkatársai. Ezt követően 
ellátogatva a DSC Loránt-
ffy Szakképző Centrumába 
megismerhették a humán-
egészségügyi és a környe-
zetvédelmi laborokban folyó 
munkát és több területen a 
gyakorlatban is érdekes kí-
sérletekben, kipróbálhatták 
magukat. Egy kis csapat az 
acél megmunkálásába, a kés-
készítés rejtelmeibe kukkan-
tott bele Szabados Károly 
méltán elhíresült népi ipar-
művész segítségével.

Élményekkel gazdagod-
va, tapasztalatokkal gyara-
podva abban a hitben meg-
erősödve zártuk a napot, 
hogy az ilyen és ehhez ha-
sonló sikeres kezdeménye-
zések nagyban hozzájárul-
nak tanulóink eredményes 
továbblépéséhez.

Ezúton is köszönjük Du-
naújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara támogatását!

Márta István 
pályaválasztási felelős
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Rácalmás évezredei (Befejező rész)
A Rácalmás évezredei sorozat végén fotóválogatást köz-

lünk, ez a záró képsorozat Jankovich iskola legnépszerűbb 
programjaiból készült válogatás. 

A legkorábbról származó fotó, ami mostanig eljutott 
hozzánk Rácalmásról 1906-ban készült. Ezek a képek 
vagy a megjelent cikkek megírása után kerültek hozzám, 
vagy terjedelmi korlátok miatt egyszerűen nem fértek el 

az írás mellett. Szívesen venném, ha valakinek a képekkel 
kapcsolatban információ lennének, és visszajelezne ne-
kem. 

Talán a családi fotóalbumokban rejtőznek még hasonló 
képek! Nagyon örülnék, ha ezeket megkapnám egy rövid 
időre, míg bemásolom a számítógépbe! Segítségüket előre is 
köszönöm: Németh Miklósné

Híres emberek látogatásai: H. Bóna Márta megeorológus az édesap-
járól elnevezett terem avatóján

Jankovich-hét fordított nap

A farsang mindig nagy 
élmény

KiállításokKi, mit tud? vetélkedő
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Kirándulások, számháborúk

Színielőadások: István a király

Táborok – alkotótábor

Társadalmi munka 
(Pappné Koronczay Zsuzsanna)

Sport – tanár-diák labdarúgó mérkőzés

Nemzeti 
ünnepek műsora

Versenyek, vetélkedők
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Életformájuk a gyaloglás
Kitartóan hódolnak ked-

venc szabadidősportjuknak 
a rácalmási városvédős nor-
dic walkingosok. A több 
mint tíz éve működő sport-
közösség tagjai szombaton-
kénti rendszeres túráik so-
rán az óévben is megtettek 
többszáz kilométert, elkop-
tattak néhány cipőtalpat. 
Szeretnek együtt gyalogol-
ni hegyeken, völgyeken, er-
dőn, mezőn járva. Út közben 
felfrissül a szervezetük, és a 
jóízű beszélgetések során 
kitisztulnak a gondolataik 
is. Óévbúcsúztató összejö-
vetelükön egy rövidebb tú-
rát követően most is együtt 
koccintottak és beszélget-
tek többek között a gyalog-
lás testi és lelki jótékony ha-
tásáról. Megegyeztek abban, 
hogy jövőre is folytatják nor-
dic walking edzéseiket, mely 
során a legjobb barátjuk a lá-
buk, ami mindig kéznél van.

A települések levegőminősé-
gét, a közhiedelemmel ellentét-
ben, nem csak a közlekedésből 
és az ipari termelésből szárma-
zó levegőszennyezés, hanem 
jelentős mértékben a lakossági 
fűtés is rontja. Az Agrárminisz-
térium - együttműködve a Fejér 
Megyei Kormányhivatallal - a 
„Fűts okosan!” kampányával ad 
tájékoztatást a tudnivalókról és 
a tennivalókról.

A fűtési időszakban a legna-
gyobb egészségügyi kockázatot 
jelentő, kis méretű szálló por - 
szakszóval PM2.5 porfrakció 
- kibocsátásának közel 80 szá-
zalékáért a lakossági fűtés a fe-
lelős. Magyarországon évente 
8-10ezer emberi élet elvesztése 
függ össze levegő minőségének 
romlásával.

A lakossági fűtés során 
szükséges figyelembe venni, 
milyen anyagok használhatóak 
fel a rendelkezésre álló tüzelő 
berendezésekben. A fűtés csak 
száraz tűzifával, vagy pellettel, 
brikettel történhet. A tűzifa faj-

tája és nedvességtartalma nagy 

mértékben befolyásolja fűtési 
költségeket. A puhafák, mint 
a fenyő és a különböző gyü-
mölcsfák alacsony fűtőértékük 
miatt nem alkalmasak a tüze-
lésre, mivel a tüzelőberendezés 
és a kémény károsítása mellett a 
lakosság fűtési költségeit is nö-
velik. A 20 % alatti nedvesség-
tartalmú keményfával (bükk, 
tölgy, akác és gyertyán) akár 
30%-kal is csökkenthetőek a 
fűtési költségei a lakosságnak, 
mint a nedves vagy puhafa tü-
zelő használata esetén. 

A hulladékok tüzelőberen-
dezésben történő elégetése ti-
los. Hulladék égetése esetén 
mérgező, rákkeltő anyagok ke-
rülnek a levegőbe, veszélyez-
tetve saját egészségünket, il-
letve környezetünk egészségét. 
Hulladéknak minősül a bármi-
lyen kezelt fa (raklap, régi ab-
lakkeret), forgácslap, bútorlap, 
építési fahulladék, színes ún. 

fényes papírhulladék, petpa-

lack, műanyag hulladék, hasz-
nált ruha, fáradt olaj…

Az Agrárminisztérium 
„Fűts Okosan!” kampánya ke-
retében készült plakátokat 
(www.futsokosankampany.hu) 
a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal kormányablakainak és 
jelentősebb ügyfélforgalmat 
bonyolító egységeinek ügyfél-
tereiben, a háziorvosi rendelők 
váróiban, védőnői tanácsadók-
ban illetve a területi környe-
zetvédelmi ügyfélszolgálaton 
helyeztük ki. A megyében kö-
zel 60 települési önkormány-
zat részére juttattunk el plaká-
tot. A szétosztással megbízott 
járási hivatalok kérték az ön-
kormányzatokat, hogy a hely-
ben szokásos módon és a helyi 
médiában is minél szélesebb 
körben tájékoztassák a lakos-
ságot. 

A télen jelentősen megnő a 
lakossági közérdekű bejelen-

tések száma is lakossági fűtés 
okozta levegőszennyezés mi-
att.

Amennyiben zavaró, irri-
táló, feltehetően az egészség-
re ártalmas légszennyezést ér-
zékel, első lépésként próbálja 
meg a szennyezés okozóját 
megkeresni, és személyesen 
megbeszélni a problémát. Ha a 
személyes megkeresés nem jár 
sikerrel, és a levegőt szennye-
ző tevékenység tovább folyta-
tódik, bejelentését a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal illetékes 
járási hivatalához teheti meg. 
A panaszokat a környezetvé-
delmi hatóságok vizsgálják ki. 
Kérjük, lehetőség szerint, pró-
bálja meg dokumentálni (fotó-
val, videóval) az esetet, illetve 
tanúkkal támassza alá.

Ezeket a problémás esete-
ket, vitákat persze jobb meg-
előzni. Figyeljünk környeze-
tünkre, óvjuk együtt a levegő 
tisztaságát!

Fejér Megyei 
Kormányhivatal

Fűtsön okosan!
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Rácalmás
Sportegyesület

Hírek a Rácalmás SE
kézilabda csapatairól

A kézilabda szakosz-
tály csapatai nagy végre iga-
zi otthonra találtak az új 
Rácalmási Sportcsarnokban. 

A szeptemberben kezdő-
dött bajnoki szezonra ideális 
körülmények között készül-
hettek fel a csapatok. A fel-
nőtt csapatok napi egy míg 
az utánpótlás csapatok napi 
két edzésen végezték az ala-
pozást . 

A női csapatunk a bajnok-
ság elején nagyon megerősö-
dött ellenfelek ellen játszott 
és csak a hetedik fordulóban 
sikerült megszerezni az első 
győzelmüket. A csapatba 
folyamatosan próbáljuk be-
építeni a saját nevelésű já-
tékosokat. Nagyon bízunk 
a tavaszi jobb szereplésben. 
Az őszi forduló befejezése 
után csapatunk a 10. helyen 
végzett.

Férfi  csapatunk az előző 
két évben szerzett bajno-
ki cím birtokában az idén 
is az első hely megszerzés-
ét tűzte ki céljának. A férfi  
bajnokság nagyon megerő-
södött és szoros, színvonalas 
mérkőzéseken gyűjtögették 
pontjaikat. A hazai mérkő-
zéseikre a szurkolók meg-
töltötték a lelátót és igazi 
katlant varázsoltak a csar-
nokban. A csapat a 2. he-
lyen végzett.

Első alkalommal indí-
tottunk serdülő csapatot a 
bajnokságban. A gyerekek 
számára nehéz feladat volt 
a bajnoki rendszerbe való 
szereplés. Ennek ellenére 
elmondhatjuk, hogy a fi úk 
nagyon lelkesen és sokszor 
erőn felül teljesítettek. Több 
alkalommal is sikerült 5-8 
gólos hátrányból is fordíta-

ni és megszerezni a győzel-
met. Ki kell emelni kapusa-
ink javuló teljesítményét. 
Fábián Martin és Noé Ro-
land kimagasló teljesítmé-
nyének köszönhetően a csa-
pat jelenleg a 11 csapatos 
mezőnyben a 6. helyen áll 
és van esélye a dobogós hely 
megszerzésére. Noé Roland 
az őszi fordulók után a me-
zőny legeredményesebb já-
tékosa lett a tíz mérkőzé-
sen lőtt 146 góllal 43 góllal 
megelőzve a második helye-
zettet.

A serdülők mellett az 
U-14 éves lányok és fi úk va-
lamint az U-12 éves fi úk is 
sokat fejlődtek az elmúlt 
bajnoksághoz képest. Az 
U-14 fi úk a negyedik a lá-
nyok a hatodik helyen vé-
geztek. Az U-12 csapat öt 
győzelmet szerzett.

A kisiskolás bajnokság-
ban szereplő U-10 csapat-
nak sokat kell fejlődni ah-
hoz, hogy eredményesek 
legyenek. A bajnokság végé-
re nagyon sokat javult játé-
kuk.

Szakosztályunk mindent 
megtesz a hazai mérkőzések 
során a szurkolók kicsaloga-
tása érdekében. Szeretnénk 
megköszönni a csarnok 
munkatársainak segítségét.

Az első tavaszi forduló-
ban 2019.02.16.-án kettős 
mérkőzés lesz a csarnokban.

16 órakor női 18 órakor 
férfi  csapatunk fog játsza-
ni. Kérünk minden kézilab-
da kedvelőt, hogy jöjjenek ki a 
mérkőzésekre és szurkoljanak 
csapatainknak. A kilátogató 
nézőket színvonalas kiszol-
gálással várjuk a mérkőzések 
előtt. Nógrádi Sándor

Víz helyett a jégen

A Rácalmás Sportegyesület vízisport-szakosztályának kajakosai és kenusai korcsolyázással zárták a 2018-as évet

Kérjük,
támogassa adója

1%-a felajánlásával
a Rácalmás

Sportegyesületet!

Adószám:
19097020-1-07

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

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

ADÓJA 1%-val egyesületünk részére 
rendelkezik!

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

Támogatásukat munkákkal megköszönjük!

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 

Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc

06-30/621-0959

Benke Dániel 

06-20/3308-899

Eredményeink köszönhetőek a körzeti megbízottal és az Adonyi Rendőrőrssel való jó kapcsolatunknak is

Figyelmesebben közelítik meg 
a gyalogátkelőhelyeket

Most is a megszokott for-
mába kell, hogy üdvözöljem 
kedves lakótársainkat: utol-
só jelentkezésünk óta ismét 
nem történt a lakosság sé-
relmére elkövetett bűncse-
lekmény településünkön. 

Karácsonyunk és szilvesz-
terünk is a megszokott rend-
ben zajlott. Egyesületünk 
december 28-án megtartot-
ta éves utolsó gyűlését, ame-
lyen értékelte a 2018-as év 
munkáját. Megállítható az 
összefoglaló alapján, hogy 
Rácalmás közbiztonsága to-
vább javul az elmúlt évben, 
de az is tény, hogy nemcsak 
tagjaink becsületére válik ez 
az eredmény, hanem a tele-
pülésen élő embereknek is 
köszönhető a javulás. Évek 
óta hangsúlyozzuk a Szom-
szédok Egymásért (SZEM) 
mozgalom fontosságát, amit 
lakótársaink megértettek és 
maradéktalanuk gyakorol-
nak is. De eredményeink 
köszönhetőek a helyi körze-
ti megbízottakkal való szo-
ros együtt működésnek és 
az adonyi rendőrőrs szemé-
lyi állományának is, továbbá 
sok segítséget kaptunk fel-

adataink ellátásához a Du-
naújvárosi Rendőrkapitány-
ságtól is. 

Ismét eljött a tervezés 
ideje, egy új évre kell tervez-
ni, és legalább olyan ered-
ményekkel számolunk, mint 
amilyen a tavalyi volt. 

Tagjaink vállalják a jövő-
ben is, hogy maradéktala-
nul teljesítik a feladataikat. 
Az önök és az önkormány-
zatunk jóvoltából, vala-
mint pályázati pénzekből 
a 2019-es év első félévének 
anyagi fedezete rendelkezé-
sünkre áll. Az idei esztendő-
ben is megragadunk minden 
olyan lehetőséget, amivel 
éves munkánkat biztosítani 
tudjuk. Továbbra is pályá-
zunk OPSZ és megyei for-
rásra, továbbá pályázni kí-
vánunk a civil szervezetek 
részére kiírt önkormányzat 
támogatásra is, de számí-
tunk önökre az adó egy szá-
zalékának felajánlása tekin-
tetében is. A tavalyi évben 
is közel 850 ezer forinttal 
támogatták egyesületünket, 
amely pénzből ismét beru-
házást tudtunk végrehajtani, 
telepítettünk egy napelemes 
felvillanó, világító gyalog-
átkelőhely táblát a Kulcsi 
úton. Tapasztalataink sze-
rint beváltotta a hozzá fű-
zött reményeket, hasonlóan 
a sebességre figyelmezte-
tő táblához. A felvillanó fi-
gyelmeztetés hatására igen 
sokan csökkentik a sebessé-
güket, és sokkal figyelme-
sebben közelítik meg a gya-
logátkelőhelyet. 

A jövő évben – amennyi-
ben anyagi helyzetünk meg-
engedi – a település más he-
lyeire is tervezünk ilyen, 

vagy ehhez hasonló figyel-
meztető táblát kihelyezni. 
Jó szolgálatot tesznek szin-
tén a zebrákhoz kihelyezett 
„Tolva szabályos! Hajtva ti-
los!” feliratú figyelmezte-
tő tábláink is. Ezek hatásá-
ra is nagyon sokan helyesen 
használják a gyalogátkelő-
helyeket.

A tavalyihoz hasonlóan 
ismét szeretnénk felhívni 
támogatóink figyelmét arra, 
hogy az elektronikus adóbe-
vallásnál is figyeljenek adó-
juk 1%-ának kedvezménye-
zettjére, mert amennyiben 
ezt elmulasztják kitölteni, 
úgy jóindulatuk támogatá-
suk nem jut el hozzánk.

Kedvezményezett neve: 
Szent György Polgárőr 
Egyesület Rácalmás, Sziget-
fő u.11-13.

Adószámunk: 184 955 
73-1-07

Azzal, hogy közbiztonsá-
gunk jónak mondható, így 
talán több időnk juthat a jö-
vőben településünk közleke-
dési problémáival foglalkoz-
ni, mint Például az iskola, 
óvoda előtti parkolási gon-
dokkal, az Ady Endre utca 

forgalmi és parkolási problé-
máival. De nem feledkezünk 
el gyermekeinkről sem, to-
vábbra is fenntartjuk az egy 
iskola egy polgárőr, valamint 
az ovizsaru programot is 
szorgalmazzuk. Napközbeni 
járőrözéseinkkel odafigye-
lünk a településen élő nyug-
díjasainkra, akik hiszékeny-
ségük és jóindulatuk miatt 
eshetnek bűncselekmény ál-
dozataivá.

Viszont többletmun-
kánkhoz több segítségre len-
ne szükségünk. Éppen ezért 
továbbra is várjuk mindazon 
személyek jelentkezését, 
akik munkájukkal segíteni 
szeretnék Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságá-
nak fenntartását, további ja-
vítását.

Amennyiben pedig adója 
1 százalékával egyesületünk 
részére rendelkezik, úgy 
unokáink, gyermekein, szü-
leink és saját magunk biz-
tonságos hétköznapjaihoz 
járul hozzá.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István 
elnökségi tag
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Hirdessen lapunkban!
Valamennyi

rácalmási lakóhoz eljut!

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

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. február 22-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. február 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb február 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
Egészségben, örömökben, sikerekben bővelkedő új évet 

kívánunk Rácalmás lakóinak!
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 
legfi atalabb polgárait!

Seres-Ravsch Emma, 2018.12.25. Kossuth L. u. 
Karádi Ervin, 2018.12.29. Kinizsi u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Rácalmás

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, Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063

 25/509-060

Házi gyermekorvosi ügyelet: Adony, Bajcsy Zs. u. ??? 25/504-522

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. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Selmeczi Géza evangélikus lelkész  20/824-2766

Fodor István református lelkész 30/223-3753

Rácalmásra költözött a redőnydoktor.
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése,

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!




