
2019. február XXVI. évfolyam 2. szám

Zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterme a közmeghallgatáson

Tervek és fejlesztések

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület februrár 11-én, amelyen Schrick István, Rácalmás polgár-
mestere összegezte a múlt évi eredményeket és ismertette az ez évi terveket Írásunk: 2-3. oldal

 

 

  

 

 
 

Rácalmás Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Rácalmás város lakosait

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
171. évfordulója alkalmából rendezett  

Ünnepi programra 
17 óra: A Jankovich Miklós Általános Iskola diákjainak műsora 

18 óra: Koszorúzás a Petőfi-szobornál 

2019. március 14-én, csütörtökön  
Helyszín: a Jankovich Miklós Általános Iskola udvara 

(rossz idő esetén a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok) 
 

 
„Nincsen hely, mi kiadó,  

Nincsen szó, mi eladó,  
Ha álmod jó, az a jó, 

Országod a takaród.” 

Ki is a NŐ?
Bársonyos, ölelő kar,
lágyan ringató, szép dal,
rózsaszál a zöld mezőn,
csillag, mi ragyog fénylőn,
betegnek hű ápoló,
gyermeknek bölcs okító,
férfinak gyámolító,
elesettnek oltalmazó,
keblein elringató,
szép szerelmet csiholó,
kagylóban egy igazgyöngy,
rengetegben erős tölgy,
bűbájos és boszorka,
gyermek s huncut manócska,
kecses, pompás őzgida,
néha meg egy hárpia,
tartózkodóan hűvös,
máskor gyengéden üldöz,
furmányos, vad bestia,
vagy szelíd gesztenyefa,
védelmező anyatigris,
s vagány motorbiciklis,
egy kész kalendárium,
sejtelmes misztikum,
férfiaknak vad álma
s az otthon melegágya.

Szeretettel 
köszöntöm 
a rácalmási 

hölgyeket a közelgő 

NŐNAP NŐNAP 
alkalmából, 

és szeretettel várok 
mindenkit a városi 

nőnapi 
rendezvényünkre. 

(Meghívó 
a 13. oldalon)

Schrick IstvánSchrick István
polgármester

Tűzgyújtási 
szabályok

A lakosság egészségé-
nek és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében a 
nem komposztálható, illetve 
a komposztálásra alkalmatlan 
avar és kerti hulladék égeté-
se február, március, április, 
május, június, július, au-
gusztus, szeptember, októ-
ber és november hónap első 
csütörtökén és péntekén vé-
gezhető el. A fenti időpont-
tól eltérni csak kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén (pl. 
eső, szél, köd stb.) lehet, és a 
fenti időpontot követő hét 
csütörtökén és péntekén le-
het csak égetni.
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Nagy érdeklődésre számot tartó közmeghallgatást tartott Rácalmás képviselő-testülete

Schrick István eredményekről, 
tervekről, fejlesztésekről tájékoztatott

Zsúfolásig megtelt Rá-
calmás művelődési házának 
nagyterme február 11-én, hét-
főn a kora esti órákban, ami-
kor kisvárosunk önkormány-
zatának képviselő-testülete 
tartotta múlt évet értékelő és 
az idei terveket, lehetőségeket 
ismertető közmeghallgatását. 

A teremben elhelyezett 
pótszékek ellenére is többen 
az ajtóban állva hallgatták 
Schrick István polgármester 
tájékoztatóját. A településve-
zetőnk nyíltan beszélt arról, 
milyen negatív pénzügyi ha-
tások érték Rácalmást a múlt 
év közepe táján: akkor derült 
ki, hogy a tervezettnél száz-
millió forinttal kevesebb lesz 
az adóbevétel, továbbá azon-
nal vissza kell fizetni az egyik 
beruházásra elnyert 200 millió 
forint támogatást – miközben 
javában zajlottak a beruházá-
sok. De a nehézségek ellenére 
sikeresen befejezte az önkor-
mányzat az sportcsarnok épí-
tését, a kerékpárút kialakítását 
és a Millenniumi park rend-
betételét is, mégpedig úgy, 
hogy a pénzügyi gondokból 
a rácalmásiak nem érzékel-
tek semmit – a korábbiakhoz 
hasonlóan színvonalasak vol-
tak a rendezvények, rendezett 
a település, és a civil szerveze-
teknek is megkapták a várt tá-
mogatást. Az önkormányzat 
tartozás nélkül zárta az évet, 
és valamennyi számlája ki volt 
és van is fizetve. 

4700 lelkes településünk 
olyan jelentős beruházást va-
lósított meg önerőből, mint a 
sportcsarnok építése. Ehhez 
fogható még nem volt Rácal-
máson, ahogyan toronydaru 
sem, kivéve ezt a beruházást. De 
szükség volt rá, bizonyította ezt 
az augusztusi avatása eltelt hó-
napok látogatottsága és bevéte-
le. Az iskola tornaterme majd-

nem használhatatlan, és a 350 
iskolás, közel 200 óvodás és 300 
jegyzett sportoló megérdemli, 
hogy megfelelő körülmények 
között legyenek, és rendez-
vényközpontként is tökéletesen 
funkcionál a létesítmény. Kö-
zel ezer jegyet adtak már el a 
közelgő Quimby-koncertre, 
a szilveszteri bál és a Pannon 
Oktatási Központ szalagava-
tója is remekül sikerült, hogy 
csak néhány eseményt említ-
sünk. A sportcsarnok kétmillió 
forintot termel Rácalmásnak, 
a fenntartása és működtetése 
tehát nem okoz gondot. Még 
egy számadatot említett a pol-
gármester: az önkormányzat a 
múlt évben 436 millió forintot 
költött a csarnok beruházásá-
nak megvalósítására, összesség-
ében pedig 1,3 milliárd forintba 
került a létesítmény – ennyiből 
ma már nem lehetne felépíteni, 
mert két év alatt nagyon elsza-
ladtak az árak. 

A Kulcsi úton a kerékpár-
út megépítése, vízelvezetéssel 
113 millió forintba került ta-
valy, ebből 80 millió forint Te-
rületi- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) for-
rásból biztosított volt. Szükség 
is volt erre a fejlesztésre a biz-
tonságos közlekedési feltéte-
lek megteremtése miatt, hang-
súlyozta Schrick István.

A Millenniumi tó és park 
nádassal benőtt, elburjánzott 
része volt Rácalmásnak. TOP-
forrásból elnyert 102 millió 
forintból megújult a terület, 
a polgármester – mint mond-
ta – örömmel tapasztalja, hogy 
sokan sétálnak ott, babakocsi-
val és kutyával is. Probléma vi-
szont, hogy az ebek után nem 
szedik össze a gazdik az ürü-
léket. Hamarosan kutyasze-
meteseket helyeztet ki oda az 
önkormányzat, ezekkel is pró-
bálja rávezetni az ebtartókat a 
helyet közösségi magatartás 
betartására. 

Rácalmás az elmúlt évben 
összesen 837 millió forint ér-
tékben valósított meg fejlesz-
tést, mondta el Schrick István. 
A 2019-es esztendőre rátérve 
hozzátette: 2,5 milliárd forint-
ból gazdálkodhat a település, 
ami önmagában jelentős ösz-
szegnek tűnik, ám ebből 200 
millió forint a pályázati forrás, 
amiről február végéig születik 
döntés, hogy felhasználhatják-
e a vasútállomás felé vezető út 
helyreállítására, parkolók ki-
alakítására. A működésnek és 
a fenntartásnak a 10 százalé-
kát sem fedezi az a 135 millió 
forint, amit közfeladatok ellá-
tására kap Rácalmás, a költsé-
gek fennmaradó 90 százalé-
kát helyben kell előteremteni. 

2017-ben bevezették a szoli-
daritási hozzájárulást, és ezen 
a jogcímen 400 millió forintot 
vonnak el kisvárosunk ipar-
űzési adójából. Nagyságrendi-
leg 1,5 milliárd forint marad, 
amiből gazdálkodhat majd 
az önkormányzat az idén. De 
például nemrég jött az értesí-
tés arról, hogy más, adóerősség 
szempontjából magas besoro-
lásba tartozó településhez ha-
sonlóan Rácalmás sem jogo-
sult állami közmunka program 
indítására. A polgármester azt 
mondja: át kell gondolniuk 
most, hogyan tudják gondoz-
ni a továbbiakban a település 
több mint 10 hektáros zöld-
területét, hiszen egyik oldalon 
elestek a közmunka finanszí-
rozására kapott támogatástól, 
másik oldalon a dolgozók fog-
lalkoztatása jelentős nem várt 
kiadás lenne az önkormány-
zatnak. Nem szólva arról, mi 
lesz azzal a 20-30 emberrel, 
aki közmunkából élt mostaná-
ig, és erre rácalmásiként nem 
lesz jogosult a továbbiakban. 

Négy beruházást emlí-
tett Schrick István, amelyeket 
idén szeretnének megvalósíta-
ni: ahogyan azt korábban már 
említette, felújítanák a vasút-
állomás felé vezető utat, va-
lamint a Millenniumi park 
északi részén felnőtt, valamint 
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gyermek játszóteret alakítaná-
nak ki, támogatásból fejlesztik 
a csónaktárolót, hiszen a te-
lepülés vízitúra-megállóhely 
lesz a Dunán, továbbá Rácal-
mást is érinti a közös szeny-
nyvíz-elvezetési projekt. A 
csatorna gerincvezeték Kulcs 
irányából a kisváros határá-
ban, a 6-os út mellett húzó-
dik majd, és rácsatlakoztat-
ják a helyi szennyvízrendszert 
is, ezzel kiváltják a rácalmási 
Duna-parton lévő, mostan-
ra elavult tisztítóművet, hi-
szen a települések szennyvize 
a dunaújvárosi tisztítóműbe 
lesz elvezetve. Ebben az év-
ben csak pályázati forrásból 
fejleszthet Rácalmás. Ám így 
sem kevés pénz, 400 millió fo-
rint van beruházási célra be-
tervezve. Továbbá az Ady utca 
elején, a Pomóthy áruháznál 
járdát kell építeni az iskoláig, 
mert a meglévőt tönkretették 
az oda parkoló autók – magas 
padkájút akarnak kialakítani, 
hogy a járművek ne tudjanak 
majd felkaptatni az új gyalog-
járdára. Továbbá gond, hogy 
a Martinász utcából képte-
lenség száraz lábbal eljutni a 
Gárdonyiig. Ezen is szeretné-
nek változtatni. 

A felsoroltakba sok min-
den nincsen benne, amit a 
rácalmásiak szeretnének, ezt 
tudják, hangsúlyozta a pol-
gármester. Hozzátéve: a tarta-
lékokat városfejlesztésre köl-
tötték tavaly, önkormányzat 
hitelt nem vehet fel, ezt tör-
vény tiltja neki, és csak ad-
dig nyújtózkodhatnak, amíg 
a bevételeik engedik. Túlvál-
lalni nem szeretnék magukat, 
mínuszos költségvetéssel sem 
akarják zárni a választási cik-
lust októberben, inkább óva-
tosabban, megfontoltan ter-
veznek, érjék inkább kedvező 
benyomások őket év közben, 
és ne negatívak, mint tavaly 
például. 

A hozzászólók – amellett, 
hogy elismerésüket és köszö-
netüket fejezték ki a sport-
csarnok megépítése, a Millen-
niumi park helyreállítása miatt 
– számos kérést mondtak el a 

közmeghallgatáson. Útjavítás, 
megfelelő minőségű kátyúzás, 
murvázás és aszfaltozás egya-
ránt felmerült igényként leg-
inkább az üdülőövezeti, zárt-
kerti részen, de belterületen is. 
Kiderült, több köz nincs rajta 
a google-térképen, ezt a hiá-
nyosságot pótolja az önkor-
mányzat. Új szolgáltatóként 
a DIGI is jelen lesz Rácalmá-
son, az építési engedélyt már 
megkapta a cég, és várhatóan 
a tavasszal el is kezdi a hálózat 
kiépítését. Ez az internettel 
kapcsolatos gondokra válaszul 
hangzott el. A közvilágítás 
többször, több utcából is szó-
ba került, valamint egyéb té-
mák mellett a hulladéklerakás, 
valamint a tűzgyújtás is szóba 
került, mint szintén örök érvé-
nyű probléma. Az illegális sze-
métlerakással kapcsolatosan a 
polgárőrség jelen lévő tagja 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
vadkamerákat szereltettek fel 
a több helyen is, számos fel-

vételük van már azokról, akik 
a határban rakják le az építé-
si törmeléket, zsákos hulladé-
kot, és a jövőben ne lepődjö-
nek meg a környezetet ilyen 
módon szennyezők, ha bír-
ságot tartalmazó levelet kap-
nak a jegyzőtől. A tűzgyújtás 
szintén égető kérdés, ehhez a 
témához többen hozzászól-
tak, mondván, zavaró, ami-
kor tűzgyújtási napon füstben 
úszik a település, mert ha szá-
raz, ha nedves a hulladék, be-
gyújtják, különben egy hóna-
pot kell várniuk vele – vagyis 
szerintük nem megfelelő a 
helyi rendelet. Schrick István 
szerint amint eljutunk oda, 
hogy vasárnap senki sem ránt-
ja be a fűnyírót, bőgeti a flexet, 
gyújtja be a nedves zöldhul-
ladékot a szomszéd kerítésé-
nél, vagyis odafigyelünk egy-
másra és betartjuk a közösségi 
élet íratlan szabályait, sokkal 
kevesebb ilyen bosszúság és 
bosszankodás lesz. De a kép-

viselő-testület felülvizsgál-
ja a helyi tűzgyújtási rendele-
tet, ígérte a polgármester. Az 
útépítésekkel összefüggésben 
pedig hangsúlyozta, hogy az 
üdülőövezetek óriási kihívást 
jelentenek az önkormányzat-
nak. Többször szóba kerül a 
teljesek által fizetett adó. Nos, 
az éves szinten 16 millió fo-
rintot tesz ki, amiből mini-
mális útszakaszt lehetne le-
aszfaltozni. Az önkormányzat 
vezetői tudják és látják az üdü-
lőövezeti problémákat, tisztá-
ban vannak vele, hogy a tele-
pülésnek ezeken a részein is 
több százan élnek bejelentett 
lakosként, helyenként boká-
ig gázolnak a sárban, vízben, 
úgy mennek dolgozni, viszik a 
gyerekeket iskolába, óvodába. 
Ám a vízvezeték kiépítésével 
kellene az önkormányzatnak 
kezdi a fejlesztéseket ezeken a 
területeken is, mert a kút nem 
megoldás, főleg akkor nem ha 
a szomszédok a földekre en-
gedik, vagyis szikkasztják a 
szennyvizet. A megfelelő ivó-
víz alap feltétel, az aszfaltos út 
csak az után következhet. De 
erre most nincs pénze az ön-
kormányzatnak, csak a kátyú-
zásra, murvázásra van lehető-
ség, nem tudnak százmilliókat 
áldozni aszfaltozásra. Megér-
tést és türelmet kért a rácalmá-
siaktól. Mint mondta, tervek-
kel rendelkeznek, csak pénz 
kellene a megvalósításukra. A 
Modern Falvak Program kere-
tében lehet pályázni belterüle-
ti utakra, ám túlzott reményei 
nem lehetnek a kisvárosunk-
nak, hiszen más település-
hez képest jól állnak, mondta 
a polgármester. Hangsúlyoz-
ta végezetül: figyelik tovább-
ra is a pályázati kiírásukat, és 
minden kínálkozó lehetőséget 
megragadnak, hogy teljesíteni 
tudják a lakossági igényeket, 
biztosítani kisvárosunk továb-
bi fejlődését. Hozzátette: bízik 
benne, a szeptember után fel-
álló képviselőtestület is olyan 
lesz, amely gondoskodik róla, 
hogy Rácalmás a jövőben is él-
hető, szép település legyen.
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Németh Miklósné

2019. március 6.

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.

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: feb-
ruár 26., március 12., 26., áp-
rilis 9., 23., május 7., 21., jú-
nius 4., 18., július 2., 16., 30., 
augusztus 13., 27., szeptem-
ber 10., 24., október 8., 22., 
november 5., 19., december 
3., 17., 31.

Most kezdődő beruházásaink
A képviselőtestület döntött a legutóbbi ülésén a következő fejlesztésekről, amelyek már elkezdődtek, vagy idén kezdődnek el: 

A képviselő-testüleet által megbízott kivitelező cég javában dolgozik 
a Szélescsapás kátyúzásán. A mostanra nagyon kigödrösödött úttest, 
javítása lakossági igényként is felmerült

Felnőtt és gyermek játszótér készül ebben az évben a Millenniumi 
park északi részén. A kivitelező kihagyta a helyet a tervezett játszó-
tereknek

A Martinász lakótelepen lakók is könnyen megközelíthetik a telepü-
lés központot hamarosan. A képviseló-testület leaszfaltoztatja még 
az idei évben a Venyimi utat a Jázmintól a Gárdonyi utcáig

Ady Endre utcai járdát tönkre tették az áruháznál parkoló autók. A 
testület úgy határozott, hogy a gyerekek és a gyalogosok biztonsága 
érdekében megfelelő szélességű, magasított padkás jártád építtet a 
saroktól az iskoláig

Március 15. megemlékezés 
lesz a temetőben is

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezés-
ében a rácalmási temetőben, a Jankovich-kápolnánál is meg-
emlékezés lesz 

2019. március 15-én
10 órai kezdettel.

Az ünnepségen méltatják a márciusi ifjak tetteit, valamint 
virágot helyeznek el a forradalom és szabadságharc rácalmási 
résztvevőinek sírjainál.

A megemlékezésre várjuk a rácalmásiakat!
Városvédő és Szépítő Egyesület vezetősége
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MEGHÍVÓ 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS-KEZELÉSI 
FEJLESZTÉS 2. (ÉKDU 2) 
2019. MÁRCIUS 04. 15 :00 ÓRA, RÁCALMÁS, RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR 
 
Az „Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 
2)” című projekt keretében Rácalmás város számára egy gazdaságos megoldás jön 
létre a már meglévő csatornahálózatán elvezetett szennyvíz kezelésére és 
tisztítására.  

A fejlesztés bemutatásának céljából, Rácalmás Város Önkormányzata lakossági 
fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt! 

Helyszín: Rácalmás, Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, 2459 Rácalmás, 
Szigetfő u. 31. 
 
Időpont: 2019. március 04. hétfő, 15:00 órától 
 
PROGRAM: 
14:45 -15:00             REGISZTRÁCIÓ 
15:00 -15:30             KÖSZÖNTŐ 

• Schrick István – Rácalmás polgármestere 

A PROJEKT BEMUTATÁSA 

• Bíró Kornél – projektvezető 

15:30 - KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
 
A „Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 2. 
(ÉKDU2)” című KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt az 
Európai Kohéziós Alap támogatásával valósul meg. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
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Rácalmási siker 
a Virágos 
Magyarországért 
értékelőn

Rácalmás is képviseltette 
magát a „Virágos Magyar-
ország” környezetszépítő 
verseny 2018. évi tapasztala-
tairól tartandó értékelő ren-
dezvényen, Velencén.

A díjazott települések, 
köztük Rácalmás is bemu-
tatkozott és beszámolt tevé-
kenységéről a résztvevőknek. 
Városunk bemutatta a tavalyi 
évben készült kisfilmet, ami 
nagy sikert aratott. Többen 
elismerően szóltak és gratu-
láltak a településünkön zaj-
ló virágosításról, fásításról, 
környezetszépítő munkála-
tokról. Küldötteink, Bodnár 
Edina és Steiner Lajos büsz-
kén hallhatták, hogy több 
polgármester és kertészmér-
nöki szakember dicsérő sza-
vakkal illeti Rácalmást és az 
itt folyó munkálatokat.

Az idei évben is megte-
szünk mindent, hogy az in-
tézményeink, parkjaink és 
Rácalmás egész területe ha-
sonlóan pozitív elismerésben 
részesüljön.

A rendezvényen készült 
videót a következő helyen 
tekinthetik meg: 

https://www.fehervartv.
hu/video/index/26298

Közgyűlést tartott a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesület

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egye-
sület 2019. február 04-én vezetőségi megbe-
szélést tartott, a megválasztott új egyesületi 
elnök, Steiner Lajos elnökletével.

Az átadás átvétel ismertetését a 2019. évi 
Munka- és pénzügyi terv összeállítása kö-
vette. Az évek óta sikeresen működő prog-
ramok folytatása mellett az elnökség úgy ha-
tározott, hogy az egyesület megalakulásának 
25. évfordulójáról való ünnepi megemléke-
zésre az Almavirág Fesztivál keretében kerül 
sor. Végül a vezetőség összeállította a köz-
gyűlés számára azoknak a névsorát, akiket az 
2019. évi önkormányzati választáson képvi-
selőjelöltként indítani javasol. A kiválasztá-
suknál fontos szempont volt, hogy a közös-
ség munkájában eddig is aktívan részt vettek, 
elismertek közösségünkben, és a különböző 
területeken szerzett tapasztalataikkal képvi-
selői munkájuk során kamatoztatni tudják. 
Olyan jelölteket kívántak indítani, akiknek 
személye leginkább szavatolhatja, hogy a 25 
éve sikeres városvédős szereplés folytatódik.

A 2019. február 08-i közgyűlés napirend-
je a következő volt:

1. 2018 évi éves beszámoló és közhasznú-
sági jelentés elfogadása

Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella
2. A felügyelő bizottság jelentésének el-

fogadása az egyesület 2018 évi munkájáról
Előadó: Szalóki-Oros Brigitta FB elnök
3. 2019. évi munkaterv és költségvetési 

terv elfogadása
Előadó: Steiner Lajos elnök
4. Felkészülés a 2019 évi önkormányzati 

választásokra 
Előadó: Steiner Lajos elnök
5. Egyebek

A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul, 
hogy Kukucska Gyula és dr. Varga Szabó La-
jos évtizedeken át folytatott sikeres és ered-
ményes képviselői pályafutását be kívánja fe-
jezni, és az újra indulást nem vállalja. Steiner 
Lajos egyesületi elnök ismertette a vezetőség 
javaslatát, és bemutatta a jelölteket.

A közgyűlés nyílt szavazással döntött a 
képviselőjelöltek nevének szavazólapra ke-
rüléséről, majd titkos szavazáson döntött 
a fenti jelöltek önkormányzati választáson 
való indítása mellett. 

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

vezetősége

Fogadjon örökbe 
egy virágágyást!

A 2018. évi Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyen nyújtott kimagas-
ló teljesítményéért Rácalmás város a Bel-
ügyminisztérium elismerésében részesült, 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter fődíj-
ként réz emléktáblát adományozott a te-
lepülésnek.

Ön is szeretne osztozni a dicsőségben? 
Szereti a virágokat? Szívesen megvalósí-
taná kreatív ötleteit? Fogadjon örökbe egy 
virágágyást Rácalmás közterületén, hadd 
gyönyörködjünk az Ön munkájában is! 

Várom a jelentkezését!
Majerné Perusza Andrea 

+3670/457-9987
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Virágos Rácalmásért és Szép porta 
verseny 2019 – várjuk a jelentkezőket!

2019-ben is útjára in-
dítjuk a „Virágos Rácalmá-
sért” és „Szép porta” mozgal-
munkat, melynek célja, hogy 
egészséges, szép környezet-
ben éljünk, és az idelátoga-
tók igényes, rendezett, von-
zó településnek ítéljék meg 
Rácalmást.

A bírálók tavasszal, nyá-
ron és ősszel értékelik az 
utcai növénytelepítést és a 
portákat. Figyelembe ve-
szik a fák és bokrok, az egy-
nyári és évelő növények, fü-
ves vagy kavicsos területek 
mennyiségét és arányát, a 
kert gondozottságát, vala-
mint az összhatást. A szép 
porták elbírálásánál az előb-
bi szempontokon túl nézik 
azt is, hogy kert és az ud-
var miként szolgálja az ott 
élők kényelmét, pihenését és 
szórakozását, és hogy a bel-
ső kert összhangban áll-e az 
utcai növény együttessel.

Az év végi értékelő ün-
nepségen bemutatjuk a leg-
szebb kerteket, és azokat a 
megoldásokat, melyek ötle-
teket adhatnak másoknak is.

Az előző évektől eltérően 
pályázni csak a Szép porta 
címre kell, az utcai kiültetést 
nevezéstől függetlenül érté-
kelik a bírálók. A Szép por-
ta versenyre a jelentkezési 
lapot személyesen - nyitva-
tartási időben (szerdánként 

8-10 és 17-18 óra között) - 
egyesületünk irodájában le-
het leadni a régi városháza 
épületében, vagy elhelyez-
ni azt a bejáratnál található 
postaládába. Jelentkezésü-
ket az info@racalmasivaros-
vedok.hu e-mail címre is el-

küldhetik A telefonszám 
feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy egyeztetni tudjuk a 
porta megtekintésének idő-
pontját. 

Ráclamási Városvédő és 
Szépítő Egyesület 

vezetősége

JELENTKEZÉSI LAP
Szép porta versenyre

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
név

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
cím

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
telefonszám
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Tisztelt Ingatlan/kút 
tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. január 1. napjától hatályos 
törvénymódosítás értelmében 2020. december 31-ig lehet 
vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül engedélyezési eljá-
rást kérelmezni a 2018. december 21. napját megelőzően en-
gedély nélkül létesített kutak ügyében.

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények mó-
dosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 28. § -a alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 
létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. 
törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését meg-
előzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesí-
tett vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilé-
tesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérelmezi.

További változás, hogy a 31. § (2) bekezdése alapján az 
eljárás mentesül az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A kérelem letölthető a www.racalmas.hu honlapról.
A kérelem benyújtható: 
Rácalmási Polgármesteri Hivatal, Településüzemeltetési 

Iroda
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.

 
 

TISZTELT KAMARAI TAGOK! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatékonyabb működésünk érdekében  
2019. februártól változik a Kamara ügyfélfogadási rendje. 

Rácalmás település ügyfélfogadását 

 Adony településre helyeztük át. 
 

2019. FEBRUÁR 4-TŐL AZ ADONYI IRODÁBAN  
HOSSZABB NYITVATARTÁSSAL, 

minden páratlan héten kedden 12:30 - 15:30 óráig  
VÁRJUK TISZTELT TAGJAINKAT! 

 

Adonyi Kamarai Ügyfélszolgálati irodánk címe: 

2457 Adony, Kossuth u. 4. 
 
 

LEGKÖZELEBBI ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK CÍME, AHOL  
2019. FEBRUÁR 4-TŐL UGYANCSAK 

HOSSZABB NYITVATARTÁSSAL ÁLLUNK TAGJAINK RENDELKEZÉSÉRE: 
2400 DUNAÚJVÁROS KANDÓ KÁLMÁN TÉR 1  

A Napfény Nyugdíjas 
Klub hírei

Nyugdíjas Klub 1994-ben alakult 30 fővel. Elődöm Her-
telendi Józsefné Margitka. 2004-ben nyugdíjasok szavaza-
ta alapján Bodó Ivánné Marika vette át a klub irányítását. 
Jelenleg 70 fő tagja van a klubnak. Nyugdíjas klub tervet 
készít, amiben fel van tüntetve az egész éves munka. Részt 
veszünk a város rendezvényein. Megünnepeljük a farsangot, 
nőnapot, névnapokat, anyák napját, apák napját, idősek vi-
lágnapját, költészet napját és fürdőre is jut idő. Városvédő és 
Szépítő Egyesület munkájából is kiveszi a részét a tagság: 
virágosítás, Almavirág Fesztivál, Tökfesztivál, Rácalmásiak 
Karácsonya, ültetés, kapálás. Társklubokkal tartjuk a kapcso-
latot, részt veszünk az ő rendezvényeiken is és ők is szívesen 
jönnek el hozzánk Rácalmásra. Intézményeinkkel közösen 
segítjük egymás munkáját. Iskola énekkara és az óvodások 
részt vesznek az ünnepségeinken a Napsugár Asszonykórus-
sal karöltve. 2 hetente csütörtökön vannak foglalkozások a 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár épületében.

Szeretettel várunk új tagokat!
Továbbra is szeretnénk részt venni Rácalmás Város és a 

Városvédő és Szépítő Egyesület munkájába. Ehhez kívánok 
sok erőt és egészséget! Bodó Ivánné klubvezető

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

A védőnők telefonszáma:  
25/441-037

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

 25/509-060

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

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
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Maszkok és álarcok
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és is-

kolás korosztály számára alkotópályázatot hirdetett Masz-
kok és álarcok címmel. A pályázatra közel 120 pályamunka 
érkezett. A vegyes technikával készített farsangi díszekből 
február 11-én délután nyílt kiállítás a művelődési házban. 
Korosztályonként dobogós elismerésben is részesítettük az 
alkotókat, ugyanakkor minden gyermeket elismerés illet a 
készített álarcokért! Köszönjük a szülők és a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola pedagógusainak támogatását, amivel a 
sok álarc elkészülhetett. KA

Születésnapot és farsangot 
ünnepelt a német klub

Február 9-én farsangot tartott a német klub a művelő-
dési házban. Ács Marika klubtag keze munkáját dicsérve, 
ismét az alkalomhoz illő díszítés között műsort adott az is-
kola énekkara és a helyi jazzbalettklub diákjai is. Az össze-
jövetelen felköszöntötték a német klub alapítóját és veze-
tőjét, Hoffmann Máriát is születésnapja alkalmából, akinek 
ezúton is kívánunk jó egészséget, és köszönjük a közösségért 
tett munkáját! KA

Magyar kultúra napja
Január 25-én Für Anikó, Jászai Mari-díjas magyar szí-

nésznőt, érdemes művészt láttuk vendégül a művelődési ház-
ban. A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett rend-
kívüli verses estén a művésznő a nagy klasszikusok mellett 
kortárs szerzők műveiből is szavalt, mesélt, felolvasott.

Kundra Anikó

Cimbora farsang Rácalmáson
2019 február 2-án délután 

a könyvtárban megrendezés-
re került a Cimbora klub általi 
Cimbora farsang.

A program a terem díszíté-
sével kezdődött, a farsangi dí-
szeket gyerekek saját maguk ké-
szíthették el. Közben egy öreg 
cimbora szolgáltatta a farsan-
gi mulatsághoz a zenét. Mikor 
már a terem teljesen farsangi 
dekorációban pompázott, Mar-
csi néni mesélt a gyerekeknek a 
farsang történetéről, arról, hogy 
ezt a régi hagyományt milyen 
népszokások övezik. A cimbo-
rák feladat egy erről szóló kvíz 
kitöltése volt. Nem maradhatott 
el a farsangi fánk sem, ezt Mar-
csi néni sütötte, de mindenki 

készült a lakomára sütemény-
nyel, csemegével. 

Mulatozás és a játék vette 
kezdetét. Székfoglalóhoz ké-
szültek elő, először egy ráveze-
tő játékot játszottak, és amikor 
már a zene is készen állt, el-
kezdődhetett a verseny, hogy ki 
tud hamarabb leülni egy szék-
re. Ezen kívül a gyerekek verse-
nyezhettek, hogy ki tud hama-
rabb felfújni egy lufit, majd a 
fejfújt lufival különböző vicces, 
ügyességi feladatokat oldottak 
meg. Még azt is kipróbálhatták, 
hogy ki tud legjobban limbózni, 
a léc alatt átbújni. Végül a sep-
rűtáncra is sor került. 

A farsangi mulatság zenefel-
ismerő játékkal fejeződött be. 
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Bőséges programválaszték volt
A Magyar Népművelők 

Egyesülete 13 évvel ezelőtt 
indította útjára a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal elnevezésű 
eseménysorozatot, amelyen 
a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár második 
alkalommal vett részt. Az 
ezen a hétvégén rendezett 
programok célja, hogy mi-
nél többen legyenek részesei 
a közművelődési intézmény 
által nyújtott kulturális sok-
színűségnek. Az országos 
rendezvény idei jelmondata: 
„MINDENNAP ÉRTÉ-
KET ADUNK”, ezzel je-
lezve, hogy a közművelődés 
a hétköznapokban is értékes 
kultúrát közvetít és teremt. 

A rácalmási művelődé-
si ház klubjai közül a Rá-
JÁTSZIK Rácalmási Játék-
szín Kör, az Apple Country 
Club, a Cikk-cakk Foltvarró 
Klub és a rácalmási Cimbo-
ra klub várta a rendezvényre 
érkezőket, e mellett a műve-
lődési házban lévő rendsze-
res foglalkozások közül töb-
ben is nyitott órával várták 
az érdeklődőket. Február 
16-án délelőtt Magyaror-
szág, Szeretlek! címmel a té-
véből jól ismert játék mintá-
jára vetélkedőt rendeztünk 
Baksa László, iskolánk tör-
ténelemtanárának segítsé-
gével. Bízunk benne, hogy 

mindenki, aki február 15-én 
és 16-án ellátogatott a prog-
ramjainkra, jól érezte magát!

A Kultúrházak éjjel-
nappal rendezvényünk ke-
retében természetesen a 

könyvtárban is rengeteg 
programmal vártuk a láto-
gatókat. Erre a napra időzí-
tettük az új könyveink polcra 
helyezését, így már reggel-
től válogathattak az olvasók 

a közel 50 db újonnan érke-
zett könyv közül. Könyvtári 
totóval is készültünk szom-
batra, a három korosztály ré-
szére összeállított kérdésso-
rok bizony megizzasztották 
a játékos kedvű olvasókat, aki 
viszont jól felelt minden kér-
désre, az ajándékkal térhetett 
haza. Az ősszel meghirdetett 
első „Hozz egy könyvet, vi-
gyél egy könyvet” akciónk 
sikere után újra könyvcseré-
re biztattuk az olvasókat. A 
rengeteg szép könyv, amit 
cserére hoztak, alig fért el egy 
asztalon, és ugyanennyi talált 
új gazdára is. Bízunk benne, 
hogy ezzel hagyományt te-
remtünk és a későbbiekben 
is szívesen cserélik el a köny-
veiket a lelkes könyvmolyok.

A nyitott Olvasóklub 
foglalkozásunk is nagyon jó 
hangulatban telt, továbbra is 
várunk minden olvasni sze-
rető személyt magunk közé. 
Az ingyenes beiratkozás és 
az amnesztia nap is népsze-
rű volt, több új olvasóval bő-
vült a könyvtárunkba beirat-
kozottak száma.

Köszönjük mindenkinek 
a részvételt, reméljük min-
denki olyan jól érezte magát 
ezen a hétvégén, mint mi!

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár 

munkatársai
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Magyar Lóránt előadása

Mégis legyél győztes! címmel tartott előadást február 
1-én dr. Magyar Lóránt a művelődési házban. A „Vajdaság 
mentálguruja” bátorító, léleksimogató előadására sokan vol-
tak kíváncsiak. Bízunk benne, hogy mindenki feltöltődve tá-
vozott! KA

A Gerendai Gábor által szerkesztett havi zenei váloga-
tásban az 1940-es évekbe megyünk vissza, a kor egyik 
könnyűzenei slágerénekesének, Nagykovácsi Ilonának 

felvételeiből is hallhatunk.
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2019. március 8.
   17.00

RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2459 RÁCALMÁS, SZIGETFŐ U. 31.    TEL: 25/ 440 456

Nőnap 
2019

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pódiumestje

Libikóka

Az előadás megtekintése ingyenes!
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Könyvtári percek

Új könyvek
A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében a 

könyvtárba megérkezett az első nagyobb könyvcsomag. Ki-
csik és nagyok egyaránt találnak érdekes olvasnivalót az új 
könyvek között, melyek már kölcsönözhetők!

Schmidt-Czetli Ágnes

Magazin ajánló
Már megérkeztek az első lapszámok a frissen előfizetett 

magazinjainkból. A Kertbarát magazin, a Ridikül, a Prak-
tika Varrás és az Otthon magazin idei első lapszámai még 
csak helyben használhatók, a második lapszám megjelenésé-
től már kölcsönözhetők. Rengeteg tavaszi ötlet, érdekesség 
található a lapokban, érdemes olvasni őket!

Schmidt-Czetli Ágnes

Könyvajánló
Mary Ann Shaffer-An-

nie Barrows: A Krumpli-
héjpite Irodalmi Társaság

Bájos regény a máso-
dik világháborúról és az azt 
követő évekről. Hogy lehet 
bájos egy háborúról szóló 
könyv? Nos, azt mindenki 
megtudja, aki elolvassa ezt a 
nagyszerű levélregényt.

Adott egy sziget, Guern-
sey, melyet a háború nem 
került el. Lakói közé német 
katonák érkeznek, s velük 
együtt a nélkülözés, az éh-
ínség, a kijárási tilalom és a 
félelem. Egy este azonban 
minden megváltozik. Tál-
ra kerül egy titokban tartott 
malac, s a kijárási tilalmat ki-
játszva megalakul a Krum-
pihéjpite Irodalmi Társaság. 
Tagjai egyszerű és nagysze-
rű emberek, kiknek más-
más, fájdalmas és helyenként 
szívet melengető történetük 
van a háborúról.

Egy véletlen, vagyis egy 
könyv segítségével Juliet, a 

híres írónő kapcsolatba ke-
rül a társaság tagjaival, le-
velezésbe kezd velük, végül 
egy időre, vagy talán örökre 
a szigetre költözik.

Szívbemarkoló és kacag-
tatóan humoros regény, amit 
mindenkinek el kell olvas-
nia!

Schmidt-Czetli Ágnes
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Könyvek újraöltöztetve, 
avagy fontos a külső?

Ezt a kérdést sokszor, 
sok területen halljuk, de va-
jon mennyire fontos a kül-
ső, vagyis a borító a könyvek 
esetén? Erről már korábban 
írtam néhány gondolatot, 
azt, hogy tulajdonképpen az 
az egyik első impulzusunk 
egy könyvvel, amikor meg-
látjuk a borítóját. Na de nem 
csak az új könyvek esetében 
fontos a borító, hanem azok-
nál a könyveknél is, amelye-
ket újra kiadnak. Hiszen 
mindenki szívesebben vesz 
a kezébe egy szép grafiká-
jú, figyelemfelkeltő könyvet, 
mint egy kopott borítójú 
kötetet. Az évek múlásával 

változnak a trendek a borí-
tók grafikája terén is, szám-
talan szebbnél szebb borító 
köszön ránk a kirakatokból, 
a könyváruházak hírlevelei-
ből és az újságokból. Azon-
ban csak azért senki nem 
vesz meg egy újra kiadott re-
gényt, mert az újnak szebb 
a borítója, mint annak, ami 
otthon van. Nem így van ez-
zel a könyvtár, ahol időről-
időre vásárolunk meg egy-
egy régi klasszikust, hogy 
ezzel is ösztönözzük az ol-
vasókat, adjunk nekik újabb 
vizuális élményeket az olva-
sás öröme mellé.

Schmidt-Czetli Ágnes

Kihívások
A februárban van a házasság hete így a hónap témája a 

házasság! Schmidt-Czetli Ágnes

Szeretettel várunk minden könyvmolyt!

Olvasóklub
A tavaly októberben ala-

kult Olvasóklub tagjai már 
alig várják a hónap első szer-
dáját, hogy újra találkoz-
zanak egymással, megoszt-
hassák könyves élményeiket, 
meghallgassák a könyvaján-
lókat. A csoport létszáma fo-
lyamatosan növekszik, a kez-
dő 10 fős létszámunk mára 
már 14 főre bővült. Vannak 
köztünk rácalmási, dunaúj-
városi és kulcsi könyvmolyok 
is, de már Birmingham-ből 
Skype kapcsolaton keresztül 
is elérhető az Olvasóklub. 

Külön öröm, hogy a 13 női 
tag mellett már egy férfi tag-
ja is van a klubnak! A talál-
kozóinkon mindig jókedvű-
en, felszabadultan beszélhet 
mindenki a könyvélményei-
ről így adva kedvet a többi-
eknek a könyvek elolvasásá-
hoz.

Továbbra is várunk min-
den könyvmolyt szeretettel! 

A következő találkozónk 
időpontja: március 13., szer-
da, 18.00.

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Sport és iskolai programok, rendezvények

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban 
sport- és iskolai rendezvények, valamint koncert kerültek 
megrendezésre az év első hónapjaiban.

Január elején visszaállt a mindennapos rend, az iskolások 
délelőtti tanítási órái után a kézilabdásoké, labdarúgóké a 

főszerep. A HÖLGY FITNESZ csapatának taglétszáma is 
nő, illetve egyre gyakrabban jönnek baráti társaságok focizni 
a sportcsarnokba. Az ULTIMATE FRIZBEESEK is egyre 
gyakoribb vendégeink. Ők Fodor István református lelkész 
vezetésével gyakorolják ezt a kooperációt igénylő új sportágat.

Ultimate Frizbisek egyre gyakribb vendégek a sportcsarnokban

Helyesbítenünk kell...
Helyesbíteni szeretnénk néhány adatot, ami a januári lap-

számban tévesen jelent meg.
Nem lélekmelegítők a kamarakórus, amely szerepelt 

nálunk, hanem adonyi Lélekmentők kamarakórus; Szil-
veszterkor pedig közel 200 vendégünk volt, nem majd-
nem 100 fő!

Januárban és február elején szinte minden hétvégére ju-
tott egy-egy születésnapi zsúr, a szülinaposok és meghívott-
jaik nagyon élvezik az edzőtermi játékokat és a klubhelyisé-
günk adta lehetőségeket.

Február 3-án a Rácalmási Iramszarvasok Öregfiúk csapa-
ta hirdette meg a sportcsarnok első teremfoci tornáját. A bará-
ti találkozókat lelkesen, jó hangulatban játszotta a 4 csapat és 
végül a rácalmási „old boys” végzett a torna első helyén.

Iramszarvasok Öregfiúk Teremfoci Kupa mozgalmas pillanatai és az eredményhirdetés
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A Dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok impozáns épületét vá-
lasztotta 2018/2019-es tanév egyik legkiemelkedőbb ese-
ményének megünneplésére. A szalagavató bál mind a részt-

vevők, szervezők szemszögéből és a visszajelzések alapján 
szemet és szívet gyönyörködtetően sikerült. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy minket választottak a rendezvény helyszíné-
ül. Várjuk végzős diákjaikat jövőre is.

Nyitótánc: a keringő csodálatos pillanatai

Szivacskézilabda az iskolában: A kézilabda sportág nép-
szerűsítését szolgáló szivacskézilabda mérkőzés sorozatot a 
Magyar Kézilabda Szövetség szervezte a Jankovich Miklós 

Általános Iskola és AMI, valamint a Rácalmás Sportegye-
sület segítségével U8-U9 korosztályos lány és fiú csapatok 
részére.

Szivacskézilabda az iskolában Színvonalas volt a mérkőzéssorozat

 Öt csapatos felnőtt és ifi teremfoci bajnokságnak adtunk 
otthont, február 9-10-én. Kiélezett csatában a felnőtteknél 
szombaton Nagyvenyim csapat lett az első, míg a rácalmási 

csapat a képzeletbeli dobogó 3. helyére állhatott fel. Vasár-
nap az ifi csapatok között a rácalmási fiúk mindenki felett 
győzedelmeskedtek, megnyerve így a tornát.

Rácalmás Sportegyesület Ifi csapata Rácalmás Sportegyesület Felnőtt csapata

Színpompás és vidám osztálytáncokat láthattunk
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Várjuk „haza” a Quimby-t
A QUIMBY FAMILY TUGEDÖR koncertjére nagy az érdeklődés, mindenki nagyon várja „haza” a Quimby együttest. 

Óriási fesztivál-hangulatot ígérnek, teli zenei ötletekkel. A Sportcsarnok is gőzerővel készül, a jegyek nagy része már elkelt 
annak ellenére, hogy csak a helyszínen lehet megvásárolni.

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok februári és márciusi programjai
2019. február 23.  szombat 20:00 QUIMBY FAMILY TUGEDÖR koncert
2019. március 2. szombat 16:00 Felnőtt női kézilabda mérkőzés RSE-DKKA
2019. március 3. vasárnap 8:00 -16:00 Vajk Teremíjász verseny
2019. március 8. péntek 16:30 U-16 fiú kézilabda mérkőzés RSE-Ráckeve VKSK
2019. március 9. szombat 18:00 Felnőtt férfi kézilabda mérkőzés RSE-Velencei SE
2019. március 10. vasárnap 09:00-14:00 U14 lány kézilabda torna és U12 fiú kézilabda torna 

  18:00  A Dunaújvárosi AC felnőtt férfi kézilabda mérkőzése 
2019. március 16. szombat 16:00 Felnőtt női kézilabda mérkőzés RSE-Bicskei TC 

  18:00 Felnőtt férfi kézilabda mérkőzés RSE-Martonvásári KSE
2019. március 22. péntek 16:30 U-16 fiú kézilabda mérkőzés RSE-Pénzügyőr II.

Kísérjék figyelemmel aktuális programjainkat a sportcsarnok bejáratánál 
található hirdetőtáblákon, valamint facebook oldalunkon!
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Nekrológ egy 250 éves kúria romjai felett 
2018 őszén a Szigetfő utcai 14. 
szám alatt lévő Hunkár-Babits-
Meszlényi-Wetzel-Exler kúriát 
földig rombolták. Ezzel Rácal-
más egyik legrégebbi kúriája 
semmisült meg. A kúriához sok 
neves család története kapcso-
lódik. Az alábbiakban ezekről 
szeretnék megemlékezni.

A Hunkár família 1760-es 
években már itt volt Rácz-Al-
máson. Az 1781-i Győr me-
gyei közgyűlésen hirdették ki 
a Rácalmáson lakó Hunkár, 
másként Hajduch Antal és fia, 
József részére kiadott bizony-
ságlevelet, amelyben felvétetett 
a nemesek közé. Rácalmáson 
jelentős nagyságú birtokot vá-
sárolt. Megvásárolta a leendő 
kúria területét is, mely akkor a 
falu szélén volt. A terület ha-
tárai: Szigetfő utca - jelenlegi 
Fő utca - iskola. Az Ady Endre 
utca és az Iskola utca ekkor még 
nem létezett, ez a terület is a le-
endő Hunkár-kúria területéhez 
tartozott. 

A kúria építését a Hunkár 
család kezdte meg. 1786-os ka-
tonai összeírásban már szerepelt 
a kúria. Ekkor még az L-alakú 
épületből csak az utcára néző 
épületrész épült meg. Az épület 
stílusjegyei e korból valók: vas-
tag, tömött falak, kis ablakok, 
oszlopos és nyitott tornác, vala-
mint magas tetőrendszer. A kú-
ria boltíves pincerendszerre volt 
felépítve. A Hunkárok magas 
állami tisztségeket töltöttek be 
Fehérváron és Pesten. 

A Babitsok házasság révén 
kerültek kapcsolatba a Hunká-
rokkal. Valószínű még Győrből 
ismerték a Hunkár famíliát. Ba-
bits I Antal az 1780-as években 
Győrből jött Rácalmásra és fe-
leségül vett egy Hunkár leányt. 
Más Hunkár utód nem volt, így 
a kúria Babits I Antalra szállt. 
Ő és fia, Babits II Antal a kú-
riát tovább építette, kiépült a 
másik épületszárny is. Sőt lehet, 
hogy a nyitott tornác is ez idő-
ben épült be. 

Babits II Antal lányát, Ro-
záliát a Velencéről származó 
Meszlenyi Ignác (1781-1826) 
szolgabíró vette feleségül az 
1800-as évek elején. A velen-
cei Meszlenyi családból al-
ispán, püspök és szolgabírók 
kerültek ki. Ignácnak és Rozá-
liának négy lány gyermeke és 
egy fia, Lajos született. Ignác 
a vármegyénél elintézte, hogy 
fia magas tanulmányi ösztön-
díjat kapjon.

Meszlenyi Lajos (1804-
1868) folytatta az elődök ha-
gyományait és 1830-tól megyei 
aljegyzőként kezdte közéle-
ti munkáját. Három gyermeke 
született Pál, Benedek és Lajos. 
Pál és Benedek Pesten tanult és 
Fejér megyében éltek, képvise-
lők is voltak.

Meszlenyi Lajos (1851-
1901) Fiáth Máriát vette fele-
ségül. A kúriában Lajosék éltek. 
Két lányuk született: Rozália 
(1886-1957) és Márta (1889-
1948). Lajos 50 éves korában 
meghalt. Felesége Fiáth Mária 
újra férjhez ment óhegyi Sch-
waab Alfrédhoz. 

A Wetzelek házasság révén 
kerültek a Meszlenyi-kúriába. 
Dr. Wetzel Gyula (1849-1910) 
az 1880-as évek elején vásárol-
ta meg a Kreskay-Huber-kúriát 
és költözött ide feleségével Va-
igl Katalinnal és két gyerme-
kével: Ernővel (1876-1935) és 
Györggyel (1881-1970): Ernő 

és György jogi egyetemet vé-
geztek és doktori címet sze-
reztek. György egyetemista 
korában élsportoló volt, több 
sportágban az elsők között sze-
repelt: távfutás, gátfutás, regat-
ta, tenisz. E mellett írt is és fes-
tett is. 

A Wetzel- és a Meszle-
nyi-kúria a Szigetfő utcában 
egymással szemben voltak. 
Ernő Rozáliának (1886-1957), 
György Mártának (1889-1948) 
udvaroltak és 1905-ben, illetve 
1908-ban házasságot kötöttek 
Budapesten. 

A Wetzel família tagjai or-
szágos tekintélynek örvend-
tek, magas rangokat viseltek. 
Ernő miniszteri főtanácsos volt, 
György vállalatok igazgatósá-
gában dolgozott és több vállalat 
résztulajdonosa volt. 

Györgynek és Mártának két 
fia született, György (1907-
1965) és János (1915-1989). 
György 1922-ben elhagyta 
Mártát és felköltözött Buda-
pestre. 1945 után váltak el. Már-
ta Rácalmáson lakott. Ernőnek 
és Rozáliának egy lányuk, Ro-
zália (1909-1986) ismertebb 
nevén Rózsi született. Ő Buda-
pesten tanítóképzőt végzett, író 
és költő szeretett volna lenni. 
Szép versei folyóiratokban je-
lentek meg. 1932-ben Sárközi 
Ferenc (1901-1984) rácalmási 
orvoshoz ment feleségül és az 
orvosi lakásban laktak. 

Ernő és György jövedelmü-
ket azzal egészítették ki, hogy a 
Szigetfő utca melletti nagykert 
egy részét eladták házhelyeknek 
és ott házakat építettek.

1930-ban Lenner Ferenc 
(1889-1964) megvásárolta a 
kúria és az iskola közötti terü-
letet. Lenner Ferenc a Paizs bir-
tokon intéző volt, de az ifjú Pa-
izzsal több nézeteltérése is volt, 
ezért felmondott. Paizs végki-
elégítette, ebből vásárolta meg a 
leendő tejüzem helyét. A terü-
leten több régi épület volt, eze-
ket felújította és egy korszerű 
tejfeldolgozót hozott létre. A 
legmodernebb gépeket a svéd 
Alfa cégtől vásárolta- Exler Fe-
rencen keresztül. A tejfeldolgo-
zó 1946-ig 4-5 dolgozóval mű-
ködött, ekkor államosították, 
majd bezárták. 

A kúria sem kerülte el az el-
adást. 1934-35-ben a kúriát és 
a maradék területet Exler Fe-
renc vette meg, aki a szemköz-
ti kúriában lakott és gyümölcs-
termesztésre rendezkedett be. 
Exler Ferenc korábban Buda-
pesten az Alfa cégnél dolgo-
zott. A megvásárolt területet 
körtefákkal ültette be. A kúri-
ában is gyümölcstárolókat épí-
tett ki. A gyümölcsös 1945-ig 
működött.

1946-ban a kúriát államosí-
tották. A tanács szükséglakáso-
kat alakított ki és négy családot 
költöztetett be. Az önkormány-
zat az 1990-es években eladta és 
akkor magántulajdonba került, 
de a felújítása elmaradt.

A kúria 70 éven keresztül 
nem került felújításra, de áll-
ta a viszontagságokat. A falak 
még 100 évig bírták volna, de 
a tulajdonos 2018 őszén eldó-
zerolta.

Szalai Árpád
Forrás munkák: 
Mosonyi Mihály: Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról.
Fejér Megyei nemesi családok 

története
Sárközi Ferencné, Sorsunk 

Rácalmás
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Épített kulturális örökségünk II. 

Az Ófalu kúriái
Épített örökségünk ku-

tatása korántsem egysze-
rű feladat. Épületeink korá-
ra régi dokumentumokból, 
családi hagyatékokból, peres 
ügyek irataiból, utazók fel-
jegyzéseiből és térképekből 
következtethetünk. A mű-
emléknek számító templo-
mainkat, kastélyainkat nem 
kutatták tüzetesen szakem-
berek, keletkezésük idejére 

stílusjegyeikből, építészeti 
technológiájukból, és a ve-
lük kapcsolatban fellelt ira-
tokból következtettek. Az 
egymást követő katonai fel-
mérések (1782-től) és a száz 
évvel később keletkező ka-
taszteri térképek és felvételi 
előrajzok (ez utóbbi az egy-
kori tulajdonosok nevét is 
feltüntette) már többet el-
árulnak a kíváncsi utókor-
nak. 

Az államalapítás és a tö-
rök megszállás közötti idők-
ből négy település neve 
ismert a mai Rácalmás terü-
letén: Almás, Tikus, Sziget-
fő és Csetény. Szigetfő a je-
lenlegi Szentkút környékén 
terült el, délen Pentele ha-
tárolta. Tőle nyugatra feküdt 
Csetény, északra Tikus (va-
lószínűsíthetően a mai Szi-
getfián), és mai Kiss Ernő 

utca és Kossuth Lajos utca a 
régi Almás. Okirat tanúsítja, 
hogy Almásnak volt temp-
loma (1511-ben), Szigetfőn 
vámház, klastrom és temp-
lom állt, ezek romjai még a 
20 század elején is fellelhe-
tőek voltak. A köveket aztán, 
mint a Szentkút forrásának 
köveit, beépítették az em-
berek a környező pincékbe. 
Szigetfőn, illetve Tikuson 

(ekkor már egy helyiségként 
szerepelnek) hat nemesi ud-
varházról olvashatunk IV. 
László adománylevelében, 
ezeknek nyomuk sem ma-
radt, a tatárjárás, majd a tö-
rök kiűzése céljából foly-
tatott tizenöt éves háború 
kihalt pusztává tette a vidé-
ket. Az emberek földbe vájt 
kunyhókban éltek, és a népi 
emlékezet szerint földalatti 
járatokban, pincékben buj-
dostak, melyek eredetileg a 
kiterjedt szőlőtermesztés-
ből származó bor tárolására 
szolgálhattak. A pincék ösz-
szenyitásával létrejövő alag-
útrendszerekről legendákat 
meséltek, de felderítésükre 
csak a néhány kalandvágyó 
gyerkőc vállalkozott, szülei 
nem kis rémületére. 

Az Ófalu településszer-
kezete, utcáinak elhelyez-

kedése 700 éve is a mai-
hoz hasonló lehetett, hiszen 
azt meghatározta a Duna 
felé lépcsőzetesen leszaka-
dó partfal felszíni formája. 
A legalacsonyabban a Kiss 
Ernő utca, a középső lép-
csőfokon a Kossuth La-
jos utca húzódik, a legma-
gasabb területen a Szigetfia 
fekszik. A különböző szin-
teket a víz által kimélyített 

kanyargós, lösz utak vonalát 
követő kis közök kötik ösz-
sze. Almás 1685-ben lakat-
lan volt, majd a Duna men-
ti területen megtelepedtek 
a rácok. 1715-ben Szapáry 
Péter bérelte a falut a Far-
kas és Lindvay családoktól, 
akik akkor még Győrben él-
tek, és negyven szerb porta 
adózott neki. 1730-ban a két 
család megosztozott a birto-
kon, 1740-től már Jankovich 
Miklósé (aki a Lindvay csa-
ládba nősült) volt a birtok 
és a jobbágyok fele, míg a 
másik felén a Farkas csa-
lád leszármazottai osztoz-
tak. Ekkoriban épültek az 
első kúriák, melyeket már 
megtalálunk az Első Kato-
nai Felmérés (1782-1785) 
térképén, melyen látható a 
római katolikus és a szerb 
templom is. A jelenleg is álló 

legrégebbi épületünk való-
színűleg a Kiss Ernő utca és 
a Jankovich köz sarkán álló 
„Sör ház”, ahol Pajzs Gyula 
elmondása szerint a Janko-
vichok laktak, míg a kasté-
lyuk fel nem épült 1756-ban. 
A régi, azóta lebontott ró-
mai katolikus templomot 
is Jankovich Miklós kezdte 
építtetni 1746-ban, végle-
ges formáját 1870-ben nyer-

te el. A szerbek feltehetően 
már 1690-ben felépítették 
az első templomukat, me-
lyet több is követett ugyan-
azon a helyen, mert tűznek, 
vagy partfalcsúszásnak estek 
áldozatul. A jelenlegi épüle-
tet 1851-ben szentelték fel. 
A Jankovich kápolna 1859 
óta áll a temető dombon.

A szigetfői platót a Far-
kas család leszármazottai-
nak kiskastélyai, kúriái, la-
kóházai uralták, parkjaik 
szinte összeértek egymással. 
Az épületek többször is gaz-
dát cseréltek. Az egyszerűség 
kedvéért a rácalmásiak által 
emlegetett nevüket haszná-
lom. A legdélebbi a Talli-
án, ezt követte a Hattyuffy, 
a Patzona és a Bay-Modro-
vich kastély a hegy élen. A 
mai Ady Endre és Sziget-
fő utca között a Wetzel és 

Első Katonai Felmérés (1782-1785) Jankovich öregkastély („Sör ház”)
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a Bajor-kúria. A Szigetfő út 
nyugati oldalán a Teleszky, 
Trojkó, Rezutsek, Exler csa-
lád épületei álltak. A legré-
gebbiek (Tallián, Wetzel) 
már lebontásra kerültek, és 
a Patzona kastélyt is hiá-

ba keresnénk. Az 1800-as 
években épült a Modrovich 
kastély, valamint Márkus 
Istvánnak és gyermekeinek 
a kúriái. Mosonyi Mihály: 
Egy rácalmási a régi Rá-
calmásról című könyvében 
nagy részletességgel tárgyal-
ja ezeknek az épületeknek, és 
a bennük élő hajdani csalá-
doknak a sorsát. A kastélyok 
parkjait magasra emelt kerí-
tések övezték. Az úri lakok 
telkei közt a szegény nép hú-
zódott meg. A Második Ka-
tonai Felmérés által rajzolt 
térképen már valamennyi 
kúria megtalálható. Az Ófa-
lu határai változatlanok, csak 
a házak állnak sűrűbben. 

Az államosítást követő-
en a kúriák egy részében ál-
lami nevelő otthonok mű-
ködtek a Sztálinvárost építő 
munkások gyermekeinek el-
látására, míg a többi gazda-
sági célokat szolgált. A kö-

zség tulajdonában csak az 
óvodai épületek egyike (Re-
zutsek panzió) maradt, és a 
későbbiek során a csecse-
mőotthon épületét sikerült 
visszaigényelni iskolai okta-
tás céljára (most művelődé-
si ház). A többi kiskastélyt 
meg kellett vásárolnia Rá-
calmásnak. Méltán lehetünk 
büszkék arra, hogy a tíz kis-
kastélyból hét még ma is áll, 
korunk igényeihez igazítva 
új szerepkörben szolgálja az 
itt élő embereket. A Haty-
tyuffy és a Modrovich kas-
tély magántulajdonban van, 
a Bajor-kúria épületében az 
iskola egyik szárnya, a Már-
kus család által egykor bir-

tokolt épületekben a mű-
velődési ház, az óvoda, a 
városháza nyert elhelyezést. 
Főépítészünk alkotó fantá-
ziájának köszönhetően, jel-

legzetes, karakteres, még-
is egységes stílust képviselő 
közintézményekkel büszkél-
kedhetünk.

Németh Miklósné

Második Katonai Felmérés (1806-1869) 

A lebontott Tallián kastély

Római katolikus templom

Jankovich-kúria
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Jankovich – kúria, 
a Rendezvények Központja

Idén is rengeteg változatos program-
mal várja a Jankovich – kúria  Rendez-
vény – és Turisztikai Központ a látoga-
tókat , érdeklődőket. Az eddigi  Önök 

által megszokhatott, és kedvelt feszti-
válok,  programok mellé  próbáltunk az 
idei évben újabb rendezvényekkel szí-
nesíteni a Kúria programjait. A 2019 
– es év most,  így az éve elején igen 
változatosnak ígérkezik. Már Január-
ban kaphattak is belőle egy kis ízelítőt, 
hisz esküvő kiállítással kezdtük meg a 
szezont. Ez egy igazán különleges le-
hetőség volt a pároknak, mivel szemé-
lyesen tudtak érdeklődi és válogatni a 
különféle esküvői szolgáltatások iránt. 
Ennek köszönhetően már most be van 
táblázva az idei évünk szertartásokkal 

és lakodalmakkal egyaránt. Esküvőink 
mellett konferenciák, céges rendezvé-
nyek sokasága is zajlik a Kúriában. Kö-
vetkező nagyszabású programunk ápri-
lis 6 – án kerül megrendezésre. Ez nem 
más, mint a tavaly is nagy sikerű Vál-
lalkozók napja,amely idén is a Robo-
tika jegyében zajlik. Április 14 – én mi 
adunk helyszínt immár a 7. alkalommal 
megrendezésre kerülő Passió játékok-

nak, közel 100 résztvevő szereplésével, 
melyen gyerekek és felnőttek is egya-
ránt részt vehetnek. Első tavaszi kiállí-
tásunk a Kertészeti kiállítás, megannyi 
kiállítóval, akik a kerttervezés rejtelme-

ibe és varázsába invitálják a látogatókat,  
Május 5 –én. Mindezek után követke-
zik első tavaszi fesztiválunk  az Alma-
virág fesztivál, mely 2 napon keresztül 
várja színesebbnél színesebb progra-
mokkal az érdeklődőket május 11 – 12. 
között, mint például: koncertek, kiállí-
tások, gyerekeknek különböző kézmű-
ves foglalkozások, gasztronómiai kü-
lönlegességek. 

 Június 21 – én este a humoré a fő-
szerep, hisz a Dumaszínház látogat el 
hozzánk Felméri Péter és Benk Dénes 
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főszereplésével, melynek a Jankovich – 
kúria díszudvara ad helyet.  Nyáron az 
esküvők mellett helyet kapnak a gyere-
kek is egy nyári tábor keretében, ahol 

1 héten keresztül különböző kézműves 
foglalkozásokat ismerhetnek meg és 
játszva tanulhatnak .Második alkalom-
mal ad  otthont a nagysikerű rácalmási 
Szigetfutásnak a Jakovich – kúria júni-

us 23-án.  Augusztus 19 - én délutántól 
programokkal, főzőversennyel várjuk a 
családokat és baráti társaságokat, majd 
este tűzijátékkal és sztárfellépőkkel ün-
nepeljük városunk napját. A nyár zárá-
saképp, idén először adunk otthont a 
Svéd fesztiválnak, szeptember 7-8-án, 
a Jankovich-Kúria Wellness Hotel és 
Étterem szervezésében.

Minden évben az egyik legnagyobb 
eseményünk a várva várt Tökfesztivál 
Szeptember 13. és 15. között. A 3 na-
pos rendezvény alatt igyekszünk a gye-
rekeknek és a felnőtteknek is egyaránt 
kedvezni, hisz tökfaragással és külön-
böző kézműves programokkal, légvár-

ral, póni lovaglással, koncertekkel és ki-
állításokkal várjuk az idelátogatókat. A 
város lakóit pedig újra tökfaragó ver-
senyre invitáljuk. Karácsony közeledté-
vel Advent alkalmával újra a Jankovich 

– kúriában várjuk sok szeretettel az ér-
deklődőket a Rácalmásiak Karácsonyá-
ra, ahol családias hangulatban, fűtött 
sátorban étel és ital kóstolással kedves-
kedünk. Emellett neves fellépők teszik 

még meghittebbé az adventi várako-
zást. Idei évünk utolsó eseménye a Szil-
veszteri mulatság, mely szintén a fűtött 

sátorban kap helyet. Neves fellépőkkel, 
étel és ital fogyasztási lehetőséggel a fa-
házakban,  hajnalig tartó bulival várjuk 
a szórakozni vágyókat. Jöjjön el ön is, és 
búcsúztassa velünk az évet!  

Reméljük, hogy az idei évi prog-
ram ajánlataink ismét felkeltették ér-
deklődésüket. További információkért 
keressék fel honlapunkat (www.jan-
kovichkuria.hu) vagy facebook (Kúria 
Jankovich) oldalunkat.

Jankovich – kúria dolgozói
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RácalmásSportegyesület

Elkezdődött a tavaszi kézilabda szezon
Február 10-én megkezdődött a tavaszi szezon a Rácalmás 

SE kézilabda szakosztályának csapatai részére.
Bicskén kezdett a női felnőtt csapat és nagyon szoros 

mérkőzésen 20 - 18 arányban vereséget szenvedett. Dicsé-
retes volt a játékosok küzdeni akarása és főleg védekezés-
ben nyújtottak jó teljesítményt. Pontosabb támadó játékkal 
és jobb helyzetkihasználással akár a győzelmet is megsze-
rezhették volna.

A női csapat hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2019. február 16. 15:00 Rácalmás - Martonvásár KSE
2019. március 2. 16:00 Rácalmás - DKKA NKFT III.
2019. március 16. 16:00 Rácalmás - Bicske TC
2019. április 6. 16:00 Rácalmás - Velencei SE
2019. május 7.  18:30 Rácalmás - Pázmánd-Gárdony II.
Február 10.-én az U-12 fiú csapatunk Dunaújvárosban 

szerepelt a Főnix-Kupán. Tóth Tamás a csapat edzője így 
értékelt:

A tornán való részvétel a felkészülésünk egyik állomása 
volt, ahol összemérhettük jelenlegi tudásunkat más csapa-
tokkal akik kicsit előrébb járnak hozzánk képest. Felmértük 
milyen variációs lehetőség rejlik a fiainkban, kipróbáltunk 
új dolgokat amiket természetesen gyakorolni kell. Olykor 
káprázatos megoldásokkal örvendeztettek meg a gyerekek, 
olykor viszont sajnos álmosan, dekoncentráltan játszottunk. 
Szerencsére megkaptam a választ a kérdéseimre. Nincs más 
dolgunk mint edzeni tovább, kicsit keményebben, kicsit fe-
gyelmezettebben.

Február 16.-án játssza első bajnoki mérkőzését a felnőtt 
férfi csapatunk. 

A férfi csapat hazai mérkőzései:
2019. február 16. 18:00 Rácalmás - Sárbogárd
2019. március 9. 18:00 Rácalmás - Velencei SE
2019. március 16. 18:00 Rácalmás - Martonvásár
Áprilisban kezdődik a rájátszás melynek időpontjait még 

nem tudjuk.
A tavaszi szezonban minden korosztály részére rende-

zünk egy hazai fordulót Gyermekbajnokságban.
Március 10.-én második alkalommal rendezzük meg a 

DUNA-VIA Kupát lány és fiú csapatok részvételével.
Minden mérkőzésünkre nagy szeretettel várjuk a szurko-

lókat. Rendezvényeinkre a belépés díjtalan.
Nógrádi Sándor

Sikeres volt a rácalmási Kézilabda fesztivál 
Február 7-én a legkisebb kézilabdások részére szervez-

tünk egy meghívott csapatok részvételével zajló Kézilabda 
Fesztivált. Besnyő, Dunaújváros és Rácalmás csapatai mér-
ték össze tudásukat.  Nógrádi Sándor
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Kérjük, támogassa adója 
1%-a felajánlásával 

a Rácalmás Sportegyesületet!
Adószám: 19097020-1-07

Köszönjük!

Meghívó
Segítsünk Andornak!

Rácalmás SE Vajk Íjász Szakosztálya szeretettel 
meghív mindenkit a 

március 3-án megrendezésre kerülő 
jótékonysági íjász versenyére 

a Rácalmási Rendevény és Sportcsarnokba. 

Versenyünk fő célja egy kis íjász barátunk, Kollár Andor 
megsegítése, akit tavaly ősszel olyan súlyos autóbaleset ért, 
hogy egyik lábát sajnos amputálni kellett. Andor mindent 
megtesz a gyógyulásáért. Mi felnőttek is példát veheténk az 
akaraterejéből. A legutóbbi versenyt tolószékből lőtte végig, 
és meg is nyerte. A műláb iszonyatosan sok pénzbe kerül, 
aminek egy részét a szülőknek kell előteremteni. Ez egy át-
lagos fizetésnél több évi keresetet jelent. Szakosztályunk fel-
ajánlott a versenyünk bevételéből egy összeget, de kiteszünk 
egy dobozt, és aki szeretne segíteni, ott a helyszínen megte-
heti. Andor itt lesz a versenyünkön, így személyesen is lehet 
találkozni vele. A megnyitó fél tízkor kezdődik. A belépés 
ingyenes. A nézőtérről teljes biztonsággal meg lehet tekin-
teni a versenyt.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt és támogatót.
Tóth Csaba

A Rácalmás Sportegyesület
küldöttgyűlést tart 
2019. február 21-én 
18 órai kezdettel

Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Civil 
Terem, 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.

Napirend:
1. Rácalmás Sportegyesület Alapszabályának tartalmi vál-

tozásai
 – tisztségek betöltése, tisztségviselők választása
 – tagdíj újabb egységes megállapítása
2. Rácalmás Sportegyesület 2019. évi pénzügyi tervének 

elfogadása
3. Általános tájékoztatás az egyesület eseményeiről

Alapszabályunk 31.b) pontja értelmében amennyiben az 
eredetileg 2019. február 21-én 18 órára összehívott küldött-
gyűlés nem lenne határozatképes, úgy az eredeti napirend-
ben szereplő ügyekben a megismételt küldöttgyűlés 2019. 
február 21-én 18.30 órakor lesz megtartva. A helyszín vál-
tozatlan. A megismételt küldöttgyűlés már a jelenlévő kül-
döttek számától függetlenül határozatképes lesz.

Bencs Attila
a Rácalmás SE elnöke

Erőnléti versenyen vettek 
részt vízi sportosaink

Az alapozás végén a Rácalmás SE vízi sport és szabadidő 
szakosztályának kettő versenyzője régiós Héraklész erőnléti 
versenyen vett részt Pakson.

Az összetett verseny három számból állt. (2500 méteres 
futás, húzódzkodás, felülés)

Korosztályukban és szakágukban Nagy Roland III., 
Poszpischil Lőrinc pedig VI. lett.

Gratulálunk ehhez a szép eredményhez!
Bölcskei Ferenc 

szakosztályvezető
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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

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Sajnálatos és felháborító: sokan hordják 
ki a szemetet, sittet a külterületre!

Február hónapunkban is 
azt az örömhírt tudjuk kö-
zölni, hogy a lakóság sérel-
mére bűncselekmény nem 
történt településünkön.

Bár csak ilyen jó hírekkel 
tudnánk szolgálni a váro-
sunk környéki illegális sze-
mét elhelyezés vonatkozá-
sában is! Sajnálatos, hogy 
minden erőfeszítésünk elle-
nére továbbra is sok a kül-
területeken tilosban lerakott 
háztartási hulladék. Ezért 
egyesületünk úgy döntött, 
hogy a közeli jövőben to-
vábbi kettő darab vadkame-
rát vásárol, hogy a jelenlegi-
nél is több felvételt tudjon 
készíteni a tilosban szeme-
telő személyekről és gép-
járműveikről, és a felvételek 
bizonyítékul szolgáljanak a 
cselekmény elkövetéséről. A 
most megrendelt kamerák 
alkalmasak éjszakai felvé-
telek készítésére. A kamera 
percenként 120 fotót csinál, 
és a mozgásérzékelőnek, va-
lamint a nagy teljesítményű 
memóriakártyának köszön-
hetően több hetes folyama-
tos üzemeltetésre alkalmas. 

Ezeket a készülékeket 
közvetlen a település köze-
lében fogják elhelyezni, ez-
által is folyamatossá téve 
a településünkről kiveze-

tő föld utak megfigyelését. 
Köztudott, hogy főútjaink 
már régóta megfigyelhetők, 
ezért a mellék utakon jut ki 
lakóhelyünkről, vagy jut le a 
Duna-partra az illegális sze-
mét. Lovas polgárőreink el-
sősorban ezeket az eldugott 
helyeket ellenőrzik.

Továbbá problémát je-
lent a Millenniumi park-
ban tavaly helyreállított tó 
szennyezése is. Sokan a ké-
zikőnek nevezett köveket 
dobálják be a vízbe, élvez-
ve a jég rianását vagy a víz 
csobbanását. Apuka, anyuka, 
vagy a nagyszülő bíztatására 
a gyermekeink is dobálják a 
köveket, rongálják ezáltal az 
épített környezetünket. Ké-
rünk mindenki, aki ilyet lát, 
bátran szóljon rá a rongá-
lókra, vagy azonnal értesítse 
egyesületünket.

Az említettek ellenére Rá-
calmás közbiztonsága orszá-
gos szinten is jónak mond-
ható. De ennek az állapotnak 
a fenntartása érdekében tá-

mogatásra van szükségünk, 
hogy feladatainkat el tudjuk 
látni, ami a településünk la-
kói és önkormányzatunk jó-
voltából rendelkezésünk-
re is áll. Ám a továbbiakban 
is kérünk minden rácalmási 
lakost, hogy adója 1%-ával 
támogassa egyesületünket, 
hogy továbbra is ilyen ma-
radhasson településünk köz-
biztonsága. 

Továbbra is várjuk min-
denkinek a jelentkezését, aki 
munkájával is hozzá szeret-
ne járulni városunk jónak 
mondható közbiztonságá-
nak megtartásához!

Ez évi terveink közé tar-
tozik a gyalogok biztonságos 
közlekedési feltételeinek ja-
vítása, az illegális szemétle-
rakó helyek visszaszorítása 
és köztereink megvédése.

Idős lakóinkra is gondol-
va olyan helyi riasztó beren-
dezéseket szeretnénk felaján-
lani számukra, amelyek helyi 
riasztással tántorítják el az 
esetleges bűncselekmény el-
követőt. Reméljük, a követ-
kező alkalommal is csak ilyen 
vagy ennél jobb hírekkel tu-
dunk jelentkezni. Addig is:

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István 
elnökségi tag

Bedobálják 
a köveket 

a Millenniumi 
tóba!

Duna-parti 
takarítás

A Rácalmási „Sirály” 
Horgász Egyesület 

2019. február 24-én, 
 vasárnap 

közösségi munkát 
szervez a novemberben 

elkezdett folytatásaként.

Találkozó: 
Reggel 8:00 órakor a Kő-

hídnál.
A résztvevők ágvágót, fű-

részt, baltát hozhatnak ma-
gukkal.

Mindenkit vár a 
Vezetőség

Kérjük, 
támogassa 

adója 1 %-ával
a „Sirály” 
Horgász 

Egyesületet!
Adószám: 

19822798-1-07
Segítségét 
köszönjük!
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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. március 22-én, pén-

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

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

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Csikós Kamilla, 2019.01.08., Martinász u.
Kerek Szofi, 2019.01.25., Martinász u. 
Balázs Adél, 2019. 02.08. Rácalmás Király utca
Nagy Andor, 2019.02.12. Rácalmás Mikszáth K. utca.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

ApróhirdetésApróhirdetés

Rácalmásra költözött a redőny doktor.
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmáson sűrgősen albérletet keresek! Tel:0670 636 33 99

Kis
anyakönyv




