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TARTALOM

Időjárás miatt elmaradt a júni-
us 22-én megtartott parkava-
tó rendezvény esti koncertje. 
Ezt pótoljuk augusztus 10-én 
 14. oldal

Fogászati röntgen készülék se-
gíti a teljes körű betegellátást 
a rendelőnkben. A készüléket 
az önkormányzat vásárolta
 4. oldal

Millenniumi park – felavattuk 
a megújult közösségi terünket

Ünnepélyes keretek között hivatalosan is birtokba vehették Rácalmás lakói a Millenniumi parkot és ta-
vat. Az avatási programok a tó körbetáncolásával kezdődtek, és a folytatás is hasonlóképpen látványos és 
színvonalas volt.                                                                                                (Összeállításunkat a 6. oldalon olvashatják.)

10 ÉVE VÁROS 
RÁCALMÁS

Szeretettel meghívom Önöket 
az idei városnapi nagyrendezvényünkre, amely 

2019. augusztus 19-én lesz 
a Jankovich-kúriában!

Ünnepeljünk közösen 
a Városnapon!

Schrick István
Rácalmás polgármestere

Készülünk  
az idei őszi 
Tökfesztiválra

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület hagyomá-
nyos őszi nagyrendezvénye, a 
Tökfesztivál 2019. szeptem-
ber 13-15. között kerül meg-
rendezésre a Jankovich-kú-
riában!

Az országszerte és hely-
ben egyaránt nagy népszerű-
ségnek örvendő programra 
szeretettel várjuk a rácalmá-
siakat és más településről ér-
kező vendégeinket. 

A részletes programot az 
újság 10-11. oldalon olvas-
hatják.  Steiner Lajos elnök

Almások 
Almása

Minden évben játékos és 
sportos vetélkedésen mérik 
össze erejüket és ügyességü-
ket azok a magyarországi te-
lepülések, amelyek nevének 
elő- vagy utótagjában szere-
pel az „almás”. Az Almások 
Almása találkozónak ezúttal 
Rácalmás ad otthont 2019. 
július 27-28-án.
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Polgármesteri értékelő

Schrick István
A sportcsarnok építése 

vot a legnagyobb beruházást, 
amit megvalóítottunk az el-
múlt öt esztendőben.Mi-
ért döntöttünk a megépítése 
mellett? Közismerten nincs 
Rácalmásnak olyan fedett 
tere, ahol 100 főnél nagyobb 
rendezvényeket meg lehet 
valósítani. Továbbá több 
mint háromszáz sportolónk 
van, akiknek helyet kell biz-
tosítani. És akkor még nem 
beszéltünk arról, hogy az ál-
talános iskola tornaterme 
alkalmatlan a mindennapos 
testnevelés megtartására,  a 
diákok a folyosókon sza-
ladgáltak télvíz idején, mert 
nem volt elegendő helyi-
ség. Tehát a gyerekek miatt 
duplán is szükség volt erre 
a létesítményre. Mégpedig 
olyan helyen, hogy könnyen 
át tudjanak oda sétálni a tor-
naóra előtti szünetben, majd 
utána vissza az iskolába. A 
csarnok tervei jóval előbb 
elkészültek, mint a für-
dőé, az engedélyek is meg-
voltak, plusz az igény óriá-
si nyomásként nehezedett 
ránk. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy a sportcsarnokot épít-
jük meg előbb. Az élet, már-
mint a létesítmény kihasz-
náltsága bennünket igazolt. 
A csarnok megépítéséhez 
több mint tíz magánkéz-
ben lévő telket kellett meg-
vásárolni, a Béla köz három 
és fél méter széles köz volt, 
ami abban az állapotában al-
kalmatlan arra, hogy például 
busszal ki és be lehessen jár-
ni rajta. Az összes közmű-
vet, a vizet, a villanyt, a gázt, 
a csatornát oda kellett vin-
ni, sőt még trafót is kellett 
telepítenünk az E.ON elvá-
rása szerint. Az épület meg-
építésének elkezdése előtt 
már mintegy két évvel el 
kellett kezdeni az előkészí-
tési folyamatot, hogy min-
den a rendelkezésre álljon a 

beruházáshoz. A munkákat 
nyilt közbeszerzési eljárás 
keretében hirdettük meg. 
Utólag már tudjuk, hogy 
nagyon jó ütemben kezd-
tük, hiszen az országosan 
jelentkezett építkezési hul-
lámot megelőzve, viszony-
lag jó áron tudtuk létrehoz-
ni a sportcsarnokot. Ha akár 
csak fél évet is várunk, ak-
kor 20-30 százalékkal többe 
került volna a létesítmény 
megépítése. Így is volt min 
törtni a fejünket, ugyanis a 
kivitelezési szerződések alá-
írását követően vezették be 
a szolidaritási hozzájárulást, 
ami kétségessé tette, hogyan 
fizeti ki Rácalmás városi ezt 
a hatalmas összeget. Akkor 
azonnal 400 millió forintot 
vittek el a helyben befolyt 
iparűzési adónkból. Ki lehet 
számolni, hogy három évet 
tekintve több mint egymil-
liárd forinttal kevesebb be-
vételből kellett megoldani 
a feladatokat, ahhoz képest, 
mint amire számítottunk a 
beruházás indításakor. 

Ez volt a legnehezebb és 
legnagyobb beruházásunk. 
Mindamellett úgy vélem, 
a település méretét tekint-
ve Rácalmás büszke lehet 
arra, hogy egy ilyen jelen-
tős létesítményt meg tudott 
valósítani saját forrásból. A 
csarnok azóta bizonyította 
létjogosultságát: havi két-
millió forint bevételt ter-
mel, délelőtt a gyerekek, 
délután a különböző cso-
portok használják folyama-
tosan. Egyre több iaz igény, 
nem az a gond, hogy mivel 
töltjük meg a teret, hanem 
az, hogyan tudunk minden-
nek helyet biztosítani, min-
den igényt kielégíteni. 

De nem csak a csarnok 
volt az egyetlen fejleszté-
sünk, hiszen még a szoli-
daritási hozzájárulás beve-
zetése előtt megépítettük a 

ravatalozót. Arra még na-
gyobb szükség volt, mint a 
csarnokra. Ötven éves, de 
talán még idősebb is volt 
az a máladozó épület, ahol 
a helybéli családok búcsút 
vettek elhunyt szeretteiktől. 
Méltatlan volt ez az álla-
pot.  Mára méltó ravatalozó 
áll a település központjá-
ban, a temetőben. A térkö-
ves járdákkal, vízelvezetéssel 
és a gondozással együtt úgy 
gondolom, óriási a változás 
a sírkertben, mióta annak 
fenntartását átvettük a püs-
püpökségtől.

Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében há-
rom sikeres pályázatunk 
volt, a Kulcsi úti kerékpár-
út építése, a Millenniumi 
park és tó rendbetétele és az 
úgynevezett ipari park fel-
táró út kiépítése. A kulcsi 
kerékpárútra 80 millió fo-
rint támogatást nyertünk. 
Örülünk annak, hogy biz-
tosnságosan közlekedhet-
nek gyerekek és felnőttek 
egyaránt a bicikliúton, nagy 

szükség volt rá a település-
nek azon a részén. A Mil-
lenniumi tóra és környékére 
már nagyon ráfért a megújí-
tás, senkinek nem volt már 
kedve sétálni a körülötte 
lévő, az egykor szép  park-
ban. A lakók hamar – már 
az ünnepélyes avató előtt 
hetekkel – birtokva vették 
a felújított területet, sokan 
pihennek ott, gyalogolnak a 
tavat kövülölelő térköves ös-
vényen. Bízunk benne, hogy 
a tóra telepített színpadnak 
is megfelelő lesz majd a ki-
használtsága. A Millenniu-
mi tó és park helyreállítására 
több mint 100 millió forint  
TOP-forrást nyertünk el, 
és ugyancsak 100 millió fo-
rintot költhetünk a vasút-
állomáshoz vezető út hely-
reállítására. Ez utóbbinak a 
kivitelezése most van közbe-
szereztetés alatt, az eljárások 
lefolytatás után kezdődhez 
a munka. Annak ellenére is 
hozzákezdünk ehhez, hogy 
tudjuk, nagy valószínűség-
gel nem lesz rá elég az el-
nyert 100 millió forint, de 
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borzalmas állapatban van 
az út, muszáj hozzákezdeni 
a helyreállításához és kiala-
kított parkolók sincsenek a 
vasútállomás környékén. 

Az óvoda harmadik üte-
mének megvalósításával 
kezdtük mindjárt az elején a 
ciklust. Örülünk, hogy idő-
ben gondoltunk erre is, hi-
szen azóta évről évre egyre 
több szülő kéri gyermeke 
felvételét az intézményre, 
és megnyugtató érzés, hogy 
a gyermekek szép és mo-
dern környezetben tölthe-
tik a napjaikat. Egyre több 
a kisgyermek, amit a böl-
csőde kihasználtsága is mu-
tat. Most éppen azon dol-
gozunk, hogy  a bölcsődénk 
ősztől mér ne 26, hanem 34 
kisgyermeket fogadhasson. 

Örvendetes, hogy Rácal-
máson nagy a gyermekvál-
lalási kedv. De ezt önkor-
mányzatunk még tovább 
ösztönözte a letelepedési 
támogatással. Az elmúlt két 
évben összességében több 
mint 31 millió forintot biz-
tosított a képviselő-testület 
a letelepedési támogatásra, 
és akkor még nem említet-
tem, hogy a rácalmási szü-
lőket 60 ezer forint egyszeri 
támogatást és ajándékcso-
magot kapnak az önkor-
mányzattól gyermekük szü-
letésekor.

Útépítések... Nos ez 
a feladat az, amire soha 
nem tudunk eleget áldoz-
ni. Mostanra elértük, hogy 
alapjában véve jók Rácalmás 
útjai, de még mindig van-
nak teendőink. Több mint 
900 millió forintot – tehát 
hatalmas összeget – költöt-
tünk az utakra és csapadék-
víz-elvezetésre. Számos utca 
elkészült, a Béla közben, a 
Rákóczi utcában, a Tolsztoj 
utcában, az Ibolya közben, 
a Sirály utcában, a Nárcisz 
közben, a Páskom utcában, 
a Szélescsapáson, a Balas-
si, Kamilla, Pacsirta, Zrí-
nyi utcában, a Rózsautcá-
ban, a József Attila utcában, 
a Csillag és a Hold utcában, 

a Körtés utcában, a Marti-
nász utcában, a Béla közben, 
a Rákóczi utcában, a Király 
utcában, a Pince soron, a 
Tolsztoj utcában, az a Mar-
tinász utcában dolgoztunk. 
Egyre kevesebb a megoldat-
lan útszakasz, de sajnos még 
mindig van. 

Egyre kevesebb a szaba-
don hagyott, még beépítés-
re váró park Rácalmáson. A 
szerb templom előtti tér egy 
ilyen hasznosításra váró, ga-
zos része volt, nem illett a 
szépen gondozott templom 
környékbe. Jóleső érzés-
sel állítottunk emléket ott 
az ősi mesterségnek, a ha-
lászatnak, amelyből nagyon 
sok helybéli család élt annak 
idején az Ófaluban. A szo-
bor környékét parkosítot-
tuk, így az a kereszteződés 
is egy színfoltja lett kisváro-
sunknak. 

Térjünk vissza az óvodá-
hoz még két gondolat erejé-
ig. A Norvég Alap pályáza-
tán elnyert 250 millió forint 
támogatásból megoldottuk 
az óvoda geotermikus fű-
tését, ami azt jelenti, hogy 
a föld hőjének felhasználá-
sával fűtjük az intézményt. 
Ez jelentős költségmegta-
karítást eredményez. Nem-
rég készült el – az avatása 
augusztusban lesz - az ovi-
focipálya, hogy a kicsik-
nek megfelelő mozgáste-
ret biztosítsunk az udvaron, 
ne csak játsszanak, hanem 
sportoljanak, focizzanak 
is az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány jóvoltából.

A Millenniumi parkkal 
átellenben, az út túloldalán 
alakítottuk ki a piacteret. 
Tapasztalom, hogy egyre 
többen használják árusítás-
ra, vásárlásra. Elkészült az 
árnyékolása is. Csak jó ke-
reskedést kívánhatok az oda 
kijáróknak.

Trafikmúzeum. Vita volt 
arról, hogy maradjon vagy 
se ott az a trafik. A régmúlt 
idők emléke. Egy-két mil-
lió forintot rááldoztunk a 
rendbetételére, de megér-

te, úgy gondolom sikerült 
visszaadni azt a hangulatot, 
amit egykor árasztott, érde-
kes látniuk a gyerekeknek, 
hogy milyen volt egy trafik 
a háború előtti Magyaror-
szágon. 

Múzeális értékeinknél 
maradva meg kell említe-
nem a vasúttörténeti mú-
zeumunkat, az állomás-
ra letelepített híres Pupos 
mozdonyt és vele együtt az 
étkezőkocsit is, ami jelentős 
érték a maga nemében. De 
a városvédők és a társadalmi 
munkában jeleskedő hely-
béliek érdeme az is, hogy a 
vasútállomásunk párját rit-
kító a környékben, de ta-
lán az országban is. Ehhez 
ad önkormányzatunk pluszt 
azzal, hogy a TOP-forrás-
ból felújíttatja az oda veze-
tő utat.

Sport vonalon sem kizá-
rólag a sportcsarnokkal gya-
rapodtunk, hiszen a korábbi 
elnök, Bencs Attila hathatós 
együttműködésével komoly 
sportbázissá vált a focipá-
lya. Az új kerítés, a világítás, 
az új öltöző tetőterének be-
építése és hasznosítása, esz-
közök, felszerelések beszer-
zése... és még sorolhatnám 
mi mindennel gyarapodott 
a sportéletünk, elsősorban 
a TAO-forrásnak köszön-
hetően. Ehhez az önrésze-
ket Rácalmás Város Ön-
kormányzata biztosította, 
úgy, hogy mellette gondos-
kodott a régi öltöző felújí-
tásáról is. A Duna-parton 
gondoskodtunk a vízi spor-
tosok kikötőjeként szolgáló 
úszómű helyreállításáról is, 
és nagy örömünkre szolgál, 
hogy Rácalmást is a vízi túra 
megállóhelyek egyike lett az 
országban, ehhez kapcsoló-
dóan közel 100  millió fo-
rintos fejlesztés valósulhat 
a Duna-parti csónakháznál, 
kikötőnél. 

Természet és környezet-
védelem tekinhtetében nagy 
sikernek tartom, hogy Rá-
calmás elnyerte a Belügymi-
niszter különdíját a Virágos 

Magyarországért telepü-
lésszépítő versenyben. 

Önkormányzat nagy 
hangsúlyt helyez a szociá-
lis gondoskodásra, a szün-
idei gyermekétkeztetés, a 
beiskolázás és az idősek tá-
mogatása, a tűzifa program 
fontos számunkra, és hason-
lóan nagy gondot fordítunk 
arra – például idén nyáron is 
–, hogy a helybéli gyerekek 
napközis áron vehessenek 
részt különböző táborokban 
egészen augusztus végéig. 

Nagyon-nagyon fontos-
nak tartom azt is, hogy ne 
az ürességtől kongó közös-
ségi tereink legyenek, ha-
nem pezsgő élet legyen az 
intézményeinkben. Ezért 
nagyra becsüljük a he-
lyi klubéletet, az egyesületi 
munkát, az önkormányzat 
jelentős, éves szinten több 
mint 40 millió forint támo-
gatással segíti a bejegyzett 
helyi civil szervezetek tevé-
kenységét, és nagyrabecsül-
jük a nyugdíjasok az idősek 
tevékenységét. 

Nagyon megterhelő volt 
a sportcsarnok beruházás, 
de úgy vélem megérte az ál-
dozatot. Jóleső érzéssel tölt 
el, hogy még ekkora anya-
gi teher mellett is volt fi-
gyelmünk és lehetőségünk 
számos egyéb beruházása, 
a szociális gondoskodásra, 
az egyesületek segítésére, 
a jó tanuló diákok elisme-
résére – hiszen most adtuk 
át nekünk a tanévzárón a 
Büszkeségünk-díjakat –, és 
mindeközben a messze föl-
dön népszerű rendezvénye-
ink sem veszítettek szín-
vonalukból. Köszönöm a 
rácalmásiaknak a türelmü-
ket, és azt is, hogy mindez 
megvalósuhatott az elmúlt 
öt esztendőben az ő segít-
ségükkel is. Újabb eredmé-
nyes időszakot tudhatunk 
magunk mögött, ismét nagy 
lépéseket tettünk meg kö-
zösen azon az úton, amely a 
szép, otthonos, komfortos és 
élhető Rácalmás megterem-
téséhez vezet. 
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:

Kukucska Gyula
2019. augusztus 7.

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. 

Gyűjtési időpontok: 
augusztus 13., 27., szep-

tember 10., 24., október 8., 
22., november 5., 19., de-
cember 3., 17., 31.

Elkezdődik a járda felújítása
A Pomóthy áruház mellet-

ti utca járdára nagyon tönk-
rement, az ott rendszeresen 
– és tegyük hozzá, szabály-
talanul – parkoló autók na-
gyon károsították a burko-
latot. A képviselő-testület 
döntése alapján elkezdődött 
az út szélesítése, a járda javítá-
sa egészen az Iskola közig. A 
járdaépítéssel az önkormány-
zat gondoskodik arról, hogy 
az iskolába járó gyerekek biz-
tonságosan közlekedhesse-
nek a kisvárosunknak ezen a 
részén is. A beruházás 10 mil-
lió forintba kerül és augusztus 
végére készül el.  

Négyszer irtották a szúnyogot
Rácalmás Város Önkor-

mányzata ezen a nyárom 
már négy alkalommal irtatta 
a szúnyokat. Ezeket az irtá-
sokat az önkormányzat saját 
forrásból oldotta meg mind 
a négy alkalommal. Egy szú-
nyogirtás költsége egymillió 
forint alkalmanként. 

Önkormányzatunk a la-
kossági igényt figyelem-
be véve és a lakosság nyu-
galma érdekében folytatja a 
szúnyogok elleni védekezést 
mindaddig, amíg arra szük-
ség van.  

Felújítja az 
önkormányzat a 
vasútállomás felé 
vezető utat

Rácalmás önkormányza-
ta a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program  
keretében elnyert 100 mil-
lió forint támogatásból fel-
újíttatja, újra aszfaltoztatja a 
vasútállomáshoz vezető utat.

A tervek szerint az út-
helyreállítás még idén elkez-
dődik.

Digitális fogászati röntgent helyeztek üzembe
A Dentalcoop-Plus Kft. 

szakembere, Bencsics Lász-
ló modern, digitális fogásza-
ti röntgent helyezett üzem-
be múlt héten pénteken az 
Egészségházban lévő fog-
orvosi rendelőnkben. Dr. 
Jáky Ágota, Rácalmás fog-
szakorvosa elöljáróban meg-
köszönte a képviselő-tes-
tületnek,  hogy döntésük 
jóvoltából gazdagodhatott 
a rendelő ezzel az új gép-
pel, amely nagyjából há-
rommillió forintba került. A 
doktornő elmondta, milyen 
nagy szolgálatot tesz majd 
ez a gép. A modern techni-

kának köszönhetően kisebb 
a röntgensugár-dózis. Gaz-
daságos, hiszen a digitális 
szenzort használnak, ami a 
leolvasóba helyezve számí-
tógépre továbbítja a rönt-
genképet, egyúttal törli is a 

szenzort, amely utána újra 
felhasználható a követke-
ző páciensnél. A monitoron 
nagyobb, részletesebb képet 
lát az orvos, mint az eddigi 
kicsi filmen látott, kinagyít-
hatja a kép egyes részleteit, 

ezáltal pontosabb diagnózist 
állíthat fel. A digitális rönt-
genképeket egyszerű tárol-
ni, lementeni, könnyen elő-
kereshetők, továbbíthatók 
konzílium esetén, vagy a be-
teg kérésére is elküldhetők 
interneten bárkinek.  A rá-
calmásiaknak nem kell majd 
Dunaújvárosba utazniuk fo-
gászati röntgenre, helyben és 
digitális röntgengép áll ren-
delkezésükre, amint (hely-
színi szemlét követően) az 
Országos Atomenergia Hi-
vatal  kiállítja a használatá-
hoz szükséges létesítési, mű-
ködtetési engedélyt.
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Családvédelmi Akcióterv segíti az otthonteremtést
Július 1-jén indult a kor-

mány újabb családtámogatá-
si programja. Az alábbiakban 
összefoglaljuk a programmal 
kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. 

A családi otthonteremtési 
kedvezmény 

A csok bővül, és több csa-
lád számára elérhető júli-
us 1-jétől. A csok-hoz kap-
csolódó hitelek jelentősen 
kedvezőbb feltételekkel igé-
nyelhetőek új lakás építésé-
re, vásárlására vagy használt 
lakás vásárlására, bővítésé-
re és korszerűsítésére. A 2 
gyermekre 10 millió, 3 gyer-
mektől 15 millió forint ösz-
szegű kedvezményes hi-
telt már nemcsak új, hanem 
használt lakás vásárlására is 
fel lehet venni. A tartósan 
beteg vagy súlyosan fogya-
tékos hozzátartozót gondo-
zó, és emiatt ápolási díjban 
részesülők mellett, mostan-
tól a gyermekek otthongon-
dozási díjára (gyod-ra) jogo-
sult szülők is igénybe vehetik 
a csok-ot. A falusi csok 2486 
vidéki településen érhető el. 

Az illetékes hatóság: Fe-
jér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hi-
vatala Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Fő-
osztály Egészségbiztosítási 
Osztály 

A hatósági bizonyítvány 
benyújtásának formája: 

– személyesen Székes-
fehérvári Járási Hivatala 
Családtámogatási és Társa-
dalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osz-
tály ügyfélszolgálatán: 8000 
Székesfehérvár, József Atti-
la utca 42. szám alatt. Ügy-
félfogadás: hétfő, kedd, csü-
törtök 08:00-12:00, szerda: 
08:00-16:00 

– postai úton - bármely 
kormányablakon keresztül 

A benyújtáshoz szükséges 
iratok: személyes megjelenés 
esetén: fényképes személy-

azonosságot igazoló irat (pl.: 
személyi igazolvány, útlevél, 
vezetői engedély), lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya), igénylőlap 
a családok otthonteremtési 
kedvezményeinek igénylé-
séhez szükséges biztosítási 
jogviszonyt igazoló hatósá-
gi bizonyítvány kiállításához 

Az igénylőlap elérhető: a 
www.neak.gov.hu oldalon, 
továbbá az egészségbiztosí-
tási osztály ügyfélszolgála-
tán és a kormányablakoknál. 

A hatósági bizonyítvány 
kiállítása: 3 munkanap, illet-
ve 10 napon belül. 

A babaváró támogatás 
2019. július 1-től 2022. 

december 31-ig fiatal há-
zaspárok igényelhetik a 
bankfiókokban. A támoga-
tás maximum 10 millió Ft 
kamatmentes, szabad fel-
használású kölcsönt jelent, 
amelynek törlesztő részle-
te legfeljebb havi 50 ezer 
Ft. Amennyiben a család-
ban 5 éven belül legalább 1 
gyermek születik, 3 évig fel-
függesztik a törlesztő rész-
let fizetését. Ha a máso-
dik gyermek is megszületik, 
újabb 3 évre szünetel a tör-
lesztés, és a tartozás 30%-át 
elengedik. Ha megérkezik a 
harmadik gyermek is, akkor 
pedig a teljes fennmaradó 
tartozást elengedik. 

A hatósági bizonyítvány 
benyújtásának formája, he-
lye, az illetékes hatóság és a 
benyújtáshoz szükséges ira-
tok, igénylőlap elérhetősége: 
ugyanaz, mint a csok-nál. 

A hatósági bizonyítvány 
kiállítása: 8 napon belül 

A lakáscélú jelzáloghitel-
tartozás csökkentése 

A három- vagy többgyer-
mekes családok lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozásainak 
csökkentéséről szóló kor-
mányrendelet módosításá-
val jelentősen nő az igény-
be vehető állami támogatás 
mértéke. Eddig a harmadik 
és további gyermekek után 
1 millió forintot vállalt át az 
állam a nagycsaládosok jel-
zálog-hiteléből. Július 1-jé-
től már a második gyermek 
után igényelhető az 1 millió, 
a harmadik gyermek után 
pedig 4 millió, további gyer-
mekek után újabb 1-1 mil-
lió forint összegű jóváírás a 
lakáscélú jelzáloghitel csök-
kentésére (amennyiben a 
gyermek 2019. július 1-jén 
vagy azt követően születik). 

Az illetékes hatóság: Fe-
jér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hi-
vatala Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Fő-
osztály Családtámogatási és 
Pénzbeli Ellátási Osztálya 

A kérelem benyújtásának 
formája: 

– személyesen Székes-
fehérváron: Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfe-
hérvári Járási Hivatala Csa-
ládtámogatási és Társada-
lombiztosítási Főosztály 
Családtámogatási és Pénz-
beli Ellátási Osztály lakástá-
mogatási szakterület: 8000 
Székesfehérvár, József Atti-
la utca 42. szám alatt ügy-
félfogadás: kedd, csütörtök 
08:00-16:00 bármely kor-
mányablakon keresztül.

A kérelem elérhető: a 
www.kormanyhivatal.hu ol-

dal lakástámogatás menü-
pontján, továbbá a Családtá-
mogatási és Pénzbeli Ellátási 
Osztály ügyfélszolgálatán és 
a kormányablakoknál. 

Az ügyintézés határideje: 
60 nap 

Az autóvásárlási támogatás 
2,5 millió forint összegű 

támogatás, amelynek mérté-
ke legfeljebb a bruttó vétel-
ár fele lehet, nagycsaládosok 
igényelhetik, 7 személyes új 
autó vásárlásához vagy lízin-
geléséhez kapcsolódóan. 

Az illetékes hatóság: Ma-
gyar Államkincstár Család-
támogatási Főosztály (1081 
Budapest, Fiumei út 19/a.) 
Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy nem a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal bírál-
ja el! 

A kérelem benyújtásának 
formája: 

– valamennyi kormány-
ablaknál személyesen postai 
úton: Magyar Államkincstár 
Családtámogatási Főosztály 
(1081 Budapest, Fiumei út 
19/a. vagy 1919 Budapest) 

A benyújtáshoz szükséges 
iratok: kérelem formanyom-
tatvány, személyazonossá-
got igazoló dokumentumok 
(személyi igazolvány, útle-
vél, vezetői engedély), csato-
landó magánokiratok 

A kérelem elérhető: a 
Magyar Államkincstár hon-
lapján 

A igény érvényesítése: a 
kérelem beérkezésétől szá-
mított 15 napon belül. 

A Családvédelmi Akció-
tervről és a további családtá-
mogatási kedvezményekről 
bővebb információ a csalad.
hu címen és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal honlapján 
érhető el. Telefonos tájékoz-
tatás az ingyenesen hívható 
1818-as kormányzati ügy-
félvonalon vehető igénybe. 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal
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Pihenőpark a Millenniumi tó környékén

Felavattuk kisvárosunk kedvelt közösségi terét
Színvonalas ünnepség és 

érdekes, látványos programok 
keretében vették hivatalo-
san is birtokba a helybéliek a 
megújult Millenniumi parkot.

Különlegesség volt a nyi-
tány is: a Rácalmási App-
le Country Club szervezés-
ében és irányításával több 
mint 300-an táncolták kör-
be a tavat. Az élményen felül 
jótékony célja is volt táncnak, 
hiszen segítettek ezzel egy 
önhibáján kívül nehéz hely-
zetbe került család gondjainak 
enyhítésében. A klubot veze-
tő Szalai Gabriellától tudjuk, 
hogy több vidéki településen 
is olvasták a felhívást, és eljöt-
tek a tókörbetáncolásra, min-
den résztvevő után egy támo-
gató 300 forintot ajánlott fel 
a családnak, továbbá a hely-
színen kihelyezett adomány-
gyűjtő dobozva akadt olyan 
nagylelkű segítő, aki 100 ezer 
forintot tartalmazó borítékot 

tett bele. Jó látni, hogy a vá-
ros, sőt az egész ország meg-
mozdul jó célért, hangsúlyoz-
za Szalai Gabriella.

Helyi csoportok is be-
mutatkoztak délután a tó 
fölé belógatott színpadon, 
amelyet a felújítás részeként 
ácsoltak, és amely később is 
előadások, koncertek helyszí-
néül szolgálhat. A színpaddal 
szemben, a tó túlsó parján a 
partoldal megtámasztásául 
szolgáló cölöpök pedig né-
zőtérként funkcionálnak az 
árnyat adó fűzfák alatt. So-
kan ücsörögtek ott ezen a 
délutánon is, hallgatták a he-
lyi asszonykórus, az iskola, az 
óvoda előadását, nézték a ka-
jakosok, kenusok, a fővárosi 
modellező egyesület bemu-
tatóját a tavon.

Az avatási ünnepségen 
Schrick István, Rácalmás 
polgármestere köszöntőjé-
ben felidézte a több mint 

húsz évvel ezelőtti borzalmas 
időket, amikor azért küzdöt-
tek, hogy erre a helyre – ami 
akkoriban tógödörként em-
legettek a lakók – minél ke-
vesebb sittet rakjanak le az 
illetéktelenek. Aztán a mil-
lennium évében rendbe tet-
ték a területet, ám a tó mos-
tanra elhínárosodott, benőtte 
a nád. Az önkormányzatnak 
a Zöld Város Program kere-
tében TOP-forrásból elnyert 
102 millió forintból és a hozzá 

tett önrészből volt lehetősége 
impozáns parkot kialakítani, 
amelyet már az avató előtt is 
szívesen használtak a lakók.  
A polgármester köszönetet 
mondott Illyés Zsuzsanná-
nak, a Tájmester Kft. terve-
zőjének, a parképítési tervek 
megálmodójának.  Izgalmas 
volt a megvalósítás felada-
ta, amelyet a Bodkő Kft. si-
keresen oldott meg: megkö-
szönte, hogy a nádas helyén  
tó és igényes park állhat a 
város szívében. Sági Péter és 
Zsátos Jenő műszaki ellen-
őrként dolgozott a beruházás 
megvalósításán. Schrick Ist-
ván emléklapot adott át raj-
tuk kívül Gaál Kingának és 
Kerülő Gyulának, valamint 
megköszönte a folyamatos 
parkgondozást, a virágágyá-
sok ápolását a Rácalmási Vá-
rosvédő Egyesület tagjainak, 
elnökének Steiner Lajosnak, 
hiszen nem elég megépíteni 
egy ilyen művet, a gondosko-
dás, a gondozás és a karban-
tartás is nagyon fontos.  

(Forrás: duol.hu)
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Zsigmond László, Rácalmás főépítésze hatvan esztendős

Különleges épületek – különleges kiállítás
Valójában még címe sincs 

annak a kiállításnak, ami jú-
nius utolsó péntekének dél-
utánján nyílt Rác almáson, 
a Jankovich Kúria Rendez-
vény- és Turisztikai Köz-
pontban, és nagyszámú ér-
deklődőt vonzott. 

Minden jel szerint Zsig-
mond Lászlót szeretik Rá-
calmáson. Merthogy a kiál-
lítás apropóját két dolog is 
adta. Egyrészt az, hogy Zsig-
mond László Rácalmás – és 
Sárvár, Tákos, Mátészalka, 
valamint Veresegyház – fő-
építésze most tölti hatvana-
dik életévét, másrészt pedig 
Rác almással való kapcsola-
ta éppen harminc esztendő-
vel ezelőtt kezdődött. Éppen 
ezért gondolta úgy a város 
vezetése, hogy méltóképp 
megemlékezik erről a ket-
tős évfordulóról, és teret ad 
egy olyan tárlatnak, amely-
ben bemutatkozhat a város 
arculatát nagyban meghatá-
rozó építész és az általa ve-
zetett Kvadrun építész iroda 
az általa tervezett, libatelep-
ből turisztikai látványossággá 
varázsolt kúriában. Így tehát 
a paravánokon nemcsak az ő 
saját tervei, hanem felesége, 
Zsigmond Ágnes, valamint 
Balassa Endre, Bata Tibor, 
Jánosi János, Robogány And-
rea és a már elhunyt Heil Ti-
bor munkáit is megszemlél-
hetik a tárlatlátogatók.

A megnyitón Schrick 
István polgármester visz-
szaemlékezett az 1989-es 
évre, amikor elkezdődhetett 
a művelődési ház és az isko-
la rendbetétele, és Szmodics 
László javaslatára megkeres-
te a Kvadrum építész irodát. 
Ha akkor nem találkoznak 
az Ybl Miklós-díjas Zsig-
mond Lászlóval (aki Mako-
vecz Imre tanítványa), és ő 
nem vállalja el a munkát, ak-
kor ma nem így nézne ki a 
4700 lakost számláló telepü-
lés. A változás látható a kiál-

lításon, és látható Rácalmás 
utcáin is, ugyanis az építész 
óriási elánnal látott a munká-
hoz, hogy a település arcula-
tát megtervezze, kialakítsa. A 
polgármester egy emléklap-
pal köszönte meg Rácalmás 
nevében az eddigi segítséget 
és a főépítészi gondoskodást.

A kiállítás fajsúlyát jól ér-
zékelteti, hogy a megnyitó-
beszédet Dévényi Sándor, a 
Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett Kossuth- és Ybl 
Miklós-díjas magyar építész 
mondta. Az építés közössé-
gi tevékenység, és a jó közös-
séget a szeretet tartja össze. 
Mint ahogyan ezt a kiállí-
tást is a szeretet hatja át, és a 
tisztelgés a közösség vezető-
je, Zsigmond László előtt – 
fogalmazott. Le Corbusiert 
citálta: Ha az építészetben a 
40. év a csodagyerekkor, ak-
kor a 60. a számadás ideje.

Mint mondta, ebben az 
életkorban az alkotói élet-
mű még messze nem befe-
jezett, de az irány, a fejlődés 
pályája már meghatározott. 
Ezen a számadáson Zsig-
mond László kiválóan meg-
felelt – jelentette ki. Lenyű-
gözőnek nevezte az építész 
tevékenységének sokszínűsé-
gét, hiszen építészete a szak-
ma szinte minden területére 
kiterjed várostól a benzinkú-
tig. És mindenre ugyanazzal 
az igényességgel.

Mint mondta, ebben az 
életkorban az alkotói életmű 
még messze nem befejezett, 
de az irány, a fejlődés pályá-
ja már meghatározott. Ezen 
a számadáson Zsigmond 
László kiválóan megfelelt 
– jelentette ki. Lenyűgöző-
nek nevezte az építész tevé-
kenységének sokszínűségét, 
hiszen építészete a szakma 
szinte minden területére ki-
terjed várostól a benzinkútig. 
És mindenre ugyanazzal az 
igényességgel. (forrás: duol.
hu, Balla Tibor)

Az Ybl Miklós-díjas Zsigmond László harminc éve alakítja Rácalmás 
arculatát
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Szent Pantaleimon-zarándoklat 
Az idei Szent Panteleimon-zarán-

doklat július 27-én, szombaton lesz. 
Az idei évben immár negyedik alka-
lommal vehetnek részt rajta gyalogo-
san is az érdeklődők.

A Beloiannisz és Dunaújváros kö-
zötti, mintegy 33 kilométeres meghitt, 
bensőséges út megtételével a mai Du-
naújváros (Dunapentele) mellett levő, 
egykori görög alapítású Szent Pan-
teleimon-monostor lakóiról és a név-
adó orvos vértanúról emlékeznek meg 
a résztvevők.

A zarándokok megáldása reggel 
hét órakor a beloianniszi görögkeleti 

templomban történik, ezt követően in-
dul a gyalogos menet Iváncsa, Adony, 
Kulcs érintésével Rácalmásra, az itteni 
szerb ortodox templomba.

Innen a hajdani szerzetesekért vég-
zett rövid szertartást követően a duna-
újvárosi kikötőhöz mennek tovább a 
zarándokok, ahol is virágokkal és egy 
kereszt vízre bocsátásával emlékeznek 
meg a monostor egykori lakóiról.

A kisebb résztáv megtételé-
re vállalkozók körülbelül 14 órakor a 
kulcsi sportpályánál vagy 16 órakor 
a rácalmási görögkeleti templomnál 
csatlakozhatnak a már úton lévőkhöz. 

Érkezés Dunaújvárosba 17-18 óra kö-
rül várható.

A beloianniszi Szent Demeter Gö-
rögkeleti Egyházközség, a Szent Pan-
taleon Kórház és a Pentele Hagyo-
mányőrző Egyesület szervezésében 
megvalósuló zarándoklatról további 
felvilágosítást ad és a jelentkezéseket 
fogadja: 

Terekiné Rendes Éva (tel: 20/912-
5263, e-mail: terekine.eva65@gmail.
com) vagy 

Szabó Tamás (tel: 70/ 617-4532, 
e-mail: sztpentele@gmail.com).

Dransfeldi utazás gyerekekkel
Rácalmási gyerekcso-

port járt Dransfeldben július 
5-től 11-éig. A csapat nagy 
része rutinos, visszajáró gye-
rekekből állt,akik régről is-
mert családoknál vendéges-
kedtek. Jó magam még nem 
jártam sem Németország-
ban sem Dransfeldben, így 
nekem érdekes rácsodálko-
zás és élmény volt az egy he-
tes út.

A gyerekeket és bennün-
ket felnőtteket is fogadtak, 
ahogy a régen látott szere-
tett rokonokat szokás. 

A gyerekek ide tény-
leg hazajárnak, mert olyan 
örömmel fogadták őket. A 
programok nagyon jók vol-
tak, mert a gyerekeket folya-
matosan megmozgatta és ki-
válóak voltak csapatépítésre 
is. Ráadásul a nyelvi akadá-
lyok sem álltak a játékok so-
rán közénk. Voltunk a meg-
unhatatlan Heide-parkba, a 
bátrabbak vízisízhettek.(A 
bátorság elsősorban ahhoz 
kellett, hogy 16 fokban be-
merészkedjenek a gyerekek 
a vízbe. De bementek!) Göt-
tingenben bowlingoztunk, 
várost néztünk, korzóztunk. 
Német és angol nyelvismeret 
birtokában a gyerekek ma-
gabiztosan és ügyesen kom-

munikáltak a boltokban vagy 
épp a sportcentrumokban.

A programot záró ünne-
pi grill-party alatt is meg-
tapasztaltam a vendéglátók 
figyelmességét, őszinte ked-
vességét. Engem meglepett, 
hogy mennyire jól tájoko-
zottak Magyarországot ille-
tően. Többször rákérdeztek 
rácalmási ismerőseikre, ba-

rátaikra.(Nagyon szépen ki-
ejtve azok keresztneveit.)

Útitársunk, segítőnk, tol-
mácsunk volt Lampertné 
Nepp Brigitta, aki magabiz-
tos nyelvtudásával, vagány 
talpraesettségével gondos-
kodott arról, hogy az infor-
mációáramlás, a beszélgetés 
zavartalan és minden eset-
ben gördülékeny legyen.

A gyerekek az egész út so-
rán kedvesek és figyelmesek 
voltak, (egymással, velünk és 
vendéglátóikkal is),akikkel 
így önfeledt öröm volt  az 
egész kirándulás.

Köszönjük Rácalmás vá-
ros Önkormányzatának, 
hogy lehetővé tette szá-
munkra ezt az utat.

Baksa László
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
TÖKFESZTIVÁL

Nagy hajrában az idei év 
következő és az elmúlt évek 
állandósult legnagyobb ren-
dezvénye. Idén 2019 szep-
tember 13-15. között kerül 
megrendezésre a Rácalmási 
Tökfesztivál. Előzetes in-
formációk a belépőjegyek-
kel kapcsolatosan, hogy az 
eddigiekkel megegyezően 
belépőjegy köteles a ren-
dezvénymindhárom napjaaz 
alábbiak szerint:

BELÉPŐJEGY 
A belépők árusítása nyi-

tástól, azaz délelőtt 10 órá-
tól az adott napi utolsó szín-
padi műsor végéig tart. 

6 éves korig ingyenes
Fogyatékkal élőknek
a belépés ingyenes
6 – 14 éves korig
500 Ft/nap/fő
14 évtől 1.500 Ft/nap/fő
Gyermekcsoportoknak
pénteken 10.00 -14.00-
ig 500 Ft/nap/fő
Családi belépőjegy:
3.000 Ft/nap (2 fő fel-
nőtt, 2 fő gyerek)

TÖKDEKORÁCIÓ 
KÉSZÍTÉSE

Az elmúlt éveknek meg-
felelően a lakóházak előt-
ti tökdekorációt 2 darab 3 
napra szóló karszalaggal ju-

talmazza az egyesület. Kéré-
sünk, hogy a készített kom-
pozíció minimum 3 darab 
tökből álljon és a kidolgozá-
sát tekintve rendezett, díszí-
tő jellegű legyen.

Változás viszont, a hagyo-
mánytól eltérően az értéke-
lésre szánt dekorációkat a 
Millenniumi parkban vagy 
Rácalmás fő útvonalán, azaz 
a 6-os úttól egészen a volt 
Czakó Cukrászdáig kérjük 
majd elhelyezni. Ezzel azt 
szeretnénk biztosítani, hogy 
minél többen megcsodál-
hassák a kompozíciókat.

2019. szeptember 11-
én, szerdán 15 órától lehet 
regisztrálni a Millenniu-
mi parkban elhelyezett pa-

vilonban a dekoráció meg-
építése előtt. A városvédő 
egyesület ezen kompozíci-
ókat 5 darab 3 napra szóló 
karszalaggal és 5 darab tök-
kel támogatja. Fontos meg-
jegyezni, hogy adott deko-
ráció előtt kérjük feltüntetni 
a fantázianevet és a készítő 
személyek nevét, a regisztrá-
ciónál kérjük majd a pontos 
elérhetőségeket.

A közületek, boltok, vál-
lalkozások dekorációjá-
nak helyszíne változatlanul 
a saját területük és az isko-
lások továbbra is a Kúriá-
ban és Millenniumi parkban 
helyezik el dekorációikat. 
Mindkét kategóriát a ha-
gyományok szerint önálló-

an értékeljük. A Tökpiramis 
is újra épül a Millenniumi 
parkban, illetve a Kúria te-
rületén a Tökhintó is újra el-
készül minden Hamupipő-
kének. 

A kerámiai jutalmakon 
felül 300.000 Forint összér-
tékű vásárlási utalvánnyal is 
jutalmazzuk a helyezést elért 
résztvevőket.

Szeretnénk, ha a város-
védő egyesület fennállásá-
nak 25. évfordulóját minél 
több kompozícióval ten-
nénk emlékezetessé Rácal-
más lakosságának és az ide-
látogató vendégeknek az 
örömére!   

Steiner Lajos 
elnök

CSALÁDI NAP
Értesítjük a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 

tagjait, hogy 2019. augusztus 19-én a Jankovich-kúriában 
megrendezésre kerülő Városnap rendezvényen tartjuk a ha-
gyományos CSALÁDI NAPUNKAT, amelyre szeretettel 
várunk minden egyesületi tagot és kedves családját!

Steiner Lajos elnök

Nyári szünet a városvédőknél 
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület irodája (Rá-

calmás, Széchenyi tér 19.) 2019. július 24-től augusztus 28-
ig zárva lesz nyári szünet miatt. 

Fontos ügyintézés esetén Steiner Lajos elnök hívható a 
+36-30/948-2613 mobilszámon.
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1 3 . 3 0    A P P L E  C O U N T R Y  C L U B
( L I N E D A N C E  B E M U T A T Ó )
1 4 . 0 0    O P Á N K E  S Z E R B  T Á N C C S O P O R T  
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N Ö V E N D É K E I
1 3 . 1 5                      ( M U L A T Ó S )
1 4 . 0 0    M E Z Ő F A L V I  S V Á B
T Á N C E G Y Ü T T E S
1 4 . 4 0                             :
O P E R E T T V A R Á Z S  ( P Á N C Z É L  K L A U D I A  
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T Ö K P I R A M I S  ·  V Á R O S I  T Ö K D E K O R Á C I Ó K  A  H Á Z A K  E L Ő T T  É S  A  M I L L E N N I U M I  P A R K B A N  ·  T Ö K S É T Á N Y  ·  T Ö K H I N T Ó ·   
Ó R I Á S T Ö K  O R S Z Á G O S  V E R S E N Y  É S  K I Á L L Í T Á S  ·  T Ö K F A R A G Á S  ·  T Ö K L Á M P Á S  K É S Z Í T É S  ·  
K Ü L Ö N L E G E S  D Í S Z T Ö K Ö K  K I Á L L Í T Á S A  É S  V Á S Á R A  ·  R O M A N T I K U S  T Ö K D E K O R Á C I Ó K  ·  T O M B O L A
T Ö K L Á M P Á S  B R I N G A T Ú R A  I N D U L  A  L A B D A R Ú G Ó  P Á L Y Á T Ó L  P É N T E K E N  1 7  Ó R A K O R  ·  J Á T É K O S  N Y E R E M É N Y E K  

S Z E N T  G Y Ö R G Y  P O L G Á R Ő R  E G Y E S Ü L E T ,  A M P E R  9 9  K F T ,  F Ö D É M  2 0 0 1  K F T ,  
N A P F É N Y  N Y U G D Í J A S  K L U B ,  R Á C A L M Á S I  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  É S  K Ö N Y V T Á R

TÖKÖS PROGRAMOK

FŐ TÁMOGATÓINK:

· GASZTROÉLMÉNYEK · KÉZMŰVES ÁRUSOK · KIÁLLÍTÁSOK ·

ERDŐS VIOLA

JUNKIES

R-GO

CSOCSESZ

SZUPEROPERETT

USNK

BIKINI

ÁMOKFUTÓK

RÚZSA MAGDI

KÜLSŐ HELYSZÍNEK

V E T E R Á N  A U T Ó K  É S  M O T O R O K  B E M U T A T Ó J A - S Z E N T H Á R O M S Á G  T É R
A  P A R K - A V A T Ó N  E L M A R A D T  F É N Y S Z Í N H Á Z  E L Ő A D Á S   A  

M I L L E N N I U M I - T A V O N -  S Z E P T E M B E R  1 3 . ,  2 1 . 0 0 - 2 1 . 3 0
 

BELÉPŐDÍJ: 

1500 FT/NAP/FŐ, 

6 ÉVES KOR ALATT INGYENES, 

6-14 ÉV KÖZÖTT 500 FT/NAP/FŐ

FOGYATÉKKAL ÉLŐKNEK A BELÉPÉS INGYENES.

GYERMEKCSOPORTOKNAK:

 SZEPTEMBER 13-ÁN, PÉNTEKEN

 10.00-14.00 KÖZÖTT 500FT/FŐ

CSALÁDI JEGY:

/2 FELNŐTT ÉS 2 GYERMEK/ 3000 FT/NAP D O H Á N Y O Z N I  C S A K  A  K I J E L Ö L T  T E R Ü L E T E N  S Z A B A D !
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nyári napéjforduló  
az Ágasfával

A nyár legrövidebb éjszakáján, június 21-én az Ágasfa 
Hagyományélesztő Baráti Kör szervezésében ünnepelhet-
ték az érdeklődők a napéjfordulót. A kora este kezdődő ren-
dezvénynek a művelődési ház udvara biztosított helyszínt. A 
résztvevők lovagolhattak, a pentelei Szittya Íjászok Egyesü-
let jóvoltából íjászkodhattak és hagyományos kenyérsütés-
ben is részt vehettek. Az est folyamán a Rácalmási Barina 
Táncegyüttes is fellépett, amelyet a tűzgyújtás és a szent tűz 
körüli mesélés követett. Köszönjük a színvonalas programot 
az ágasfásoknak!

Fotók: duol.hu
Kundra Anikó

Piknikvarrás
Már hagyománynak tekinthető, hogy a „varrjunk szabad-

ban” amerikai mozgalom mintájára a rácalmási Cikk-Cakk 
Foltvarró Klub is piknik varrást szervez. A június 22-én 
megtartott program családias hangulatban telt. A résztve-
vők házszentelő ajtódíszt készíthettek, miközben a piknik-
hez illő módon finomságokat fogyaszthattak a szervezők jó-
voltából.

A rácalmási foltvarrók idén már hatodik alkalommal ké-
szítettek meglepetést a helyi iskola ballagó diákjainak, ame-
lyet ezúton is köszönünk! Szorgos kezeik és két hetente való 
klubfoglalkozásaik eredménye képen munkáikból legköze-
lebb a Tökfesztiválon láthatunk kiállítást, amelyet október-
ben a művelődési házban is megtekinthetnek majd az ér-
deklődők.

Köszönjük minden foltvarrónak az egész éves munkáját!
Fotók: facebook.com/racmuvhaz

Kundra Anikó
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Hatalmas siker a rácalmási színjátszók új színdarabja
Július 5-én mutatta be 

új darabját a RáJÁTSZIK 
Rácalmási Játékszín Kör a 
művelődési ház nagytermé-
ben. Hiába a helyi közmű-
velődési intézmény legna-
gyobb befogadó képességű 
helyiségének elnevezése, a 
terem ezúttal kicsinek bizo-
nyult.

Csiky Gergely A proletá-
rok című művét Ingyenélők 
címmel Ördögné Ruszthi 
Anna, a rácalmási amatőr 
színjátszók vezetője rende-
zésében láthatták az érdek-
lődők. A darabban közre-
működtek: Arany Réka, 
Bezerédi Enikő, Katona Be-
áta, Kaziné Madarász Ju-
dit, Kupsza János, Lukács 
László, Lukács Zsolt, Mor-
vai Tibor, Osvai Zoltán, 
Ördögné Ruszthi Anna és 
Tóth Krisztina. A különle-
ges díszleteket és ruhákat 
Nagyné Berzai Márta és a 

Fatina Esküvői Ruhaszalon 
biztosította, amelyet ezúton 
is köszönünk!

Nézzünk egy kis visszate-
kintőt, a színjátszók vezető-
jétől, Ördögné Ruszthi An-
nától:  

„4 éve alakultunk. 4 éve 
minden héten egyszer ösz-
szegyűlünk. Villanyszerelő, 
fodrász, útüzemeltető, nyug-
díjas és pedagógus. Látszó-
lag nagyon különböző ér-
deklődésű emberek, akikben 
egy valami mégis biztosan 
közös: a játék szeretete. 4 éve 
minden héten egyszer ját-
szunk egy kicsit. Aztán ami-
kor elkészül egy-egy darab, 
akkor játszunk egy nagyot. 
Voltunk már athéni polgá-
rok, erdei tündérek, mula-
tozó dzsentrik, rácalmási 
birtokosok, magányos presz-
szósnők, elmegyógyintézet-
ben tomboló őrültek vagy 
New yorki sznobok. Most 

éppen a Monarchia korának 
ingyenélői voltunk. 

Sok munka van mögöt-
tünk. A darab kiválasztása, 
átírása, a szöveg megtanu-
lása, a díszletek, kellékek és 
jelmezek beszerzése mind 
nagy feladat. A legnehezebb 
azonban mégis az, hogy mi-
nél jobban elmélyedjünk 
egy-egy témában, belebúj-
junk egy-egy karakter bőré-
be és megfogalmazzuk, mi-
ről is szól számunkra ez a 
mű. Igyekszünk beleszőni a 
saját gondolatainkat, a sa-
ját mondanivalónkat. Ez a 
munka összekovácsol min-
ket. Már nem félünk úgy a 
színpadon, mint 4 éve, hi-
szen tudjuk, hogy számítha-
tunk egymásra. És már nem 
aggódunk azon sem, hogy 
vajon lesz-e elég néző az elő-
adásainkon. A rácalmásiak 
megismertek és meg is sze-
rettek minket, és ezért ret-

tentően hálásak vagyunk. 4 
év alatt nem csupán egymás-
sal kovácsolódtunk össze, 
hanem a közönséggel is. A 
közönséggel, akik legutóbb 
annyian voltak, hogy nem 
fértek be a terembe. Amikor 
kezdés előtt a függöny mö-
gött izgulva hallottuk, hogy 
nincs már több pótszék, és 
sokakat nem engednek már 
be, alig akartuk elhinni.

Négy éve tudjuk, hogy 
játszani jó. De mostantól azt 
is tudjuk, hogy Rácalmáson 
játszani felemelően jó! Kö-
szönet érte!„

Az előadás ősszel újra 
bemutatásra kerül. Az idő-
ponttal kapcsolatban fi-
gyeljék a síznjátszók Face-
book oldalát (https://www. 
facebook.com/rajatszik) és a 
művelődési ház híreit!

További fotók: www. 
facebook.com/racmuvhaz

Kundra Anikó
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A Gerendai Gábor 
által szerkesztett 

havi zenei válogatásban 
a 98 évesen elhunyt 

népszerű harmonikásra 
Tabáni Mihályra 

emlékezünk.   
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Remek táborokban tölthetik  
a vakációt a rácalmási gyerekek

Rácalmás Város Önkormányzata nagyvonalú módját 
választotta annak, hogy gondtalanná tegye az általános is-
kolás gyermekek szüleinek a nyarát: minimális térítési díj 
ellenében tizennégyféle tábort szervezett a vakáció idő-
szakára a művelődési házban, a Jankovich-kúriában, vala-
mint a sportcsarnokban.

Az általános iskolás, kiváltképp az alsó tagozatos gyer-
mekek szüleinek gyakorta okoz fejtörést a gyermekük 
nyári elhelyezése. Dolgozniuk kell, otthon nem hagyhat-
ják a csemetét egyedül, a nagyszülőnél sem töltheti az 
egész nyarat. Maradnak a táborok, de nem mindegy, mi-
lyen áron.

Összesen tizennégyféle táborban tölthetik a gyerekek a 
nyarat, mégpedig nagyon-nagyon olcsón: napközis áron.

A rácalmási szülőknek tehát ezen a nyáron sem kell tör-
ni a fejüket, hiszen az önkormányzat az intézményei ben – 
a művelődési házban és a Jankovich-kúriában – a gyerekek 
napközbeni ellátása céljából szervezett napközis táborok 
várják a nebulókat. És az eddigi visszajelzések nagyon pozi-
tívak: a gyerekek örömmel vesznek részt a programokon és 

nagyon jól érzik magukat a színvonalas kínálatot felvonul-
tató táborokban.

A diákok az iskolai évzárókat követően már június 17-től  
jazz balett-táborban tölthették idejüket. Ez a táncos program 
olyannyira népszerű, hogy negyvenkét gyermeket írattak be 
a szüleik. Létszámát tekintve ez a kisváros legnépszerűbb 
önkormányzati tábora. De volt ének, valamint mese tábor is. 
De mehettek a gyerekek a logikai fejlesztő sakktáborba, ol-
vasó- és cimboratáborba is. A sport-játék-szórakozás (kézi-
labdás) tábor, valamint szintén nagy népszerűségnek örvend 
az augusztusi kézműves, Mindent bele! és kalandtábor is, sőt 
a nyár utolsó hónapjában tartanak még egy újabb sakktábort 
is. Elsősorban rácalmási gyerekeknek szól a kínálat, de a sza-
bad helyek függvényében más településekről is szívesen fo-
gadnak nebulókat.

Nemcsak a programmal, de az árával is a szülőknek ked-
vez az önkormányzat: a gyerekek napközis térítési díj ellené-
ben, napi 400 forintért táborozhatnak, a további költségeket 
az önkormányzat magára vállalta. (Forrás: duol.hu)  További 
fotók: www.facebook.com/racmuvhaz

Az eddig lezajlott önkormányzati táborok:
2019.06.17.-06.21. Jazzbalett tábor 42 fő Táborvezető: Bostyai Emília és Kovács F. Ildikó 
2019.06.24.-06.28. Ének tábor 18 fő Táborvezető: Márkusné Igmándi Zita
2019.07.01.-07.05. Mesetábor 1 15 fő Táborvezető: Menyhártné dr. zsíros Mária és Blau Virág 
2019.07.08.-07.12. Mesetábor 2  2 fő  Táborvezető: Menyhártné dr. zsíros Mária és Blau Virág  
2019.07.08.-07.12. Logikai fejlesztő Sakk tábor 1 25 fő Táborvezető: Katona Ferenc 
2019.07.15.-07.19. Olvasó Tábor 13 fő Táborvezető: Schmidt-Czetli Ágnes
2019.07.22.-07.26. Cimbora Tábor  3 fő  Táborvezető: Törökné Antal Mária
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Könyvtári percek
Könyvajánló
Tapodi Brigitta: A hajtű

Szerem a magyar írók Magyarországon játszódó regénye-
it. És A hajtű pont ilyen. 

2013-ban olvastam Tapodi Brigitta Szárhegy öröksége 
című könyvét. Emlékszem, akkor nagyon vártam a folyta-
tást. Folytatás ugyan nem lett, de egy új regény megszüle-
tett. Most, miután elolvastam, nyugodtan mondhatom, hogy 
megérte rá várni.

A két idősíkon játszódó regény főbb kapcsoló elemei a 
Stark család, egy gyönyörű festmény, a Balaton varázsla-
tos világa és maga a hajtű. A történetben végigkísérhetjük 
a Stark család generációinak életét, mely nem mindennapi 
és megismerhetjük a második világháború balatoni esemé-
nyeit is.

Bár az idén még nem voltam a Balatonon, A hajtű és vele 
Nóra, Emma, Bori, Anett, Richárd, Christoph, Erik és Kö-
vesi bácsi elvittek magukkal. Jártam Keszthelyen, láttam a 
Balaton ezernyi arcát, átéltem a háborút és egy család része 
lettem arra az időre, amíg olvastam a regényt. 

Lassan haladtam, szerettem volna minél tovább benne 
élni a történetben. 

A múlt és a jelen összekapcsolásai gyönyörűen és gördü-
lékenyen tárják az olvasó és Emma szeme elé azt a kort és 
azokat az életeket, melyeknek titkairól A hajtű című fest-
mény mesél. 

Nincsenek unalmas leírások, a cselekmény végig fenntart-
ja a figyelmet. A romantikus történelmi regények kedvelői-
nek jó szívvel ajánlom, nem fognak csalódni, sőt, alig várják 
majd az írónő új regényét!

Kedvenc idézetemre a könyv végéig vártam, de ott meg-
találtam: „Akire rávetül a fény, az bírja el az árnyékot is, ha 
úgy hozza az élet.” Schmidt-Czetli Ágnes

Magazin ajánló
Itt a nyár, a kellemes grillpartyk, a hűsítő fagylaltok, az 

idénygyümölcsökből készül nagyszerű édességek és a befő-
zés ideje. Ilyenkor mindennek nyár íze van. Nagyszerű öt-
letek, receptek gyűjteményét kínálják az olvasóknak a Nők 
Lapja Konyha, a Nők Lapja Konyha Desszert valamint a 
Vidék Íze magazinok. A legfrissebb lapszámok kivételével a 
magazinok kölcsönözhetőek. Schmidt-Czetli Ágnes

Fotópályáza
Így olvasunk mi! címmel fotópályázatot hirdetünk, mely-

re könyvekkel, olvasással kapcsolatos fotókat várunk. A ké-
peket a rackonyvtar@racalmas.hu  e-mail címre várjuk szep-
tember 21-ig.    Schmidt-Czetli Ágnes
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Nyár a könyvtárban
Idén július 15-szeptember 1-ig tart zárva a könyvtár. A 

szünet utáni első nyitva tartási nap szeptember 3. kedd lesz. 
A zárva tartás előtt igyekeztünk minden olvasónk kedvében 
járni. Az egy hónap alatt kikölcsönzött több, mint 700 könyv 
és a rengeteg új beiratkozónk azt mutatja, hogy ez sikerült. 
Idén két nyári olvasó kihívást indítottunk útjára: a gyerme-
kek a Nyár, olvasás, élmények címet viselő kihívás könyvei 
között válogathattak, a felnőtt olvasók pedig a Zsákbamacs-
ka kihívás csomagjai közül választhatták ki a legjobb ösz-
szeállítást. Nagyszerű könyvek kerültek mindkét kihívásba, 
szeptemberben várjuk a kitöltött feladatlapokat és az értéke-
léseket. Reméljük minden kedves olvasónk megtalálta a szá-
mára megfelelő nyári olvasmányokat. Kellemes kikapcsoló-
dást, jó pihenést  kívánunk mindenkinek!

Schmidt-Czetli Ágnes

Olvasóklub

Minden Olvasóklub fog-
lalkozás nagyszerű hangu-
latban telik. Remek könyv-
ajánlók, érdekes témák 
jutnak minden alkalomra. A 
nyári szünet utáni első fog-
lalkozást szeptember 4-én, 
szerdán 18 órai kezdettel 
tartjuk a könyvtárban! Vá-
runk minden könyvmolyt 
szeretettel!

Schmidt-Czetli Ágnes
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Új könyvek 
a könyvtárban

A nyári szünet előtti nagy könyvforgalomra való tekintet-
tel kiemelt figyelmet fordítottunk az új könyvek vásárlására. 
Rengeteg könyv érkezett a könyvtárba, melyeket még a nyá-
ri zárás előtt ki tudtak kölcsönözni az olvasók. Minden kor-
osztály számára hoztunk újdonságokat, így mindenki meg-
találhatta a neki megfelelő olvasmányt! Bízunk benne, hogy 
a kellemes, olvasós pillanatokhoz mi is hozzájárultunk!

Schmidt-Czetli Ágnes

Kihívások
A Nincs Időm Olvasni Kihívás július havi témája Szabó 

Magda, tőle kell elolvasni egy szabadon választott kötetet. 
Az éves kihívásra is lehet még jelentkezni, hiszen bőven tel-
jesíthető még a 10 könyv olvasása!
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Rácalmás Város Önkormányzata által alapított és ado-
mányozott Büszkeségünk-díjat iskolánk tanulói közül a 
következők vehették át a tanévzáró ünnepélyen. 

Tóth Noel     3.a
Tanulmányi eredménye mindkét félévben kitűnő volt. 

Országos és megyei szintű sakk diákolimpiai versenyeken, 
illetve körzeti, megyei labdarúgó bajnokságokon előkelő he-
lyezéseket ért el. Tankerületi matematikai versenyen 1. he-
lyezést szerzett.

Ács Róbert     3.b
Robi magatartása és szorgalma példamutató. Kitűnő ta-

nuló. Rendszeresen vesz részt tanulmányi versenyeken.
Poszpischil Luca Panna     3.b
Luca példás magatartású és szorgalmú tanuló. Tanulmá-

nyi eredménye kitűnő. Tanulmányi versenyek állandó részt-
vevője.

Ecsődi Levente     4.a
Ebben a tanévben kimagasló eredményt sikerült elér-

ni tanulmányi versenyen. Ezen kívül rendkívül szorgalmas, 
igyekvő. Sportolásban is nagyon ügyes.

Riskó Lőrinc Pál     4.a
Magatartása és szorgalma példás. Ebben a tanévben több 

tanulmányi csapatversenyen is csapattag volt. Tagja volt a 
körzeti matekverseny csapatának is, melyen az 1. helyezést 
hozták el.

Bene Márk     4.b
Márk szorgalmas, segítőkész gyermek. Tiszteli a felnőtte-

ket, jó a kapcsolata a társaival. Rendszeresen tanul, szorgalmi 
feladatokat is készít.

Riczkó Réka     4.b
Réka példás szorgalmú, magatartású, megbízható tudású 

gyermek. Szép írásával kitűnik társai közül, a Venyimi Szép-
író versenyen ezüst minősítést szerzett.

Garda Júlia Sára     5.a
Magatartása és szorgalma példás. Iskolai programok, és 

feladatok esetén sok pluszt vállal. Kiváló sportoló. A futball 
és a tánc mellett képzőművészet területén is tehetséges.

Lampert Olivér     5.a
Olivér példás magaviseletű, lelkiismeretes és rendkívül 

szorgalmas tanuló. Iskolán belül több plusz feladatot is vál-
lal, a stúdiósokat segíti. Társait segíti. Kiváló sportoló.

Mészáros Bence     5.b
Példamutató magatartású és szorgalmú. Tanulmányi (ma-

tematika, angol, magyar nyelv), valamint sport (kézilabda) 
versenyek állandó résztvevője.

Krizsán Krisztina     5.b
Példamutató magatartású és szorgalmú. Tanulmányi (ma-

tematika, angol, magyar nyelv), valamint sport (kézilabda, 
sakk) versenyek állandó résztvevője.

Kunos Miklós András     6.a
Tanulmányi eredménye kiemelkedő. Tanulmányi verse-

nyeken rendszeresen képviseli az iskolát. Rendszeres sze-
replője az iskolai, városi rendezvényeknek.

Poór Panna     6.b
Panna példamutató szorgalmával és fegyelmezett maga-

tartásával példaként áll osztálytársai előtt. A tanulás mellett 
versenyekre készül: a Simonyi Zsigmond helyesírási verse-
nyen a megyei fordulóba jutott, ahol eredményesen szere-
pelt.

Kulcsár István     7.a
Sikeresen képviselte az iskolát több tanulmányi verse-

nyen: Tankerületi Bajai matematika csapat 7.hely, Rudas 
Iskola szervezésében informatika és vállalkozói versenyen, 
angol történetíró, nyelvtan, LADIK média vetélkedőn.

Pesei Karolina     7.a
Tankerületi Bajai matematika csapatverseny 7. helyezés. 

Képviselte az iskolát nyelvtan, szépkiejtési, egészségügyi, an-
gol történetíró, olvasó és kalligráfia versenyen, ahol dicséret-
ben részesült. Csapattag volt a LADIK média vetélkedőn.

Kovács Andrea     7.b
Kovács Andrea példás szorgalommal, példás magatar-

tással rendelkező tanítvány. Aktívan részt vesz különböző 
területi versenyeken. Ezeken a versenyeken sikeresen sze-
repel. Kitartása, tanulmányi fegyelmezettsége példa társai 
számára.

Tóth Viktória     7.b
Viki a tanév I. félévében egy  hosszadalmas betegségen 

esett át, ami miatt majdnem 2 teljes hónapot hiányzott az 
iskolából. Mégis  – ennek ellenére – nagyon szépen behoz-
ta tanulási elmaradását és a jegyei is újra a régi eredményeit 
tükrözték. Ezért a lelkiismeretes és kitartó munkájáért ja-
vasolta az osztályfőnök a Büszkeségünk díjra.

Nagy Lili Panna    8.a
Példás magatartású és szorgalmú. Közösségi munkája 

példamutató. Táncol, zongorázik, tanulmányi versenyeken 
indul.

Molnár Kiara Rózsa     8.a
Példás magatartású és szorgalmú. Sakk diákolimpián el-

ért országos 3. helyezése csapatban kiemelkedő eredmény.
Poszpischil Bálint Áron     8.b
Kiemelkedő a tanulmányi eredménye. Példamutató szor-

galma és magatartása mellett, nemzetközi evezős eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. Iskolai és osztályszinten is példa-
mutató a diákközösségért végzett kimagasló tevékenysége.

Reiter Zoltán János     8.b
Kiegyensúlyozott tanulmányi eredménye és szorgalma 

mellett számtalan országos rendezésű íjászverseny győzte-
se. Korosztályos íjászvilágbajnok, diákolimpiai első, máso-
dik helyezett.

„Büszkeségünk” díjazottak 2018/2019
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Holmár Imre (1919-1991) a Fradi országos kerékpárbajnoka

Egy FTC-legenda Rácalmásról
Jelen írással apai nagy-

apám harmad-unokatest-
véréről, Holmár Imréről 
(1919-1991) az FTC két-
szeres országos kerékpárbaj-
nokáról szeretnék megemlé-
kezni. A fotóért köszönetet 
szeretnék mondani Holmár 
Imre unokájának, Holmár 
Lászlónak.

A XX. században élt Rá-
calmáson egy kiváló sport-
ember, aki eredményeivel 
öregbíteni tudta a telepü-
lés hírnevét. Holmár Imre 
(1919-1991) az FTC ke-
rékpározója volt a Hor-
thy-korszakban, s 1937-ben 
és 1938-ban a 4000 méte-
res üldöző csapatverseny-
ben országos bajnoki címet 
szerzett, s ezek mellett szá-
mos egyéni arany-, ezüst- és 
bronzérem birtokosa volt. A 
legendás kerékpározó édes-
apja Holmár József (1895-
1972) kisbirtokos volt, aki 
az első világháborúban a 13. 
(pozsonyi) honvéd gyalog-
ezredben szolgált honvéd-
ként. Kitüntették a Legény-
ségi Vitézségi Érem ezüst 
fokozatának II. osztályával, 
vagyis a „kisezüsttel”. A há-
ború után Holmár József ha-
zatért Rácalmásra és 1919. 
február 22-én feleségül vette 
Igmándi Erzsébetet (1897-
1985). Házasságukból szü-
letett meg 1919. november 
9-én első gyermekük Hol-
már Imre, aki 17 éves korá-
ban lett a Ferencvárosi Tor-
na Club kerékpározója és 
sportsikerei is ekkor kezdőd-
tek el. Az országos sportsaj-
tó, a Nemzeti Sport ezekben 
az években számos cikkben 
nyomon követte a rácalmási 
sportember eredményeit. 
Ezek közül az első, a Ma-
gyar Kerékpáros Szövetség 
(MKSz) által, 1936. szep-
tember 6-án Budapesten, a 
Millenárison megrendezett 
országos pályaversenye, me-

lyen a kezdők kategóriájá-
ban a 810 méteres versenyen 
Holmár Imre aranyérmet 
szerzett, megelőzve klub-
társát, Brezinát és a harma-
dik helyezett Horváthot 
a BSzKRT-től. (Nemzeti 
Sport XXVIII: 175. 1936. 
szeptember 7. 11.). Két hét-
tel később Holmár Imre az 
MKSz által megrendezett 
bajnoki kerékpáros verse-
nyén, a térelőnyversenyt is 
meg tudta nyerni. (Magyar-
ság XVII: 216. 1936. szep-
tember 22. 13.).

A következő esztendő-
ben újra megindult a kerék-
páros szezon. Az 1937. má-
jus 16-17-én, Pünkösd két 
napján megtartott nemzet-
közi bukósisakos, motorve-
zetéses verseny kezdők ka-
tegóriájában 21 fő indult 
el, melyet végül az FTC-
s Morvai József nyert meg, 
megelőzve az MPSE színei-
ben versenyző Bacsillát, míg 
Holmár Imre ezúttal a do-
bogó harmadik fokára állha-
tott fel, maga mögé utasítva 
a szintén FTC-s Brezinát. 
(Nemzeti Sport XXIX: 95. 
1937. május 18. 14.). Az 

FTC - mely az 1936. évi 
eredményei alapján az or-
szágúti bajnokság I. osztá-
lyú egyesületei közé küzdöt-
te fel magát - öt év szünet 
után 1937. július 4-én, nagy-
szabású országúti viadalt bo-
nyolított le a kecskeméti or-
szágút terepszakaszán. Az 
ifjúságiak kategóriájában, a 
60 km-es szakaszon a házi-
gazda FTC kerékpárosai re-
mekeltek is, ugyanis az első 
Morvai lett, míg a dobogó 
harmadik fokára ismét Hol-
már állhatott fel. (Nemze-
ti Sport XXIX: 129. 1937. 
július 5. 12.). A Fradi 1937. 
szeptember 26-án azt is be-
bizonyította, hogy valóban 
ő rendelkezik a legjobb ke-
rékpárosokkal, ugyanis Ma-
gyarország összetett futa-
mú országúti bajnokságán 
5:28.8-as idővel csapatbaj-
noki címet szerzett az Éles-
Morvai-Holmár-Brezina 
összeállítású csapata. (Nem-
zeti Sport XIX: 189. 1937. 
szeptember 27. 14.). Ezzel 
Holmár megszerezte első 
országos bajnoki címét.

A következő évben, 1938. 
március 27-én, hideg, csípős 

időben, orkánszerű széltől 
kísérve került sor az MKSz 
kötelékébe tartozó egyesüle-
tek 50 km-es országúti há-
ziversenyére. A Fradiból ek-
kor 19 kerékpáros vett részt 
a versenyen, akik közül az 
első helyen, a legjobb ered-
ményt elérve Holmár Imre 
végzett 1:41-es idővel, meg-
előzve Morvait, Krepkót és 
Herkét is. (Nemzeti Sport 
XXX: 61. 1938. március 28. 
12.). 1938. július 10-én drá-
mai körülmények között 
zajlott le az FTC-nek az év 
második országúti versenye 
a bécsi országúton. A nap 
legjobb idejét a IV. osztály-
ból az MTK-s Gondy teker-
te 4:17:45-es idővel, míg a 
második helyen, mindössze 
1 másodperccel lemaradva 
ért célba az FTC-s Holmár 
Imre. (Nemzeti Sport XXX: 
134. 1938. július 11. 10.).

1938. augusztus 21-én, 
a Magyar Posztógyári SE 
a Millenáris-pályán orszá-
gos jellegű kerékpáros ver-
senyt rendezett szép számú 
közönség előtt. A verseny 
keretében folytatták a csa-
patbajnoki küzdelmeket, 
melyeknek során az FTC 
és a Törekvés SE mérkő-
zése volt a legizgalmasabb. 
Körönként változott a hely-
zet, de végül az FTC Éles-
Holmár-Morvai együttese 
kitűnő idővel győzni tudott 
a Törekvés Liszkay-Bodai-
Nagy összeállítású csapata 
ellen. (Nemzeti Sport XXX: 
189. 1938. augusztus 23. 9.). 
1938. szeptember 10-én, 
délután több mint 500 főnyi 
érdeklődő előtt bonyolította 
le az MKSz a bajnoki ver-
senysorozatának negyedik 
mérkőzését. Az érdeklődés 
középpontjában Magyaror-
szág üldöző csapatbajnok-
sága került, amelynek XIII. 
futamában a két veretlen, 
az FTC és a BSzKRT le-
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génysége mérte össze ere-
jét. Ez az összecsapás a 
mindvégig nyílt küzdelem 
után végül az FTC győzel-
mét hozta, ugyanis a Fradi 
Morvai-Éles-Holmár ösz-
szetételű legénysége le tudta 
győzni a BSzKRT csapatát 
Magyarország 3000 m-es 
üldöző csapatbajnokságá-
nak XII. futamában 5:29:2-
es idővel. (Nemzeti Sport 
XXX: 182. 1938. szeptem-
ber 19. 11.). 1938. október 
9-én került megrendezés-
re az MKSz pályabajno-
ki versenye a Millenárison, 
ahol Magyarország négyes 
csapatüldöző bajnokságát 
az FTC Éles-Morvai-La-
dányi-Holmár összetételű 
csapata nyerte meg 8 pont-
tal, maga mögé szorítva a 
nagy rivális BSzKRT Ka-
raki-Farkas-Kovács-Kő-
szegi legénységét, valamint 
a dobogó harmadik fokára 
kényszerítve az MTK Pel-
vássy-Sásdy I.-Sásdy II.-
Szalai összetételű csapatát. 
Ezzel Holmár Imre már a 
második országos bajnoki 
címét szerezte meg. (Nem-
zeti Sport XXX: 197. 1938. 
október 10. 12.).

Holmár Imre a szép 
eredményeit a következő 
években is folytatni tud-
ta. A legrangosabb országos 
sportújság, a Nemzeti Sport 
1939. szeptember 19-én kü-
lön cikkben méltatta a fiatal 
rácalmási sportember telje-
sítményét: „A kerékpáros hét 
hőse, Holmár, aki vasárnap 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az FTC csapata a baj-
noki torna keretében legyőz-
te a BSzKRT-t. Györffy, az 
FTC kerékpáros szakosztá-
lyának egyik intézője a múlt 
héten levelet intézett a jelen-
leg Dunaalmáson tartózko-
dó Holmárhoz, s arra kérte 
őt, jöjjön Budapestre, s se-
gítse ki indulásával az FTC 
négyes fogatát. Holmár, aki 
négy hét óta nem ült gépen, 
egy pillanatig sem gondol-
kozott: „Ott leszek”, írta, s 
nem kért sem útiköltséget, 

sem szálloda pénzt. Ellen-
ben: polgári munkája befe-
jeztével  minden nap kemény 
edzésbe állt és vasárnap haj-
nalban felült kerékpárjára, 
és 80 km ledarálása után be-
hajtott Budapestre. Délután 
rajthoz állt a Millenárison, 
részt vett a csapatverseny-
ben és ezzel a fegyverté-
nyével nagyban elősegítette 
a zöld-fehérek győzelmét, 
beszállt a tandembajnokság 
döntő-futamába és Eckert-
tel társulva úgy belekevert 
a hajtókarba, hogy kis híján 
győztesen került ki ebből a 
csatából. Meg kell szoríta-
nunk Holmár kezét, aki pél-
daadó sportszerűséggel és 
színei szeretetében csend-
ben, úri módon megmutatta, 
hogyan kell az igazi sport-
embernek viselkednie, ami-
kor szükség van rá.” (Nem-
zeti Sport XXXI: 186. 1939. 
szeptember 19. 5.).

Holmár Imre egészen 
1948-ig folytatta az aktív 
sportot. Ez alatt egy komoly 
tragédia is érte, ugyanis öcs-
cse, a fodrászként dolgo-
zó Holmár Sándor (1927-
1945) a második világháború 
utolsó évében aknára lépett 
és életét veszítette. A sport-
ban elért kiváló eredményei 
mellett, Holmár Imre ren-
geteg időt fordított a csa-
ládjára is. 1946. szeptember 
28-án Rácalmáson meg-
nősült, feleségül vette Cse-
pecz Juliannát (1926-2000). 
Első gyermeke Holmár 
Imre Sándor volt, aki azon-
ban 1948. május 14-én, két 
hónapos korában meghalt. 
Második gyermeke, Holmár 
József (1950-2012) később 
a dunaújvárosi Szent Pan-
telon Kórházban dolgozott 
főszakácsként, míg harma-
dik gyermeke Holmár Eri-
ka (1954-1993) sajnos fia-
talon elhunyt. Lánya halálát 
azonban már nem érte meg, 
ugyanis Holmár Imre 1991. 
június 12-én, 71 éves korá-
ban örökre lecsukta szemeit 
Rácalmáson.

Holmár Zoltán

Cimbora évzáró
2019 június 15-én cimbora évzárón vettünk részt. A mai 

napon lehetett levásárolni az év közben gyűjtött dinárokat, 
tallérokat, igazi kincsekre cserélhettük be, olyan volt, mint-
egy piac, mindennek ára volt 4, tallártól egészen 4 aranydi-
nárig. Úgy kezdtük, hogy Marcsi néni kiosztotta mindenki-
nek az éves munkájáért járó díjat, amiket a ki mit tudon, a 
szereplésekért (pl. :karácsony) vagy a gyereknapi fellépésért, 
segítségekért, beszámolókért, könyv ajánlókért lehetett kap-
ni. Így a végére mindenkinek elég sok „pénze lett”. Ez után 
kezdődhetett a vásárlás. Volt az asztalon darc, kisebb- na-
gyobb labdák de voltak különféle tollak, apróságok, de köny-
vek is szép számmal.Mindenki a kedve szerint vásárolgatha-
tott, mert tényleg nagy volt a választék. Miután megvettük 
a kedvünkre valót- az összes tallérunk, dinárunk elfogyott –, 
míg vártuk a szülőket kimentünk labdázni. 

Másnap reggel kigazoltuk a levendulás részt ,amit a Cim-
bora klub kapott gondozásra. Szép lett az eredmény.!

Mudra Gérta

A Jankovich 
iskola nyári 
ügyelete és fontosabb 
információk
2019. aug. 7. 9.00- 13.00 Kiss József ig.  25/440-023
2019. aug. 21. 9.00- 13.00 Kiss József ig.  25/440-023

Javítóvizsga és osztályozó vizsga:
2019. augusztus 27. (kedd)  8.00 óra
Tankönyv csomag átvétele:
első tanítási napon

Tanévnyitó ünnepély:
2019. augusztus 30. (péntek) 17.00 óra 

Első tanítási nap:
2019. szeptember 2. (hétfő) 8.00 óra
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Közös célokért közös erővel
Mai beszélgetésünk cí-

meként ez a gondolat ötlött 
fel bennem elsőként. Hiszen 
Szabó András sokszor be-
szél erről. Ha nem is ponto-
san így fogalmaz, de tudom, 
hogy ebben hisz. Nevezhet-
jük ezt az ő szavaival élve 
rendelkezésre álló szürke-
állomány egyesítésének, az 
együtt gondolkodásban való 
hitnek. Remek példákkal jár 
elől, sok tekintetben. Ilyen 
példának gondolom, hogy 
októberben elindul az ön-
kormányzati választáson, 
szülővárosában, Rácalmá-
son. Közös célokért kíván 
küzdeni együttes erővel.

Nézzünk most egy egé-
szen konkrét, példamuta-
tó kezdeményezést András 
részéről, ami-mint leszö-
gezte -, nem csak az ő ér-
deme, a munka oroszlán ré-
sze Maxi Tiboré volt. Igazi 
csapatmunka hívta életre és 
szervezte meg a június 26-
án, Rácalmáson megtartott 
Szolár energetikai előadást. 
A cél ebben az esetben az 
érdeklődők minél szélesebb 
körben történő tájékoztatása 
volt. Hasznos információk 
arról, hogy mi is a napelem 
lényege, hogyan számíthat-
juk ki otthonunk szükséges 
energia mennyiségét, pá-
lyázzunk-e, s ha igen mi-
képpen…tények és tévhitek 
eloszlatása. Olyan előadók 
voltak jelen, akik a saját te-
rületükön már több mint tíz 
éve jelen vannak és a céljuk 
az, hogy korrekt informáci-
ókat adjanak át az érdeklő-
dőknek. Így összekapcso-
lódik András és az előadók 
célja, hiszen mindannyian 
a lakók érdekeit kívánják 
szolgálni, ki a megszerve-
zett előadásokkal, ki a tudá-
sa közkincsé tételével.

A meghívott előadók a 
téma minden szegmensét 
érintették. Elsőként szóljon 

egyikük, most Önöknek is, 
hogy eképpen is segítsünk 
az eligazodásban. Horvá-
th Pál, energetikai mérnök. 
Az ő témája az energia ha-
tékonysági számítás-áram, 
fűtés kiváltás, a pályázatírás, 
tervezés és az egyeztetés a 
közművekkel.

Mit tudhatunk ezekről?
Energia hatékonysági al-

kalmazás…Tegyük ezt a 
megfogalmazást egy kicsit 
ember közelibbé - kezdi vá-
laszát Pál. A mai életünkben 
igen nagy kihívások vannak 
az ivóvíz ellátás, energiaké-
szítés, vagy éppen a káros-
anyag-kibocsátás terén. Ezek 
külön-külön mind nagy fel-

adatok. A fókuszunk Európa 
szinten ez utóbbin van. Az 
elsődleges cél most a csök-
kentés. Másrészt az energia 
biztosítás terén olyan más 
energiákra való átállás, ami 
hosszú távon megoldást kí-
nál, a fosszilis energiák meg-
fogyatkozását követően. Ér-
dekes adalék ehhez, hogy a 
Föld egészét tekintve a la-
kosság áll az első helyen a 
károsanyag-kibocsátásban, 
az üzemek és az autók előtt. 

Ez nyilván elég összetett 
probléma, hiszen több dolgot 
kell összekoordinálni, ha ered-
ményt akarunk elérni.?

Ez így igaz. Ha valaki el-
határozza, hogy ebben a té-

mában előrelépést tesz a 
háza táján, akkor elsőként az 
épület minőségét kell meg-
nézni. Nyílászárók cseréjé-
vel, falak, födém hőszigete-
lésével alkalmassá tehető egy 
otthon arra, hogy gazdasá-
gossá váljon. Amikor ezeken 
túl vagyunk, akkor érdemes 
gondolkodni kondenzációs 
kazánon, vagy villamos vo-
nalon az infra fűtésen. Ha az 
energiánkat is „zölden” sze-
retnénk előállítani, akkor jön 
szóba a napelem, napkollek-
tor, a hőszivattyú rendszer, 
illetve például a fa elgázosí-
tó kazán. Mindezeket a kör-
nyezetkímélő beruházása-
inkat kormányzati úton is 
segítik, EU-s előírások alap-
ján. Így aztán pályázhatunk 
vissza nem térítendő,  illet-
ve  visszatérítendő hitel for-
májában. 

Fontosnak tartom el-
mondani, hogy a napelem 
az energia biztosítására, az 
előbb említett energiahaté-
konysági beruházások pe-
dig a károsanyag-kibocsátás 
csökkentésére szolgálnak. 
E miatt kardoskodom én 
a dolgok együttes kezelése 
mellett. 

Mondjunk néhány szót a 
pályázati lehetőségekről. 

Jelenleg van nyitott ma-
gánszemélyes pályázat. 
Energiakorszerűsítésre van 
lehetőség általa, 20 éves fu-
tamidővel, 0%-os kamatra. 
Úgy szoktam fogalmazni, 
hogy ez egy remek nyug-
díj előtakarékossági befek-
tetés, hiszen a beruházások 
által jelentős rezsicsökkenés 
érhető el. Ezzel a filozófiá-
val tudok én személy szerint 
csatlakozni Szabó Andrá s 
gondolatvilágához. A jövő-
be tekintve a fenntartható-
ságért aktívan téve szívesen 
segítem az ő elgondolásait. 

Beszter
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A régi mozi
Az épület a harmincas 

évek elején még Hahn Béla 
gabonakereskedő raktára 
volt. Csémi bácsi átalakítot-
ta és „Muskátli mozi” néven 
működtette feleségével. Ők 
Pakson laktak, és már szom-
baton jöttek. A néni taka-
rított, Károly bácsi a gép-
házban, melynek az utcára 
nyíló vasajtaja volt, készült 
az előadásra. függött egy vi-
lágoskék tábla, a két szélére 
festett cserepes muskátli kö-
zött a felirat „MUSKÁTLI 
MOZI”. A barnára festett 
külső ajtók mögött lengőaj-
tók nyíltak a tágas előcsar-
nokba, melynek hosszú 
északi falán két léc közé rak-
va a következő előadás képei, 
plakátjai díszítették a fala-
kat. A bejárattal szemköz-
ti falon óriási plakát keltette 
fel az érdeklődést a követke-
ző film iránt. Egy kis ablak 
mögül árusította Kolek Ju-
liska a mozijegyeket. 

A nézőtér lejtősre volt 
kialakítva, felhajtható ülé-
sekkel, a hátsó sor mögött 
három páholy sorakozott pi-
rosra festve, még a könyöklőt 
is piros kárpittal vonták be. 
Négy-négy szék állt mind-
egyikben. Ide szóltak a leg-
drágább jegyek, és ahogyan 
közeledtünk a vetítővászon 
felé egyre olcsóbbak voltak 
a helyek. Első három sor-
ban ültek, zsibongtak a lur-

kók, akik egy-egy kéve fá-
val váltották meg a helyüket. 
Sokan a Novák Kató előt-
ti domboldalon tördelték le 
az ecetfahajtásokat, és spár-
gával átkötve adták át Csémi 
bácsinak, aki a gépház alat-
ti szenes pincében gyűjtötte, 
és miután kiszáradt, az lett a 
gyújtós az előadótermet fűtő 
vaskályhában, melyek ha-
sonlóak voltak, mint az is-
kolában.

Előadás csak szombat este 
és vasárnap volt. A vasárnapi 
kismise után Szabad Misi fél 
íves kék színű szórólapokat 
osztott, melynek fejlécén a 
Muskátli mozi Rácalmás dí-
szelgett az aznap vetített film 
címével, az előadások kezde-
tének időpontjával (2, 4, 6 
óra). Délután az előadások 
szünetében pedig ő árusítot-
ta nyakba akasztós fatálcáról 

a cukorkát és szotyit, fekete 
cipőfűzőt formázó gumicuk-
rot, 2 filléres „stolverket”. Ezt 
a posztot később Kecskés 
Gyula vette át. Egy rajzfilm-
mel kezdődött az előadás, 
melyen az első sorokban ülő 
gyerekhad visongva, ugrál-
va szórakozott, ezt követte a 
híradó. Ezután kinyílt a két 
udvarra vezető ajtó, mert a 
nagyfilm vetítése rövid szü-
net után kezdődött.

A „Muskátli” bemutató 
mozi volt, vagyis az ország-
ban vetítésre kerülő filmeket 
az elsők között mutatta be. 
Ide jártak gyalog Galambos-
ból meg Dunapenteléről is, 
mert náluk nem volt film-
színház. Díszvendégekkel is 
találkozhattunk, mint Shir-
ley Temple hollywoodi film-
csillag, gyermekszínész, aki a 
„Kishercegnő” című film fő-

szereplője volt, és a páholy-
ból nézte végig a „Tomi, a 
megfagyott gyermek” című 
filmet. (Erről mesélt a barát-
nőm, Jeszi is, akit a nagyma-
mája, Gulyás Margit néni a 
mozi közelében álló házá-
ban nevelgetett, és az élet-
re való, cserfes kislány köny-
nyen elérte, hogy ott legyen 
az előadásokon.)

A vetítések a front köze-
ledtével, 1944-ben szakad-
tak meg. A háború befeje-
ződése után Burjánék vették 
meg az épületet az udva-
ri két lakással. Felújítottak 
mindent, még járdát és ke-
rítést is csináltattak. Fiúk, 
„Csöpi” volt a gépész, aki-
nek műszerész műhelye is 
volt. Mindig jó filmeket ho-
zatott, telt ház volt, hosszú 
sorokban álltak az emberek 
a jegypénztár előtt, melyben 
akkor már Némethné Mar-
gitka ült. Akkor még nem 
volt tv a faluban, ez volt az 
egyik legjobb szórakozás, és 
találkozó hely az emberek 
számára. Mielőtt Burjánék 
befektetése megtérült volna, 
a filmszínházat államosítot-
ták. Így lett „Csöpi” alkalma-
zott a saját mozijában. 

Sajnos a „Muskátli mozi” 
már csak az emlékeinkben 
él, csak egy kép maradt a 
fénykoráról. 

Kovács GyörgynéSzínjátszók – középen dr. Csősz Zoltánné patikus

Színjátszók – jobbról, világos öltönyben dr. Csősz Zoltán patikus

Lányok a Muskátli Mozi előtt
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Új sportág a sportcsarnokban

Június végétől az U20-as magyar férfi röplabda válogatott 
edzőtáborozik a nyár folyamán több alkalommal a Rácalmási 
Sportcsarnokban.

A 2020-as tavaszi Európa-bajnoki selejtezőre kezdték 
meg felkészülésüket. A július eleji edzőtáborban a cseh vá-
logatott volt az edzőpartnerük, velük több izgalmas edző-
mérkőzést is játszottak, közte egy hivatalos meccset is, 
melyet az Európa bajnoki második helyezett cseh csapat 
nyert. 

A nyári időszakot követően tárgyalásokat folytatunk a vá-
logatott őszi és téli edzőtáborairól és reméljük, hogy egy új, 
látványos sportág talál otthonra nálunk.

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

A magyar és a cseh U-20-as röplabda válogatott nálunk edzőtáborozott

Magyar-cseh válogatott edzőmeccs

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
nyári programjai

2019. július 25. csütörtök 13:00-16:00 VÉRADÁS 
2019. július 27.  szombat 14:00-18:00 Almások almása vetélkedő egyik helyszíne
2019. júl. 29-aug. 5. hétfő-hétfő 9:00-19:00 U20 férfi röplabda válogatott edzőtábor 
2019. júl. 29-2. hétfő-péntek 8:00-16:00 „Sport, játék, szórakozás” önkormányzati nyári tábor
2019. aug. 5-9. hétfő-péntek 8:00-16:00 „Sport, játék, szórakozás” önkormányzati nyári tábor
2019. aug. 12-16. hétfő-péntek 8:00-16:00 „Mindent bele!” önkormányzati nyári tábor
2019. aug. 12-16. hétfő-péntek 10:00-11:30 DAC U14 lány kézilabda edzőtábor
  17:30-19:00 
2019. aug. 21-25. szerda-vasárnap 9:00-19:00 U20 férfi röplabda válogatott edzőtábor
2019. aug. 26-30. hétfő-péntek 8:00-16:00 RSE minden korosztálya számára kézilabda edzőtábor
2019. aug. 31. szombat 9:00-16:00 II. Ongai Gábor kézilabda utánpótlás kupa
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Rácalmási
Rendezvényközpont és          
 Sportcsarnok

2019. július 25.
csütörtök 13-16-ig

 

ADJ VÉRT,
MENTS

MEG EGY
ÉLETET!

Véradást szervezi: a MAGYAR
VÖRÖSKERESZT 

 
Amivel mi várjuk a véradókat:

Sportolási lehetőség sportpályáinkon
Egészségügyi állapotfelmérés

Jó hangulatú, vidám délután és egy kis
meglepetés 

Véradás a csarnokban
a Magyar Vöröskereszt véradást szervez a Rácalmási Ren-

dezvényközpont és Sportcsarnokba, 2019. július 25. csütör-
tökre, 13 órai kezdettel. A véradás mellett a szervező cukor-, 
vérnyomás és BMI, azaz testzsír méréssel támogatja egész-
ségi állapotunk ismeretét, egészen 16 óráig. 

Az egészségügyi szűrések mellett a sportcsarnok ingye-
nes és szabad programot kínál az arra érdeklődőknek, mint 
ping-pongozás, foci, kézi- és kosárlabdázás, tenisz, tollas és 
megannyi más lehetőséggel.

Várunk minden új és rendszeres véradót a Magyar Vörös-
kereszt és magunk nevében!

Dietetikai szolgáltatással 
bővül a sportcsarnok palettája!

Sudár Dóra dietetikus, 
okleveles táplálkozás-
tudományi szakember, 
sportdietetikus július 15-
től nyújt szakszerű segít-
séget a páciensek egyéni étrendjének kialakításában, akár az 
egészséges életmód, akár a már kialakult betegségek étrendi 
kezelése, vagy akár a testsúlycsökkenés elérése a cél.  

A fogyni vágyók számára az egyénre szabott diétás tanács-
adás kiegészítésére szolgál a 3IN1 LIPOLÉZERES, KA-
VITÁCIÓS, MULTIPOLÁRIS RÁ-
DIÓFREKVENCIÁS ZSÍRBONTÓ 
GÉP, amely július 15-től szintén igény-
be vehető. 

 Az ultrahangos kezelés segítségével 
gyorsabb ütemű fogyás érhető el, amely 
teljes mértékben fájdalommentes és bi-
zonyítottan hatékony eljárás.

Szolgáltatások:
- Állapotfelmérés, testösszetételmérés (OMRON BF511)
-táplálkozási anamnézis felvétele, étkezési napló kiérté-

kelése
- Egyéni dietetikai tanácsadás
- Sportolók számára egyéni táplálkozási terv, étrend kiala-

kítása a maximális teljesítőképesség elérése érdekében
- Speciális étrendek összeállítása
- Kavitációs zsírbontás
- Lipolézeres zsírbontás
- Multipoláris rádiofrekvenciás bőrfeszesítés és cellulit 

csökkentés
Bejelentkezés: +36702304426

Nyár a sportcsarnokban
A sportcsarnokban a nyári szünetben sem áll meg az élet, 

helyi és városi kézilabda csapatok, valamint a röplabda válo-
gatott edzőtáborozik városunkban. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy egyre többen – nem csak a közeli településekről - is-
merik meg a sportintézményt és ezen keresztül Rácalmást is.

Vendégül láttunk egy dunaújvárosi általános iskola szer-
vezésében táborozó gyerekeket, valamint mi adunk otthont 
több olyan nyári tábornak, melyeket Rácalmás Város Ön-
kormányzata szervezett helyi gyermekek számára. Három 
héten keresztül nálunk tölthetik el aktívan szabadidejüket 
a táborozók.
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MÁSODIK RÁCALMÁSI SZIGETFUTÁS
Egy álmot lehet kétszer 

valóra váltani? Nekünk úgy 
érzem sikerült, hála a lelkes 
és egyre bővülő futóközös-
ségnek, akik beneveztek fu-
tóversenyünkre. Tavaly na-
gyon sok pozitív visszajelzés 
érkezett, amely erőt és bátor-
ságot adott ahhoz, hogy be-
levágjunk egy újabb verseny 
megszervezésébe, és egyút-
tal merjünk hosszabb távú 
célokat is kitűzni. A szerve-
zés, tervezés már októbertől 
megkezdődött. Próbáltuk 
az előző évben felvetődött 
igényeket kiszolgálni. Ezek 
nagy része sikerült, és a to-
vábbiakban is arra törek-
szünk, hogy lehetőség sze-
rint minden kérésnek eleget 
tegyünk.

Sajnos az időjárás min-
den igyekezetünk ellenére is-
mét okozott némi problémát. 
A hetek óta száraz erdőben a 
verseny előtti éjszaka rengeteg 
eső esett, pocsolyák alakultak 
ki. Bármennyire is szeretnénk, 
ezt nem tudjuk befolyásol-
ni. Egy-két irányjelző tábla 
– a befóliázás ellenére - el-
ázott, amit a 26 kilométernyi 
pályán már nem volt időnk a 
verseny reggelén ellenőrizni és 
kijavítani. A tavalyi szántóföl-
des útvonalunkat beszántot-
ták, beültették, ezért útvona-
lat kellett bizonyos távokon 

módosítani. Ezek a negatív 
befolyásoló tényezők össze-
adódtak, és okoztak kisebb 
zavart, félreértést az útbaiga-
zításban, amit jövőre termé-
szetesen sokkal precízebben 
megoldunk.

A verseny előtti napon az 
irányjelző táblák és szalagok 
kihelyezése közben még egy 
keresztben kidőlt jókora fát 
is találtunk, ami teljesen le-
zárta az utat. Ezt Poszpischil 
Laci és Kulcsár Tomi bará-
tom azonnali segítségével 
szétvágtuk és félrehúztuk, 
szabaddá téve az utat. (A 
verseny előtti éjszaka kidőlt 
még egy fa a déli fordulónál, 
az maradt ahol van, szerin-
tem ezzel is színesebbé téve 
a terepfutás pályáját.)

Idén futásban 3, 5.5, 11, 
21 km-t, valamint terep-
kerékpárral 21 km-t tel-
jesíthettek részvevőink. A 
futóknak tesztcipőket, ke-
rékpárosoknak tesztkerék-
párt és ingyenes szervizt is 
biztosítottunk. Futóverse-
nyünk felvételt nyert az Öt-
próba Tokióba országosan 
meghirdetett rendezvény-
sorozatba, így az oda is be-
regisztrált versenyzők gya-
rapították pontjaikat, és 
közelebb kerültek a kisze-
melt Adidas ajándékokhoz. 
Ahhoz, hogy kerékpárosa-
ink se maradjanak ki a pont-
gyűjtésből, jövőre 25 km-es 
pálya kijelölésébe gondolko-
dunk. Tavaly több mint 400, 
idén közel 600 fő regisztrált 

versenyünkre. Sikerült meg-
mozgatnunk, és remélhe-
tőleg a pozitív élményeken 
keresztül megszerettetnünk 
a sportot, a futást 40 fő 12 
év alatti gyermekkel. A leg-
fiatalabb rajthoz álló futónk 
4 éves (Kecskés Kornél, Rá-
calmás, 3km), a legidősebb 
70 éves (Varga László, Bu-
dapest, 21km) volt. Gratulá-
lunk nekik a nagyszerű telje-
sítményért!

Az egészséges életmód-
ra törekvés jegyében ingye-
nes szűrést biztosítottunk 
résztvevőinknek. Célunkat 
elértük, mert sokan voltak 
kíváncsiak egészségi állapo-
tukra. Árusok közül is egy-
re többen tisztelnek meg 
minket jelenlétükkel és ez-
zel emelik rendezvényünk 
színvonalát. Volt büfé, ét-
rend kiegészítő élelmiszerek 
és sportitalok, kürtöskalács, 
méz, fagyi és sportruházat. 
A várakozási idő kitöltésére 
készültünk pingpong asztal-
lal, kosárlabda palánkkal, fo-
cikapukkal, strand tenisszel, 
tollaslabdával, de az időjá-
rás miatt ezeket sajnos nem 
tudtuk kirakni.

A verseny vonzóbbá téte-
le és a futók visszacsábítása 
érdekében a kitűzött cél egy 
versenysorozat létrehozása. 
Ebből az alapgondolatból 

A verseny előtti éjjel kidőlt még egy fa, de azt úgyhagytuk

Idén összességében 21 kilométeres távot teljesítettek a Szigetfutásunkon résztvevők
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kiindulva álltam neki egy 
befutóérem sorozat megal-
kotásához. A téma szem-
be jött (vagy repült) velem 
az erdőben futásaim alkal-
mával. Hétköznap a szige-
ten csak én és az állatok… 
Kézenfekvőnek tűnt, hogy 
a Nagy-sziget köré épített 
futóverseny szimbóluma a 
benne élő állatok legyenek. 
Pillanatok alatt összegyűj-
töttem minimum 15 állatot, 
melyeket látok, hallok a fák 
között. Az érem alap Rácal-
más jelképeivel megmaradt, 
a fa ment, a szarvas jött.

Kitartó törzsvendégeink-
nek az évek során megszer-
zett gyönyörű éremsorozatá-
nak méltó helyen tárolására 
terveztem egy egyedi fali 
éremtartót is, őt év érmei-
nek, bízva abban, hogy nép-
szerűségünk a következő 
minimum három évben is 
megmarad. 

Tavaly sokan keresték, 
de már nem maradt idő, és 
energia, technikai futópó-
ló tervezésére és gyártására. 
Idén pótoltuk ezt, természe-
tesen a Szigetfutás új arcu-
latának megfelelő csodaszép 
állatos mintákkal, Szabó 
Rita barátomnak köszön-
hetően. (Lehet, elfogult va-
gyok, de szerintem futópó-
lónk országos viszonylatban 
is a legszebbek között van.)

A 2. alkalommal meg-
rendezett Szigetfutás még 
gyerekcipőben jár, de én 
úgy gondolom, hogy egy 
fejlődésben lévő rendez-
vény vagyunk, tapasztala-
tainkat hasznosítjuk, hogy 

a jövőben egy közel töké-
letes szolgáltatást tudjunk 
nyújtani mindenki számá-
ra. Összességében úgy ér-
zem a visszajelzésekből kö-

vetkeztetve, egy sikeres, jó 
hangulatú, teljesítményben 
és élményekben gazdag va-
sárnap délelőttöt szereztünk 
a sportolni és kikapcsolód-
ni vágyóknak. Ismét sokan 
kérték, hogy jövőre is legyen 
Szigetfutás. A sok boldog 
ember adott annyi energiát, 

hogy belevágjunk a 3. Szi-
getfutás megszervezésébe.

A helyszínen, a rendez-
vény lebonyolításában 40 
fő segédkezett. Nagyon há-

lás köszönet minden kije-
lölt vagy a helyszínen beállt 
alkalmi segítőnek, család-
tagnak, barátnak, ismerős-
nek. Köszönet a frissítőpon-
tok hős személyzetének, kik 
rendületlenül állták a szú-
nyogok támadásait, és elvál-
lalt feladatukat maradékta-
lanul elvégezték.

Természetesen egy ek-
kora rendezvény nem jöhe-
tett volna létre támogatók 
és szolgáltatók nélkül. Ez-
úton is köszönöm Rácal-
más város önkormányzatá-
nak a támogatást, segítséget 
és a bizalmat, Jankovich Kú-
ria Rendezvény és Turisz-
tikai központ dolgozóinak 
az önzetlen és odaadó se-
gítséget, Rácalmás Szent 
György Polgárőr Egyesület 

nagy létszámban megjelent 
dolgozóinak a szakszerű in-
tézkedést, Rácalmás Sport 
Egyesületnek, hogy tagja-
inak biztosította az ingye-
nes részvételt és Nagy Győ-
ző főerdésznek az erdei utak 
megtisztításáért.

Köszönet a támogatásért 
a Duna-Menti Települések 
Szabadidő, Vízisport és Ví-
ziturizmusáért Alapítvány-
nak, a Decathlon áruháznak, 
a Jankovich Kúria Wellness 
Hotelnek, a LV Internati-
onal Kft-nek (Salming), az 
Universal-therm Kft-nek, az 
Elektromodulátor Kft-nek, 
az SL Hungary Kft-nek.

Köszönet a segítségért 
a Spar Mátyásy boltnak, 
a Penconak, Szentkirályi 

Magnesia-nak (és Vikinek 
a kitartó közbenjárásért), a 
Medimpex Kereskedelmi 
Zrt-nek (Nicoflex), a Házi 
Sárkány étteremnek, az 
Aquarius Kerékpárboltnak, 
az Ötpróba Tokióba csapat-
nak.

Köszönjük Szabó Roli és 
Géber Zoli séfünknek, Ris-
kó Peti hangtechnikusunk-
nak, Dóczi Zsuzsinak és 
barátainak, a Magyar Vö-
röskereszt Dunaújvárosi 
szervezetének, az Országos 
Mentőszolgálatnak, Magyar 
Norbinak, és a Köridő csa-
patának profi munkáját.

Élményekben gazdag 
nyarat és kellemes pihenést 
kívánok mindenkinek! Jövő-
re találkozunk!

Nagy Gábor

Salming Hungary - AS19-17460 - AS19/17460/DL

Versenyünk része az Ötpróba Tokióba sorozatnak

Befutóérem sorozatot alkottam

A Szigetfutás új arculatát tükrözik a pólók
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Helyi 
televíziók ANALÓG műsorának 
elosztását a TARR Kft. 2019. július 
utolsó hetében megszünteti

A változtatás elkerül-
hetetlen a hálózat kapaci-
tásának optimalizálása ér-
dekében, amit az analóg 
csatornák felszámolásával 
tudunk elérni. További ana-
lóg csatornákat augusztus 
elején kapcsolunk le, mely a 
kereskedelmi csatornák je-
lentős részét is érinti.

A helyi televízió stúdiók 
digitalizálása lassan 100%-
ban elkészül, így azok, akik 
továbbra is a TARR rend-
szeren maradnak kiváló di-
gitális minőségben lesznek 
láthatóak az Előfizetők szá-
mára, egyedi EPG helyet 
kapnak, akár műsorújság is 
szerkeszthető mögéjük.

A jelenleg analógban és 
digitálisban is elosztott he-

lyi televíziók is 2019. július 
utolsó hetétől kizárólag di-

gitális minőségben marad-
nak a TARR Kft. hálózatán.
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Vidék Bajnokságon vetek részt 
versenyzőink

Fadd-Domboriban orkán erejű szélben rendezték a ver-
senyt. A következő eredmények születtek:

Kenu négyesben bronz érmet szerzet, Somogyi-Osvai-Gé-
ró-Lampert egység.

Kenu egyesben Poszpischil Lőrinc VI. és Nagy Roland 17.
Kajak egyesben a korosztályukban, Poszpischil Luca 9. 

Wágner Luca 24. lett.
Gratulálunk!

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

A kajak kenus gyerekek júliusban kettő hetet helyben tá-
boroznak.

Akik indulnak a Magyar Bajnokságon, még egy hetet 
Dömsödön töltenek el.

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Horváth Benedek  
a világbajnokságra készül

Horváth Benedek az Ifjúsági válogatott kerettel Duna-
varsányban készül az augusztusban Pitestiben megrendezés-
re kerülő világbajnokságra.

A válogató versenyeken elért teljesítménye alapján C-2 
1000 m-en és C-4  500 m-en indul.

Sok sikert kívánunk Benedeknek!
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

RácalmásSportegyesület

 A legfiatalabb kajakosok és a kenusok letesztelték a Mil-
lenniumi Parkban a felújított tavat.

Bölcskei Ferenc szv
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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

Apróhirdetés

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

Gyógyszertár:  
25/444-010

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz:  
80/442-442

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

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

Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Selmeczi Géza evangélikus lelkész  20/824-2766

Fodor István református lelkész 30/223-3753

Eladó a Barinai úton 2956m² belterületi ingatlan. Csatorna 
közmű a telken, egyéb közművek a telek előtt (víz, gáz, vil-
lany). Érdeklődni a 25/626-118-as telefonszámon lehet.

Kis 
anyakönyv

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, 
és öröm a közösség számára is. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Szántó Judit, 2019. május 3., Helyes I. utca, 
Füsti Bálint, 2019. május 4., Kulcsi út.
Müller Emma, 2019. június 18., Panoráma köz
Illés Lajos Péter, 2019. július 4., Madách I. u.
Molnár Ádám, 2019. július 4., Jázmin u.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma a Városnapot követően, 

2019. augusztus 30-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta ezúttal: 2019. augusztus 16., péntek. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat leg-
később augusztus 16-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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„SzélesSzájú Kisbéka” 
MEGNYÍLT (Rácalmás,Fő utca 98.)

H-P: 05-20 Sz: 06-20 V:07.20
(jó idő esetén akár tovább is)

PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
– Friss kézműves pékáru – kovásszal, adalék nélkül, rozsos, magos, 

szénhidrát csökkentett, glutén mentes termékek is - veknik, cipók, 
ízes/sós/édes termékek (hagymás/olivás/provanszi fűszeres…)

– Szendvics – gazdagon
– Illy kávé – jegesen, melegen, habbal, sziruppal mellé torta szelettel
– Forrócsoki, tea, üdítő
– Házi limonádék gyümölccsel 
– Turmix – idény gyümölcsből
– Fagyi kézműves, krémes, lágy 1 gombóc ára 200 Ft

HANGULATOS TERASSZAL, 
és SzéleSzájú mosollyal várunk!




