
2019. szeptember XXVI. évfolyam 9. szám

TÖKFESZTIVÁL 
szeptember 13-14-15-én 

a Jankovich-kúriában!
Szeretettel hívjuk és várjuk Rácalmás lakóit 

ezen a hétvégén 
a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 

legnagyobb rendezvényére, 
a Tökfesztiválra!

Töltsünk el együtt egy kellemes hétvégét!

 Rácalmás Város Önkormányzat
 Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

10 éve város Rácalmás! A jubileumot is ünnepeltük az idei Városna-
pon. A visszajelzések alapján nagy siker volt a rendezvény, amely az 
államalapítás és az új kenyér ünnephez kapcsolódott. Schrick István, 
Rácalmás polgármestere köszöntötte a résztvevőket, megszegte az új 
kenyeret és átadta az önkormányzat díjait (Írásunk a 6-7. oldalon.)

Virágos Magyarország
díjazott Rácalmás!

A Virágos Magyarország elnevezésű országos település
szépítő versenyben idén is elismerésre érdemesítették Rácal
mást. Lakóhelyünk a tájépítészet díját nyerte el. 

– Nagyon büszke vagyok erre a rangos elismerésre. Tavaly  
a belügyminiszter kitüntető címében részesültünk a Virágos 
Magyarország vetélkedésben, és idén is folytatódott a siker
széria – hangsúlyozta Schrick István, Rácalmás polgármes
tere.                                                 (Írásunk a 4. oldalon.)

Választás:  
lapunk  
nem folytat 
kampánytevé-
kenységet

A köztársasági elnök 
döntése értelmében az ön
kormányzati és nemzetisé
gi választást 2019. október 
13án lesz. Tájékoztatjuk ol
vasóinkat, hogy a Rácalmás 
újság önkormányzat által fi
nanszírozott sajtótermék, 
amely választási kampányte
vékenységet nem folytathat. 
A választás előtt megjelenő 
lapszámban kizárólag a He
lyi Választási Bizottság által 
nyilvántartásba vett polgár
mester és képviselőjelöltek 
nevét és jelölőszervezetét 
közöljük tájékoztató jelleg
gel.  

Közeleg az adófizetési határidő
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a második félévi helyi adó-
kötelezettségek befizetésének határideje:

2019. szeptember 16.  
     (Írásunk a 2. oldalon.)

Idősek  
világnapja

Az idősek világnapja al
kalmából szeretettel köszön
töm Rácalmás nyugdíjas és 
szépkorú lakóit! Az Isten él
tesse őket!

Schrick István
polgármester

qqq
Rácalmás Város Önkor

mányzata nevében tiszte
lettel meghívom a rácalmá
siakat az idősek világnapja 
alkalmából megrendezés
re kerülő Máté Péter em
lékkoncertre. A rendezvény 
ingyenes, és 2019. október 
1jén, kedden 18 órakor lesz 
a Rácalmási Rendezvény
központ és Sportcsarnok
ban. (Sport utca 1.)

 Schrick István 
polgármester
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Közeleg a helyi adók  
befizetési határideje!

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy 

a második félévi helyi adókö-
telezettségek befizetésének 
határideje:

 2019. szeptember 16.  
Az idei évben is  a törvé

nyi előírásoknak megfelelő
en  február végén megkül
dött egyenleg értesítőkhöz 
minden magánszemély ese
tében mellékeltük a má
sodik félévi kötelezettsé
gek teljesítéséhez szükséges 
készpénzátutalási megbízá

sokat, emiatt újabb értesítőt 
nem küldünk ki. (A csekke
ken feltüntetésre kerültek a 
befizetési határidők is.) Az 
egyéni vállalkozók, cégek a 
II. féléves kötelezettségeik
ről elektronikusan kaptak 
tájékoztatást. Évközi válto
zások esetében (pl. gépjár
mű évközi vásárlása esetén) 
az adózók határozatban ér
tesültek adófizetési kötele
zettségükről.  

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy minden adózónak 
lehetősége van adófizeté
si kötelezettségét banki át
utalással is teljesíteni, ez 
esetben az átutalási megbí

zás közlemény rovatában az 
értesítőn megtalálható, be
fizető azonosító számot fel 
kell tüntetni.

Kérjük Önöket, ameny
nyiben a második fél
évi teljesítéshez szükséges 
készpénzátutalási megbí
zásaik (csekk) nem állnak 

rendelkezésre, úgy jelez
zék azt a 25/517863 vagy 
25/517864es telefon
számon, illetve személye
sen a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjánál, ügyfélfo
gadási időben.

dr. Györe Andrea
jegyző

 

 
 

Rácalmás Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom 
 

2019. OKTÓBER 4-ÉN, PÉNTEKEN  
16 ÓRAKOR   

 
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár előtti térre 

(rossz idő esetén a művelődési ház nagytermébe), 
ahol az intézmény falán elhelyezett emléktáblánál  

 

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 
EMLÉKEZÜNK 

 
Az ünnepi műsorban közreműködnek:  

a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény diákjai és a Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület 

 
„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” 

      Damjanich János 
 

         Schrick István 
         polgármester 

 

 
 

Rácalmás Város Önkormányzata 

nevében tisztelettel meghívom  

az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepi megemlékezésre 

2019. október 22-én, kedden 17 órára! 

 
Helyszín: Jankovich Miklós Általános Iskola udvara 

(rossz idő esetén a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok) 

 

„A magyar vér oly nagy értéke Európának és a 

szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.” 

Albert Camus  
 

 

   Schrick István 
                     polgármester 

Ügyfélfogadási idő:            
hétfő: 8.00  12.00
szerda: 8.00  12.00   
 13.00  17.00
péntek: 8.00  12.00
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Elkészült a járda,  
ahogyan azt ígértük

A legutóbbi, augusztusi lapszámunkban megírtak sze
rint a tanévkezdésre, szeptember elsejére elkészült az a járda, 
amely az ABC és a takarékszövetkezett között kezdődő ut
cában biztosítja, hogy a gyerekek biztoságosan közelíthessék 
meg a Jankovich Miklós Általános Iskolát. 

A járda 58 méteres szakaszát korlát védi, így a járművek a 
jövőben nem tudnak parkolni azon a területen (tegyük hozzá 
szabálytalan módon) veszélyes közlekedési helyzetet teremt
ve az autókat kerülgető gyalogosok számára. 

Segítettük a beiskolázást
A képviselőtestület a rendszeres gyermekvédelmi ked

vezményre 2019. július 16án jogosult, életvitelszerűen Rá
calmáson élő családok iskolába, illetve óvodába, bölcsődé
be járó gyermekei részére beiskolázási támogatást biztosított 
augusztusban, a tanévkezdés előtt is. 

A támogatás összege gyermekenként 8.000 forint. A tes
tület döntése értelmében idén 65 gyerek és fiatal felnőtt ré
szesült a helyi rendelet szerint adható beiskolázási támoga
tásban. Az ehhez szükséges keretösszeget,  520 ezer forintot, 
a képviselőtestület biztosította.

Elkezdődött hétfőn  
a vasútállomás felé  
vezető út felújítása

Az önkormányzat 100 millió forint támogatást nyert el a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) for
rásból. Az önerő biztosításával együtt 138 millió forint fej
lesztés valósul még a vasútállomás felé vezető út felújításával. 
A kivitelező megoldja majd az útépítést (teljesen új pálya
szerkezetet hoznak létre), a csapadékvízelvezetést, valamint 
parkolók is kialakításra kerülnek a vasútállomásnál. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a munkála
tok azonnal elkezdődnek, miután a munkaterületátadására 
szeptember 9én (lapunk nyomdai munkálataival egy idő
ben) sor került. 

Helyi Választási Bizottság
A 2019. október 13án megtartandó helyi önkormányzati 

képviselők, polgármester, nemzetiségi önkormányzati képvi
selők választásán Rácalmás Helyi Választási Bizottságának 
tagjai:

Holdampf Sándorné elnök
Bucsi Tamás elnökhelyettes
Végh Károly tag
Pinthoffer Zsolt póttag
Bognár László póttag

Bucsi Tamás, Holdampf Sándorné és Végh Károly
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HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 



Rácalmás 5

Városnap – 10 éve város Rácalmás

A jubileumi városnapunkon a térzenét a Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar biztosította augusztus 19én déltől a Janko
vichkúriában. Hallhattuk a színpadon a Rácalmási Napsu
gár Asszonkórust, majd a Barina Táncegyüttes adott ízelítőt  
gazdag repertoárjából. 

Ünnepélyes pillanatok következtek: Schrick István, Rá
calmás polgármestere mondta el ünnepi gondolatait lakóhe
lyünk, Rácalmás várossá nyilvánításának 10. évfordulójához, 
valamint államalapításunkhoz kapcsolódóan. Az egyház 
képviselői megáldották, megszentéltek az új kenyeret, ame
lyet polgármesterünk és alpolgármestereink, képviselőink 
kínáltak a jelenlévőknek. Az ünnepség részeként adták át az 
önkormányzat által alapított kitüntetéseket. (A díjazottak
ról külön írunk.) Sztárokkal folytatódott a színpadi program 
( Janicsák Veca, Kállay Saunders, Republik), amelyet idén is 
számos érdekes és színvonalas kísérő esemény, gyermekmű
sor, főzőverseny, kiállítás egészített ki. A nagyszabású ren
dezvény tűzijátékkal zárult.
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Kitüntetettjeink
Rácalmás díszpolgára: Kukucska Gyula

Kukucska Gyula Rácal
máson született, halász csa
ládból származik. Életét 
meghatározta  a Duna , a ter
mészet iránti szeretet. Rácal
máson élt egész életében, itt 
végezte az általános iskolát, 
majd érettségit szerzett Du
naújvárosban, a tanácsakadé
miára   Veszprémben járt.   

Rácalmáson vbtitkár volt 
1970től 10 éven át. Végezte  
a munkaköréből adódó fel
adatokat, ismerte a telepü
lést ,a településen  lakókat. 
Őt is mindeni jól ismerte, 
Tudták, hogy önzetlen em
ber, segítségért bárki fordul
hatott hozzá. 

Mindenki előtt nyitva állt 
az ajtaja. És így van ez mind 
a mai napig. 

1980tól 2015ig, csónak
jával járta a Dunát, Nagy
Dunai halász volt, egészen  
nyugdíjba vonulásáig.

 A Rácalmási  Városvédő  
és Szépítő Egyesület  aktív 
tagja. 

 A Rácalmási Napsugár 
Nyugdíjas Klub tagja, ahol 
tevékenyen részt vesz a tár
sadalmi munkában és a klub 
életében.  Almások Almá
sa csapat kísérője évek óta, 
minden évben megrende
zésre kerül a találkozó, idén 
Rácalmás adott otthont a 
vetélkedőnek, ahol szervezői 
feladatokat látott el.

1990től  önkormányzati 
képviselő  és egyben betölti 
az alpolgármesteri tisztséget. 

„Rácalmásért” kitüntető oklevél 
Czinka 
Lászlóné

 Rácalmás Város Önkor
mányzat Képviselőtestülete  
Rácalmásért kitüntető ok
levél adományozásáról dön
tött  Czinka Lászlóné részé
re.

Czinka Lászlóné a 
Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület által szer
vezett fesztiválok, rendez
vények oszlopos tagja.  A 
köztéri virágágyások rendít
hetetlen gondozója. A vá
rosvédők méltán büszkék le
hetnek , hogy az egyesület  
tagjaik között tudhatják.

Rácalmás Város Önkor
mányzat Képviselőtestülete  
Rácalmásért kitüntető ok
levél adományozásáról dön
tött  Pallos László részére.  

Pallos László
A városvédő egyesület 

korábbi elnöke. Az egyesü

let kötelékében több mint 
egy évtizede végez közösségi 
munkát. Vezetői tapasztala
tával, kapcsolatrendszerével  
és nagy tudásával minden
ben segíti az elnökség mun
káját. Egyesületi rendezvé
nyek állandó szervezője és 
intézője.

Czinka Lászlóné veszi át a díjat Schrick Istvántól Pallos László veszi át a díjat Schrick Istvántól

Kukucska Gyula Rácalmás díszpolgára
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Rácalmásért és a köz szolgálatáért végzett tevékenységük elismeréséért vehettek át kitüntetést. Hátul: Pallos László, Kiss József, Baksa Lász-
ló, Fridrich Ferenc, elöl: Szloboda Andrásné, Füléné Perusza Katalin, Márkusné Igmándi Zita, Czinka Lászlóné, Tóth Tiborné

Rácalmás Köz-szolgálatáért kitüntető oklevél
Szloboda András

1990 óta dolgozott az 
önkormányzatnál az  idősek 
napközbeni ellátását végez
te , házi szociális gondozó  
volt  nyugdijba vonulásá
ig, ami nemrégiben történt 
meg. 1997  től irányitotta   a 
szakmai szolgálatot.   Nehéz, 
embert próbáló munka ez. 
Ő azonban mindig tudott 
mosolyogni, erőt és bizta
tást adott az időseknek. So
kak számára már családtag 
lett,megosztották vele napi 
gondjaik és örömeiket. 

Kiss József
1990 től dolgozik a 

rácalmási általános iskolá
ban és azonnal beszállt a kö
zösségi életbe. 1991tól 1996 
ig a rácalmási sportegyesü
let elnöke. 1999tól igazga
tóhelyettes, majd 2012tól 
látja el az igazgatói  felada
tokat. Higgadt, előrelátó , jó 
kapcsolatteremtő ember. A 
közösségi élet mozgatója ,  
szervezője. Példaként állhat 
szülők, gyermekek előtt.

Tóth Tiborné
Gabi óvonéni 2019. ja

nuár 31én elérte a nők 
kedvezményes öregségi 
nyugdíjára jogosító időt: le

dolgozott 40 év után kér
te nyugdíjaztatását. 35 évet 
dolgozott a rácalmási óvo
dában. Munkáját  mindig 
lelkiismeretesen, precízen, 
pontosan végezte. Jó kap
csolatot ápolt gyermekek
kel, szülőkkel,kollégákkal 
egyaránt. Jó pedagógus volt: 
magas szintű  szakmai fel
készültség, őszinteség elfo
gadás, szeretetteljes odafor
dulás jellemezte

Füléné Perusza Katalin
Zöbb mint 30 éve tanít 

Rácalmáson. Ezen idő alatt 
tanulók százainak volt taní
tó nénije. Gyermekei szere
tik, mert családias légkört 
tudott teremteni és szabad
idős tevékenységek sokasá
gát valósította meg. Az is
kolában és településünkön is 
rendkívül sok feladatot vál
lalt önzetlenül. 

Rendkívül aktív tagja a 
városvédő egyesületnek is. 
osztályával és a szülőkkel 
rendszeresen gondozza te
lepülésünkön a virágágyáso
kat. A fesztiválokon segítő
ként állandóan jelen van.

Márkusné Igmándi Zita
1999 óta dolgozik a 

Jankovich Miklós Általános 
Iskolában.  Csendes, szerény 

magatartása óriási munka
bírással párosul. Az iskolai 
énekkar létrehozásával és 
működtetésével emeli ün
nepélyeink, rendezvényeink 
színvonalát. Évente rendkí
vül sok települési és civil ren
dezvényre hívják őket, ami
nek örömmel tesznek eleget. 
Tanítványai egyre nagyobb 
sikereket érnek el a külön
böző tanulmányiés ének
versenyeken. A Napsugár 
Asszonykórus vezeti, ahol 
szintén sok fellépést vállal
nak és számtalan sikert ér
nek el. 

Baksa László
15 éve dolgozik Rácalmá

son, a Jankovich Miklós Ál
talános Iskolában történe
lem szakos pedagógusként. 
Ezen idő alatt az intézmény 
egyik húzó embere lett, aki 
szakmai tudásával, humá
nusságával, munkabírásával, 
lelkesedésével egyaránt ki
vívta a kollégák, a gyerekek 
és a szülők tiszteletét, meg
becsülését. Településünk 
társadalmi életében is rend
kívül aktív szerepet vállalt. 
Állandó szervezője a nem
zeti ünnepeinkre történő 
megemlékezéseinknek, me
lyeket mindig magas színvo

nalon bonyolított le. Szám
talan kiállítást is szervezett 
történelmi eseményeinkkel 
kapcsolatban. Nagy érdek
lődéssel fordul Rácalmás 
múltja felé, helytörténeti ve
télkedőket és kutatásokat 
szervezett tanítványainak, 
Ezeken kívül számtalan 
módon vesz részt Rácalmás 
életében a Tökfesztivál lát
ványosabbá tételétől a pa
pírgyűjtésekig. 

Fridrich Ferenc
Fridrich Ferenc körze

ti megbizott, rendfokoza
ta szerint cimzetes rendőr 
törzszászlós, 20 éves szol
gálati jogviszonnyal rendel
kezik.   Rácalmási család
ból származik, jelenleg is itt 
él családjával. Rácalmáson 
2012. július 15től látja el a 
körzeti megbizotti feladato
kat. Kiváló kapcsolatot ápol 
az önkormányzattal és in
tézményeivel. A  Rácalmási 
Szent György Polgárőr 
Egyesülettel minden együtt
működik, szakmai tudásával 
segiti munkájukat.  Felada
tait magas szakmai szinvo
nalon látja el,aminek kö
szönhetően településünkön  
a közbiztonság jónak mond
ható.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Megújultak az óvodánk udvari játékai

Az óvoda nyári zárva tartásának időszakában jelentős fel
újítás volt az óvodában. Az udvari játékok ismét az eredeti 
szépségükben várták vissza a gyerekeket, valamint új esz
közöket is telepítettek a szakemberek: mérleghinta és forgó 
szolgálja a gyerekek örömét.   A homokozú pereme megújult, 
mellette puha burkolat gondoskodik a kicsik biztonságáról. 
A mászókák köteleit is kicserélték. Olyan az udvar, mint új 
korában...  
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Új csoportszobával  
gazdagodott a Manóvár 
bölcsődei része

A Manóvár bölcsődei ré
szére jelentős az igény és a 
túljelentkezés Rácalmáson. 
Sok a fiatal család a települé
sen, sokan költöztek ide kis
gyermekkel, illetve még po
caklakóval. 

– A kisvárosunk népessé
ge egyre nő, jelenleg 34 böl
csődés korú kisgyermek van 
intézményünkben, nyolcat 
tudtunk pluszban felven
ne azáltal, hogy az önkor
mányzat segítségével kiala
kítottunk a nyáron egy mini 
bölcsis csoportot is a meglé
vő két bölcsődei csoportunk 
mellé – tudtuk meg az új 
csoportszobában beszélget
ve Kozári Boglárka szakmai 
vezetőtől. A szakember el
mondta azt is, hogy: – Még 
az intézmény augusztusi zár
va tartása előtt elvégezték a 
szakemberek a csoportszoba 
kialakításának építészeti ré

szét. A szakmai vezetői iroda 
és a játszócsoport egybenyi
tásával lehetett létrehozni az 
új mini bölcsődei csoportot, 
a hozzá tartozó vizes blokk 
bővítésével együtt. A kivite
lezők alkalmazkodtak az in
tézményi élethez, nem nap 
közben, hanem a nyitvatar
tásunk után, esténként vé
gezték a munkát, így nem 
zavarták a gyerekeket. A vég
ső munkák és a berendezés 
azonban a szünetre maradt, 
amelynek a végén gyönyörű, 
új, jól felszerelt csoportszo
bával várhattuk a kicsiket. 

Birtokba vették a 
gyerekek az ovifocipályát

A Manóvár Óvoda és Bölcsőde óvodaudvarán kialakítás
ra került az OviSport Közhasznú Alapítványt  közreműkö
désével  egy multifunkcionális sport pálya. Ez az ovisport 
program alkalmas a gyermekek mozgásszeretetének megala
pozására. Biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését, moz
gásés játékigényük kielégítését. Biztonságos, kényelmes, 
testméretüknek megfelelő sport létesítmény.

Az önrészt, amely  5 millió forint, a  fenntartónk, a he
lyi  képviselőtestület biztosította. A fennmaradó   12 millió 
forintot helyi vállalkozók TAO felajánlásából tudtuk össze
gyűjteni.  

Köszönjük az önkormányzatnak és a vállalkozóknak a tá
mogatást.

A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a szép új 
foci pályát, jó érzéssel használják a mérkőzésekhez kapott 
mezeket is.
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Virágos Magyarország verseny: 
Tájépítészeti díjat nyert Rácalmás

2019-ben a Magyar Tá-
jépítészek Szövetsége a 
„Virágos Magyarország” 
verseny keretében Rácal-
más városának adomá-
nyozza a 2005-ben alapí-
tott Tájépítészeti díjat. Az 
oklevelet Pallos László és 
Majerné Perusza Andrea 
vette át kisvárosunk nevé-
ben a Tatabányán megren-
dezett díjkiosztó ünnepsé-
gen.

A Virágos Magyarország 
verseny újabb regionális he
lyezettjeit hirdették ki au
gusztus utolsó napjaiban. A 
díjazottak között Rácalmás 
is ott van!

A tatabányai területi díj
átadó keretében a Fejér, 
KomáromEsztergom és 
Veszprém megyéket magá
ban foglaló régió települései 
közül választotta ki a zsűri 
a nyerteseket: a három me
gyéből pályázó városok kö
zött Székesfehérvár, a falvak 
között Paloznak lett az első 
helyezett. A Tájépítészek dí
ját (a Magyar Tájépítészek 
Szövetségének díja) Rácal
más érdemelte ki.

A zsűri a szakmai érté
keléskor fokozottan figyel 
a település gondozottságá
ra, tisztaságára, egységes ké
pére; a fenntarthatósági és 
fejlesztési tervekre; a tele
pülés zöldfelületi program
jára, fejlődésére; a közössé
gi részvételre, a lakosság és 
a civil szervezetek bevoná
sára; a település turisztikai 
jelentőségére és felkészült
ségére, látogató és vendég
barát szemléletére; az ön
kormányzat erőfeszítésére, 
fenntartói szerepére és stra
tégiai gondolkodására; a ne
velésioktatási intézmények 
környezettudatos program
jaira és eredményeire; vala

mint a korszerű hulladék
gazdálkodásra és megújuló 
energiafelhasználásra.

A Virágos Magyarország 
kezdeményezés arra ösztön
zi a városokat és községe

ket, hogy aktívan tegyenek 
a kulturált és vonzó telepü
léskép kialakításáért. Ehhez 
a parkok és virágos területek 
kialakítása mellett számos 
dolog hozzájárul, egyebek 
között a fenntartható fejlő
dés szempontjainak követ
kezetes alkalmazása, a tele
pülésen élők összefogásának 
ösztönzése, életminőségük 
javítása, a környezettuda
tos szemlélet erősítése, vala
mint a természeti és az épí
tett örökség megőrzése és 
gyarapítása.

A verseny célja a kulturált 
és vonzó településkép kiala
kítása, a fenntartható fejlődés 
szempontjainak következe
tes alkalmazása, a településen 
élők összefogásának ösztön
zése, életminőségük javítása, 
a környezettudatos gondol
kodás és szemlélet erősítése, 
valamint a természeti és az 
építészeti örökség megőrzése 
és gyarapítása.

Schrick István, Rácalmás 
polgármestere a következő
ket mondta el a díjjal kap
csolatosan:

– Nagy büszkeség szá
munkra és nagy megtisz
teltetés számunkra, hogy a 
szakemberek is nagyra érté
kelik településszépítési tö
rekvéseinket, és tájépítészeti 
szempontból is elismerésre 
méltónak ítélték Rácalmást.  
Köszönet ezért az elisme
résért, és nagynagy köszö
net azoknak, akiknek a jó
voltából ezt kiérdemeltük, 
akik a legnagyobb hőség
ben is gazolják, gondozzák 
a virágágyásokat, a parko
kat, nyírják a füvet például a 
Millenniumi Park hatalmas 
területén, gondoskodnak 
róla, hogy az mindig minő
ségi kikapcsolódást nyújt
hasson az oda kilátogatók
nak. Forrás: DUOL.hu

Majerné Perusza Andrea a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnökségének tagja vette át az oklevelet
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
25 éves a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Értesítjük a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
tagjait, hogy 

2019. szeptember 21-én 17 órától 
a művelődési házban ünnepeljük 
az egyesület 25 éves fennállását. 

Kérek minden városvédős tagot, hogy részvételi szándékát 
vagy elmaradását legyen szíves jelezni Bodó Mariann részére 
az átadott meghívón szereplő telefonszámon! Köszönettel.

Steiner Lajos

Tökfesztivál belépőjegyek
 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 14.00ig 
500 Ft/nap/fő

 Családi belépőjegy: 
3.000 Ft/nap (2 fő felnőtt, 2 
fő gyerek)

Tökdekoráció készítése
Idén is készíthet minden

ki a háza elé tökből dekorá
ciót csakúgy, mint az elmúlt 
években. A lakóházak előtti 
dekoráció jutalmazása 2 da
rab 3 napra szóló karszalag. 
Kérésünk, hogy a kompozí
ció legalább 3 darabból álló, 
kidolgozott, rendezett, dí
szítő jellegű kompozíció le
gyen. Csütörtökön délután 
kezdjük a dekorációk meg
tekintését és a karszalagok 
kiosztását.

Ami új, hogy az értékelés
re szánt dekorációkat a Mil
lenniumi Parkban vagy Rá
calmás fő útvonalán (a 6os 
úttól egészen a volt Czakó 
Cukrászdáig) kérjük majd 
elhelyezni. Ehhez regiszt
ráció szükséges 2019. szep
tember 11én, szerdán 15 
órától a Millenniumi Park
ban elhelyezett pavilonban. 

A városvédő egyesület 5 
darab 3 napos karszalaggal 
és 5 darab tökkel támogat 
minden kompozíciót. Fon
tos megjegyezni, hogy adott 
dekoráció előtt kérjük fel
tüntetni a fantázianevet és 
a készítő személyek nevét, a 

regisztrációnál kérjük majd a 
pontos elérhetőségeket.

A ház elé épített deko
rációk nem vesznek részt a 
versenyben.

A közületek, boltok, vál
lalkozások dekorációjának 
helyszíne változatlanul a sa
ját területük, és az iskolá
sok továbbra is a kúriában 
és Millenniumi Parkban 
helyezik el dekorációikat. 
Mindkét kategóriát a ha
gyományok szerint önállóan 
értékeljük.

A kerámia jutalmakon 
felül 300 ezer forint összér-
tékű vásárlási utalvánnyal 
is jutalmazzuk a helyezést 
elért résztvevőket.

A Tökpiramis újra épül a 
Millenniumi Parkban, illet
ve a kúria területén a Tök
hintó is újra várja a Hamu
pipőkéket.

Szeretnénk, ha a városvé
dő egyesület fennállásának 
25. évfordulóját minél több 
kompozícióval tennénk em
lékezetessé Rácalmás lakos
ságának és az idelátogató 
vendégeknek az örömére! 

A Tökfesztivál támogatói
Kiemelt támogatóink: 

 Rácalmás Város Önkormányzata
 Hankook Tire Magyarország Kft.
 Hamburger Containerboard
 Ferrobeton Zrt.
 Milpress Kft.

További támogatóink:
 Duna-Via Kft.
 Hr Profix Konzol Kft.
 Timpanon P+P Kft.
 DAV Mérnöki Kft.
 Kemi-Ker Kft.
 Universal-Therm Kft.
 Szilárd Csempe Duna Kft.
 Duna Komplex Bau Kft.
 Fe-coor Tech Kft.
 Patika Udvarház
 Bodkő Kft.
 Szabó András
 Bogát Jenő
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Idősek Világnapja
Rácalmás Város Önkormányzata nevében tisztelettel

meghívom a rácalmási szépkorúakat az 

Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ingyenes 

Máté Péter emlékkoncertre!
 

Tisztelettel: Schrick István polgármester

Helyszín: Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok (Sport utca 1.)

2019. október 1.,
 kedd
18 óra

"Az idős emberek testében mindig ott van az a gyermek, aki valaha újoncnak számított a világ
történetében. Az összes többi, amit kívülről látunk, az idő rétegződése." /Jostein Gaarder/

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Gerendai Gábor által szerkesztett 
zenei összefoglalóban ebben a 

hónapban többek között az ’50-es 
évek egyik legkiemelkedőbb 

könnyűzenei énekesének, Zsolnai 
Hédinek felvételeiből is hallhatunk.



Rácalmás 13



Rácalmás14

Stílusos Vidéki Étterem Találkozó (SVÉT) Rácalmáson
Lapunk nyomdai munká

lataivel egy időben, szeptem
ber 67én jeles eseménynek 
adott otthont településünk: 
A Jankovich Kúria Wellness 
Hotel és Étteremben adtak 
randevút egymásnak az or
szág stílusos vidéki éttermei. 

A Jankovich Kúria Well-
ness Hotel és Étterem 2016-
ban nyert felvételt a Stílusos 
Vidéki Éttermiség mozga-
lomba, idén pedig elnyerte 
a  SVÉT rendezési jogát. Az 
előzetes információk szerint 
17 rangos étterem, számos 
kiváló hazai borásza sereg-
lett a múlt hétvégén Rácal-
másra. Mintegy 3000 ven-
déget vártak a találkozóra. 

Több kiváló étterem ösz
szefogásával a Szentendrei
szigeten található Rosinante 
Fogadóban 2012 februárjá
ban jött létre az első gaszt
rorandevú, amely közel hoz
ta egymáshoz a fogékony 

közönséget és az akkor még 
nyolc innovatív vidéki kony
hát vezető séfet. A jelenleg 
17 vidéki étterem közös ne
vezője a minőségi konyha 
és a szívből jövő vendéglá
tás. A cél mindezek népsze
rűsítése évi egy nagy, illetve 
több kisebb rendezvény kere
tén belül azzal a nem titkolt 

szándékkal, hogy az ínyenc 
utazók fókuszába új, kevéssé 
ismert kulináris desztinációk 
kerüljenek. 

Ahogyan Szabó Attila, a 
hotel igazgató előzetesen úgy 
fogalmazott: „Minden ed
diginél különlegesebb hely
színen, reggelizés lehetőség, 
gasztroszínpad, megannyi 

workshop, előadás, gyereksa
rok, környezettudatos tálalá
si szemlélet, regionális alap
anyagok és Tóth Vera esti 
koncertje várja a vidéki gaszt
ronómia elkötelezett híveit 
Rácalmáson a Magyar Tu
risztikai Ügynökség által tá
mogatott SVÉT 11.0 nagy
rendezvényünkön.”
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Foglalkozás Időpont Helyszín Klubvezető
Rácalmási Hurciklub minden hónap 2. szerda 10.0011.00 Táncterem

Horváth Zsuzsanna, 30/5684742Aktívmami Power Walking  szerda, 9.0010.00 Kinti edzés
Aktívmami Hordozós Fitness szerda, 9.0010.00 Táncterem

Angol Klub kedd, 17.0018.00 Civil terem Bodnárné Surányi Gabriella
30/3482946

Apple Country Klub szerda, 18.00–20.00 Nagyterem Szalai Gabriella, 20/5831844
Babamama Klub csütörtök, 10.0011.30 Táncterem Szabó Beáta, 20/2301321
Rácalmási Barina Táncegyüttes (gyerek) péntek, 16.30 18.00 Civil terem

Molnár István Dániel

Rácalmási Barina Táncegyüttes (után
pótlás)

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

Táncterem

Rácalmási Barina Táncegyüttes (felnőtt)
kedd, 19.00–20.00
csütörtök, 19.00–20.00
péntek, 18.00–20.00

Táncterem

Rácalmási Barina Táncegyüttes (táncműhely) szombat, 10.00–13.00 Táncterem

CikkCakk Foltvarró Klub
minden hónap 2. és 4. szombat, 
14.00–17.00. szept. 14, szept. 28, okt. 5, 
okt. 26, nov. 9, nov. 23, dec. 7

Civil terem Polákovicsné Pálinkás Márta

Cimbora Klub havonta 1 szombat, 15.00–17.00
szept. 14, nov. 9, dec. 14 Civil terem Törökné Antal Mária

Jazzbalett (1. osztályosok) hétfő 14.0014.45,
szerda, 14.00–14.45 Táncterem

Bostyai Emília, 30/9279476
Jazzbalett (2. és 3. osztályosok) hétfő 15.0016.00

szerda, 15.0016.00 Táncterem

Jazzbalett (4. osztályosok) hétfő 16.0017.00
szerda, 16.0017.00 Táncterem

Jazzbalett (felsősök) hétfő 17.0018.30
szerda, 17.0019.00 Táncterem

Jóga szombat 08.0009.30 Táncterem Vida Orsolya, 20/5593134
Karate iskolásoknak csütörtök, 16.30–17.30 Táncterem Simon László, 30/6063565
Kid Rock & Roll péntek, 16.4517.45 Táncterem KöblMohr László, 20/3290304
Mozgássérült Egyesület Rácalmási Csoportja minden hónap utolsó szerda, 15.00–16.00 Könyvtár Pauer Gézáné
Napfény Nyugdíjas Klub kéthetente csütörtök, 16.00–18.00 Nagyterem Bodó Istvánné

Napsugár Asszonykórus kedden 16.0017.00, szerda 15.3016.30 Civil terem Márkusné Igmándi Zita
ig.zita76@gmail.com

DDD Baráti Kör (volt Német Klub) havonta 2 pénteken 18.0020.00, szept. 6, 
szept. 20, okt. 4, okt. 18, nov. 8, nov. 22 Civil terem Hoffmann Mária

Német kezdő nyelvtanfolyam hétfő, 17.00–18.30 Civil terem Német Nemzetiségi Önkormányzat
25/517864Német haladó nyelvtanfolyam csütörtök, 17.00–18.30 Civil terem

Pilates kedd, 17.30–18.30
csütörtök, 17.40–18.40 Táncterem Vida Orsolya, 20/5593134

Rácalmási Festőkör szerda, 17.00–20.00 Civil terem Nógrádi Katalin, 25/231175
RáJátSZiK – Rácalmási Játékszín Kör csütörtök, 18.00–20.00 Nagyterem Ördögné Ruszthi Anna
Remény Klub minden hónap 2. szerda, 16.00–17.00 Körös terem Dr. Árgyalán Sára, Gódány Imréné
Ringató kedd, 10.15–11.15 Táncterem Veréb Judit, 20/3315500
Szent György Polgárőr Egyesület minden hónap utolsó péntek, 19.00–21.00 Civil terem Bartal Zoltán, 30/6210962

Böködő Banyaklub havi 1 szombat, 14.00–17.00
szept. 21, okt. 19, nov. 16, dec. 14 Civil terem Tóth Imola, 20/4761507

Olvasó Klub minden hónap 1. szerda, 18.00–20.00
szept.4, okt. 2, nov. 6., dec.4. Könyvtár SchmidtCzetli Ágnes, 30/??

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, Szigetfő utca 31., Facebook: www.facebook.com/racmuvhaz

telefon: 25/440456, email: racmuvhaz@racalmas.hu 
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Könyvtári percek
Könyvajánló
Pétefy-Novák Éva: Egyasz-
szony- Aki nem félt elmonda-
ni, amiről mindenki hallgat

A 2014es megjelenés óta 
most a kilencedik kiadásnál 
tart a könyv. Ez azért már 
önmagában is sokat elárul 
PéterfyNovák Éva első re
gényéről, a könyvről, amit a 
létező legnagyobb fájdalom, 
a gyász szült.

Zsuzsi és Éva történe
te nem mindennapi. Olyan 
ez a könyv, mint egy tiszta, 
őszinte beszélgetés, tabuk 
nélkül. Arról, amiről nem 
szívesen beszél senki. Gyö
nyörű és fájdalmas történet 
az övék, melyből sugárzik a 
feltétel nélküli szeretet, az 
elfogadás, az ösztönös gon
doskodás, arról, akit a leg
jobban szeretünk a világon: 
a gyermekről.

Az 1980as évek elejétől 
kalauzolja végig az olvasókat 
az írónő a saját életén, mely 
cseppet sem könnyű, még 
véletlenül sem rózsaszín 
ködbe burkolt.  A közös út 
során erősen kötődünk Évá
hoz, majd Zsuzsihoz, megis
merünk jó és kevésbé jó em
bereket, elképedve figyelünk 
minden igazságtalan pilla
natot, s végül a búcsú szá

munkra is borzasztóan fog 
fájni. És a történetük velünk 
marad, sokáig, nagyon soká
ig.

Megrázó könyv a való
ságról, hitelesen attól a nő
től, aki mindezt átélte.

Aki többet szeretne meg
tudni  a történetről, szíve
sen beszélne az írónővel, azt 
szeretettel várjuk október 
1jén 18 órakor a Művelő
dési Házba íróolvasó talál
kozóra, ahol vendégünk lesz 
PéterfyNovák Éva.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros 

művelődésszervező

Álomgyár Kiadó ajándék 
könyvek

Az Álomgyár Kiadó pályázatot hirdetett könyvtárak ré
szére, melyben borítósérült könyveket tudtak igényelni a 
kisebb városi könyvtárak a kiadótól. Könyvtárunk 10 db, 
apróbb esztétikai hibás könyvet kapott, melyek már kölcsö
nözhetőek a könyvtárban. Köszönjük a kiadónak ezt a nagy
szerű lehetőséget. 

Schmidt-Czetli Ágnes

Beiratkozás
A korábbi évekhez hasonlóan szeptember-
től már csak az éves díjak 50 %-át kell 
fizetni az új beiratkozóknak, 
azaz felnőtteknek 500 Ft-ot, diákoknak, 
nyugdíjasoknak, GYES/GYED és egyéb 
kedvezmények esetén 300 Ft-ot.

 Schmidt-Czetli Ágnes
 könyvtárosművelődésszervező
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Új könyvek  
a könyvtárban

A nyári szünet után sem hagytuk új könyvek nélkül az ol
vasókat. Szeptember 3án újra  sok szép új könyvvel vártuk 
a kicsiket és nagyokat a könyvtárba.

 Schmidt-Czetli Ágnes

Jól sikerült a nyári  
Olvasótábor

Ez nem került bele sem a júliusi sem az augusztusi újság
ba, így kérlek, most legyen benne!

Idén első alkalommal tartottunk Olvasótábort a könyv
tárban. 13 gyermekkel két csoportban folyt a foglalkozás. 
Mindkét csoporttal feldolgoztunk egyegy könyvet, melyet 
utána megnéztünk filmben is, így a gyerekek látták a kü
lönbséget könyv és film között. Szerencsére egyöntetűen a 
könyv tetszett nekik jobban. Rengeteget játszottunk, nevet
tünk, kézműveskedtünk, nagyon élveztük az együtt töltött 
hét minden pillanatát!

A tábor végén tortával ünnepeltünk és mindenki gazda
gabb lett – az élmények mellett – egyegy könyvvel is!

 Schmidt-Czetli Ágnes
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Fotópályázat
Így olvasunk mi! címmel fotópályázatot hirdetünk, mely

re könyvekkel, olvasással kapcsolatos fotókat várunk. A ké
peket a rackonyvtar@racalmas.hu  email címre várjuk szep
tember 21ig.

 Schmidt-Czetli Ágnes

Országos Könyvtári Napok
Az idei évben szeptember 30. és október 6. között ke

rül megrendezésre az Országos Könyvtári Napok prog
ramsorozat. Ennek keretében az idén is számos prog
rammal készülünk a könyvtárba látogatók részére. Lesz 
íróolvasó találkozó, könyvújdonságok, fotókiállítás, kéz
műves foglalkozás és természetesen érdemes lesz az ut
cákon is nyitott szemmel járni.  Schmidt-Czetli Ágnes

Nyitvatartás:
Művelődési Ház
nyitva tartása:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 1020
Szerda: 1020
Csütörtök: 1020
Péntek:  1020
Szombat: 1018
Vasárnap: ZÁRVA
Könyvtár és Internet

nyitva tartása:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 1018
Szerda: 1020
Csütörtök: 1018
Péntek: 1018
Szombat: 1016
Vasárnap: ZÁRVA

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi 
elérhetőségeken adunk felvilágosítást:

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, 2459 Szigetfő u. 31.

Telefon, fax: 25/440456
email: racmuvhaz@racalmas.hu
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Kihívások
A Nincs Időm Olvasni Kihívás szeptember havi témája 

egy olyan könyv elolvasása, aminek a címe egy kérdés.. Az 
éves kihívásra is lehet még jelentkezni, hiszen bőven telje
síthető még a 10 könyv olvasása!    Schmidt-Czetli Ágnes

Olvasóklub
Elröppent egy év, októberben már egy éves lesz az Olva

sóklub! Továbbra is várunk mindenkit szeretettel, aki szíve
sen beszélget könyvekről, olvasásról! 

 Schmidt-Czetli Ágnes
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Apt Ödön földbirtokos, árvaszéki elnök
Apt Ödön nem vélet

len választotta lakhelyéül 
RáczAlmást. Ismerte Rá
czAlmást: anyai felmenői 
a posztóczkyak voltak és a 
posztóczkyak népes tábora 
itt élt RáczAlmáson.

Apt Kamil (18271890) 
Ödön apja, Kassán született. 
A gimnáziumi tanulmányo
kat a brünni és a pesti piaris
ták tanintézetében végezte. 
Pesten tanult bölcsészetet és 
jogtudományt. Tanulmányait 
1848ban fejezett be. Folya
matosan a Vallás és Közokta
tási Minisztériumban dolgo
zott. Óriási munkát végzett. 
Legmaradandóbb érdeme a 
Zeneakadémia magas szintre 
felfejlesztése. Ezért is és más 
munkájáért címzetes osztály
tanácsossá léptették elő. 

1861ben Posztóczky 
Karolint (18421862) vette 
feleségül. 1862ben megszü
letett Ödön nevű gyerme
ke, Karolin azonban néhány 
héttel a szülés után hashár
tyagyulladásban meghalt.

Apt Kamill hat év után 
1868ban újra megnősült 
és Bene Irmát (18431907), 
dr. Bene Ferenc lányát, vet
te feleségül. Bene Ferenc or
vosegyetemi tanár és királyi 
tanácsos volt. Három közös 
gyermekük született; Aladár 
1871, Ferenc 1874ben és 
Irén 1876. Aladár két éves 
korában meghalt.

Apt Ödön (18621929) 
alapiskoláját és a gimnáziu
mot Pesten végezte. A jogász 
végzettséget Pesten és kül
földön szerezte. Tanulmá
nyait 1885ben fejezte be. 
Még ez évben megkapta az 
anyai örökséget. Nagybáty
jától és nagynénjétől Posz

toczky Károlytól és Her
minától kúriát és birtokot 
vásárolt, mégpedig a ráczal
mási KisHalom pusztát. 
1886ban anyai nagyapjától 
jelentős birtokot örökölt. Az 
örökségben volt egy 10500 
n.öl terület 10 szobás kúriá
val, üvegházzal és több mel
léképülettel, s erre nem volt 
szüksége, ezért 1897ben el
adta.

Ödön KisHalom pusz
tára költözött és ott rendez
te be a rezidenciáját. A vásá
rolt gazdaságot nem nulláról 
kellett indítani és felfejlesz
teni, mivel a gazdasági ala
pok megvoltak. Több irány
ba indította a fejlesztést. Az 
egyik fő termékké a vetőbú
za előállítását tette: Bánsági 
búza vetőmagot állított elő 
nagy területen és az egysé
gesen 80 kgs búzával töltött 
zsákokat a normál búzaár
nak kétszereséért adta el. 

A másik kiemelt terüle
te az oltványszőlő és oltás
ra alkalmas gyökeres vesz
szők előállítása és eladása 
volt. Ráczalmáson már két 

földbirtokos elindította ezt 
a termelési ágat. Az 1880
as, 90es években a filoxé
ra mindent elpusztított, így 
nagyarányú oltványszőlő te
lepítések váltak szükségessé. 

Nagy szőlő területet vásá
rolt, de örökölt is. A termelt 
szőlőt részben feldolgozta és 
kitűnő borokat állított elő, 
ezt egy –két oklevél is bi
zonyítja, melyeket kiállítá
sokon, versenyeken nyert. A 
szőlő egy részét feldolgozat
lanul a tőkéről eladta. 

A 90es évek elejére már 
megyeszerte ismert és neves 
birtokos volt Apt Ödön. Be
választották különböző tár
saságokba, szervezetekbe: 
Az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület választ
mányának 1892 óta tagja; 
1896ban a Gazdák Buda
pesti Tejegyesülete, mint 
Szövetkezet, a Budapes
ti Főtelep igazgatósági tag
jának választotta meg cég
bejegyzési jogosultsággal; 
1899ben az Adonyi Taka
rékpénztár Részvénytársa
ság Apt Ödönt igazgató

sági tagnak megválasztotta 
és cégjegyzési jogosultság
gal bízta meg; 1890esévek 
elejétől a DunapenteleiRá
czAlmási Takarékpénztár 
Részvénytársaság felügyelő 
bizottság tagja volt. 

1892ben megnősült és 
feleségül vette a néhai Gőzsy 
Ferenc (18261890) szek
szárdi főügyész és Trimmel 
Irén (18471883)lányát, 
Gőzsy Irént (18731948)

Apt Ödön idejében az 
volt a rend, illetve természe
tes volt, hogy földbirtokos, 
vagy más jómódú személyt 
bíznak meg magas állami 
tisztségekkel, így történt, 
hogy 1898ban Fejér Vár
megye Közgyűlése az ado
nyi szolgabírói állásra Apt 
Ödön földbirtokost válasz
totta meg 83 szavazattal a 
móri Kőnig Béla 71 szava
zata ellenére. Ez azt jelen
tette, hogy Apt Ödön sokat 
tartózkodott Adonyban is, 
ezért ott lakást tartott fenn, 
de lakása volt Fehérváron is. 

Fejér Vármegye Közgyű
lése 1899ben Apt Ödönt 
meghatalmazza a kihágá
si ügyek kivizsgálásával és a 
tárgyalás lebonyolításával is.

1900ban Apt Ödön is 
aktív részese volt Ráczalmá
son a Kossuth ünnepségnek, 
amely alkalommal a Paizs 
Gyula által adományozott 
nagy értékű Kossuth fest
mény átadására is sor ke
rült. 1907ben szolgabírói 
tisztsége alól felmentették 
és árvaszéki ülnöki kineve
zést kapott. Ezt a tisztségét 
1927ig viselte, amikor is ár
vaszéki elnöki megbízást ka
pott és ezt a tisztséget 1929 
évi haláláig betöltötte.

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

 Apt Ödön és családja
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Apt Ödön és felesége emlékműve a Gyulaj-i erdőben. A képen Göbölös 
Péter az erdészet jelenlegi vezérigazgatója áll

A Köztelek Alapítvány 
pártoló tagja volt. havon
ta fizette a tagdíjat. Az ala
pítvány a szegény sorsú gye
rekek tanulását támogatta. 
Az Akadémiai Könyvki
adót havi tagsági díjjal se
gítette. Egyegy könyvet 
ebben az időben a könyvki
adó 10001500 példányban 
adott ki. A Természettudo
mányi Könyvkiadó Válla
latot is havidíjjal támogatta 
Felesége, Gőzsy Irén részt 
vett jótékonysági bálokon és 
mindent megtett azok sike
réért.

Apt Ödön hobbija a sak
kozás volt, így az 1900as 
évek elején részt vett a Szé
kesfejérvári Sakkozó Társa
ság megalapításában, mely
nek haláláig alelnöke volt. A 
sakkversenyeken rendszere
sen részt vett és jó eredmé
nyeket ért el.

1929ben váratlanul 
meghalt. Székesfehérváron 
temették el. Gyermekei a 
rácalmási örökséget felszá
molták.

Ifj. Apt Ödön (1901
1990), Apt Ödön fia színes, 
élményekben gazdag életet 
élt. Ifjú korának nagy részét 
Posztoczky Károly erdőta
gyosi csillagásznál töltötte. 

Gyermekkorától bogárgyűj
téssel foglalkozott. Erdő
mérnöki diplomát szer
zett és a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt.nél dol
gozott évtizedeken keresz
tül. 30 éves korára a világ 
egyik legnagyobb gyűjtemé
nyét hozta létre és a British 
Museum volt a cserepartne
re. Bejárta a világot. Gyűjte
ménye 1955ben a Magyar 
Nemzeti Múzeum tulajdo
nába került, mivel fia Ráko
si börtönében ült és pénzre 
volt szüksége. Ifj. Apt Ödön 
életét fia Apt Kamill Hosszú 
életem rövid története című 
életrajzi írásban leírta, s ez az 
interneten megtalálható.

Ifj. Apt Ödön komoly 
nyomot hagyott az erdőgaz
daság életében, ezért szak
ember utódai az erdőben 
szétszórt hamvai helyén Apt 
emlékművet emeltek.

Szalai Árpád

Forrásmunkák:
Apt Kamill hosszú életem 

rövid története
Pesti Hírlap 18851900 
Köztelek 18901900 
Budapesti Hírlap 1880

1885 
Magyar Sakkvilág 1900

1915

Rendhagyó bibliaóra
Stermeczki András evangélikus lelkész minden hónap 

harmadik vasárnapján a 15.30kor kezdődő istentisztelet 
után rendhagyó bibliaórát tart a rácalmási evangélikusre
formátus kistemplomban. Az első alkalom szeptember 15
én vasárnap lesz, amikor egyes bibliai történetek hátterének, 
a történelmi helyszíneinek és sajátosságainak, kevésbé ismert 
vonásainak bemutatásával kaphatunk útmutatást keresztény 
múltunk gyökereihez.

A téma, amiről beszélni fog a lelkész a következő:
„Így augusztus 20án, mikor több helyen is volt alkal

mam a kenyérről és Szent István örökségéről beszélni szíve
sen hoznám a felnőtt bibliaórára a magvető példázatát, mert 
a most véget ért hittan táborunkban is kedves téma volt. 

A Szentírásban a Máté szerint evangéliumból választot
tam a 13. fejezet első 23 versét. 

Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger 
partján, de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és le
ült; az egész sokaság pedig a parton állt.

Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban: 
Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, né
hány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azo
kat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, 
és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; 
6de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem 
volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, 
és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi 
viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százany
nyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Aki
nek van füle, hallja!

A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: 
Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert 
nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának 
titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, 
annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még 
az is elvétetik, amije van.Azért beszélek nekik példázatok
ban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem 
értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: „Hallván 
halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! 
Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, 
szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel 
ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és 
meg ne gyógyítsam őket.”

A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, 
mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz 
ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és halla
ni, amiket ti hallotok, de nem hallották.

Ti azért halljátok meg a magvető példázatát! Mindazok
hoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem ér
tik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: 
ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, 
aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában 
nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy ül
dözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé 
esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a 
gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A 
jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és ter
mést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a har
madik harmincannyit.”
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Épített kulturális örökségünk VI. 

Templomok, kápolnák 2.

RáczAlmás község régi 
műemlék római katolikus 
templomát a jeszeniczei 
Jankovich család építtet
te több nemzedéken át. II. 
Jankovich Miklós septem
vir, kezdte 1746ban. A 
veszprémi püspökség 1753
ban készült összeírásában 
azt olvashatjuk, hogy „E 
falu több közbirtokosé, leg
nagyobb részét mtgos Jan

kovics Miklós kir. tanácsos 
bírja, a ki alapjából kezd
te meg saját költségén a 
templomot építeni. A stu
katór alatt álló szentély már 
kész is, s ha a templomot 
hozzá megfelelő arányban 
kiépíti, szép tágas temp
lom lesz.” Az építkezést III. 
Jankovich Miklós jászkun 
kapitány folytatta a főhajó
val. Az 1784. évi katolikus 

plébániák összeírásában ez 
áll: A katolikusok templo
ma „kőből épült, megfelelő, 
az összegyűlő nép számára 
elég, a szükséges felszere
lésekkel el van látva, tornya 
azonban nincs”.

A templomtornyot 
Jankovich József építteti 
meg 1838ban. Keresztha
jós formáját Jankovich Gyu
la jóvoltából 1870ben nyeri 

el. A kegyúr ( Jankovich csa
lád) elkülönített része mellé 
(déli oldal) épül egy bővítés. 
Ekkor már egy homlokzati 
toronnyal, félköríves szen
téllyel rendelkezik. A to
ronyban öt harang volt, egy
egy 12, 8, 4, 2 mázsás, és egy 
1 mázsás lélekharang. Idős 
rácalmásiak emlékei szerint 
kripta is volt a szentély alatt 
két ónkoporsóval.

A déli oldal a kegyúr részével és a bővítéssel A templom 1968-ban

Feszty Masa oltárképe A templom bontása
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A római katolikus templom oltár 60-as évek vége Az átépített templom

A római katolikus templom a temetőben 1972-1992

Rácalmási kehely XV. sz. aranyo-
zott ezüst

Jankovich József kérésé
re testvére, Jankovich Miklós 
(a műgyűjtő, tudós, mecé
nás) kegytárgyakat adomá
nyozott a templom részére, 
melyek egy része a Székesfe
hérvári Egyházmegyei Mú
zeum gyűjteményében látha
tó. Részlet Jankovich József 
1860as keltezésű végrende
letéből: „Az ebédlő szobám
ban lévő fennálló, fertályt is 
ütő nagy órát, mely a kályha 
mellett áll, tokostól együtt a 
rácalmási plébániának, nem 

pedig a plébánosnak ha
gyom.” Az óra sajnos már 
nem a plébánián üti a fer
tályt. 1897ben Pődör István 
plébános felszentelte a temp
lom új oltárképét, mely Szűz 
Mária mennybemenetelét 
ábrázolta (Marth Nándorné 
adománya). Braun Mihály 
kántortanító orgonált. 1905
ben Jankovich Béla két fest
ményt ajándékozott a temp
lomnak. Mindkettőt Feszty 
Masa festette, az egyik a je
lenlegi templom oltárképe, a 

másik a temetői szent József 
kápolna oltárképe lett. 

A templom északi bővít
ményének ajtaja előtt feküdt 
a fölben a vörös márvány 
„szégyenkő”, melyre a „meg
esett” lányoknak kellett fel
állniuk a vőlegényükkel, ha 
férjhez mentek, és ott esket
ték össze őket. Ezt a követ a 
lányok nagy félelemmel teli 
tiszteletben tartották, és a vi
lágért nem léptek volna rá.

A második világháború
ban templom és a plébánia 
tetőzetét több találat érte. 
A templom belsejében csak 
vakolatomlások, és a meny
nyezeten ittott repedések 
keletkeztek. A főoltár ké
pet átszakította néhány ak
naszilánk. A templomot 
1971ben életveszélyesnek 
nyilvánították és lebontot
ták. Ennek szükségessé
gét azóta is erősen vitatják 
a rácalmásiak. A galambosi 
kápolna teteje tönkrement, 
az értékes harmóniumát el
szállították, padjait futó
árokba széthordták, a kápol
nából lóistállót csináltak. 

A temetőben álló római 
katolikus templom 1972
ben épült, és 1992–ben 
nyerte el jelenlegi formáját. 
Az orgonát 1998ban kap
ta a templom, dr. Ernst Baar 
adománygyűjtése eredmé
nyeként. 

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
 

 

EURÓPAI SPORTHÉT 

 
MOZDULJ TE IS EURÓPÁVAL! 

2019. szeptember 23-30. 

  

Az Európai Sporthét az Európai Bizottság 
kezdeményezése, 2015 óta minden évben 
megrendezik a rendszeres testmozgás népszerűsítése 
jegyében. Időközben az Európiai Unió legnagyobb 
szabadidősport projektjévé nőtte ki magát a 
rendezvénysorozat, melynek során több ezer - 
életkortól és edzettségi szinttől függetlenül - mindenkit 
megszólító esemény zajlik szerte Európában ebben az 
időszakban. 

 

Az Európai Sporthét #BE ACTIVE – 
„MOZDULJ TE IS EURÓPÁVAL” 
kezdeményezéséhez kapcsolódik a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok is szeptember 23. 

és 28. között. A héten kedden délután TIÉD A 

PÁLYA! keretében szabad sportolási lehetőséget 

biztosítunk sportpályáinkon. Szerdán az OVISOK és 

a NAPKÖZISEK kapnak lehetőséget, csütörtökön 

pedig az idősebb korosztályt várjuk SENIOR 

SPORT DÉLUTÁNNAL. A hét szeptember 28-

án RÁCALMÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓ 
rendezvénnyel zárul Rácalmáson, mely #BE 
ACTIVE NIGHT - A SPORT ÉJSZAKÁJA 
keretében éjszakába nyúló sportversenyekkel és 
sporteseményekkel vár mindenkit. 

Az esti programban szerepel amatőr ping-pong és 
csocsó bajnokság, ezenkívül nyílt órákat lehet 
látogatni. 

AZ EURÓPAI SPORTHÉT MINDEN 
PROGRAMJÁN VALÓ RÉSZVÉTEL 

INGYENES! 
Az Európai Sporthét részletes programjai a 
Sportcsarnok bejáratánál található hirdetőtáblákon, 
Rácalmás hirdetőtábláin, valamint a Sportcsarnok 
facebook oldalán hamarosan elérhetőek lesznek. 

A RÁCALMÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓ eseményen 
legnagyobb létszámmal részt vevő iskolai osztály, 
valamint óvodai csoport díjban részesül! 

 

AZ AMATŐR PING-PONG ÉS CSOCSÓ BAJNOKSÁGRA VÁRJUK VÁLLAKOZÓ SZELLEMŰ 
RÉSZTVEVŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN: 

30/632-27-21  30/845-07-59  sportcsarnok@racalmas.hu  sportreferens@racalmas.hu 
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Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

SZENIOR SPORT DÉLUTÁN

ÖRÖK FIATALOKNAK

2019.09.26.csütörtök 16:00
Szeretettel várunk minden mozogni vágyó, lélekben fiatalt  

a Sportcsarnok létesítményét kipróbálni. 
Ping-pong, tollaslabdázás, ügyességi feladatok, valamint

17:00 órától nordic walking  várják az érdeklődőket.

Érdeklődni a 
30/632-27-21 és 
30/845-07-59-es

telefonszámokon lehet.

A RÉSZVÉTELINGYENES!
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RÁCALMÁSI  RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS  SPORTCSARNOK 
2459 RÁCALMÁS SPORT UTCA 1 .

30/632-27-21
SPORTCSARNOK@RACALMAS .HU

Tölts egy pörgős éjszakát a Sportcsarnokban!

Jelentkezz amatőr ping-pong és csocsó bajnokságra!

Vegyél részt nyitott órákon!

Az est időbeosztása hamarosan!

NIGHT

 A RÉSZVÉTELINGYENES!

09.24. KEDD
15:00-18:00

TIÉD A PÁLYA!

EURÓPAI
SPORTHÉT

2019.09.23-28.

RÁCALMÁSI

RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS

SPORTCSARNOK

2459 Rácalmás Sport utca 1.

09.25. sZERDA
9:00-10:30 OVIS CSALÁDI DÉLELŐTT
15:00-18:00 NAPKÖZIS SPORT DÉLUTÁN

09. 26. CSÜTÖRTÖK
16:00-18:00 SZENIOR  sPORT
DÉLUTÁN ÖRÖK FIATALOKNAK

09. 28  SZOMBAT   16:00-24:00
RÁCALMÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓ

#BE ACTIVE NIGHT - A SPORT ÉJSZAKÁJA

A részvételingyenes!

2 0 1 9 . 0 9 . 2 8 .  1 6 : 0 0

R Á C A L M Á S I

S P O R T Á G V Á L A S Z T Ó

RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK

BEMUTATKOZNAK RÁCALMÁS SPORTOLÁSI ÉS MOZGÁSLEHETŐSÉGEI 

 EGYSZERRE, EGY HELYEN

RÁCALMÁS SPORT EGYESÜLET
KÉZILABDA, LABDARÚGÓ, VÍZI ÉS

SZABADIDŐSPORT ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLYA

#BE ACTIVE NIGHT: nyitott órák, ping-pong és csocsó
bajnokság várnak mindenkit!

RÁCALMÁSI SZIGET FUTÁS

HÖLGYFITNESZ
RÖPLABDA

KOSÁRLABDA 
TENISZ (MG SPORTCENTRUM)

ULTIMATE FRIZBI

JAZZBALETT
KID ROCK&ROLL

RÁCALMÁSI HURCIKLUB
LOVE YOUR BELLY

GYMSTICK
GERINCTORNA

BOOT CAMP
PILATES

JÓGA

SAKK
KARATE
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B É R E L H E TŐ  S Z Ü L I N A P I  Z S Ú R  H E L Y S Z Í N  G Y E R E K E K N E K  A
R Á C A L M Á S I  R E N D E Z V É N Y K Ö Z P O N T  É S  S P O R T C S A R N O K B A N :

A  K I S T E R E M B E N  M O Z O G H A T T O K ,  A  K L U B H E L Y I S É G B E N
E H E T T E K -  I H A T T O K .

Töltsd aktívan a

szülinapodat!

Elérhetőségeink:
sportcsarnok@racalmas.hu                                              sportreferens@racalmas.hu 

06 30 632 27 21                                                                           06 30 845 07 59

RÖVID HÍREINK 
Augusztus 1216ig a Sportcsarnok „MINDENT 

BELE!” önkormányzati táborát látogató gyereksereg vette 
birtokba a Sportcsarnokot.

qqq
Szeptember 2án ismét kezdetét vette a TANÉV, az is

kolások testnevelés óráikat ismét a Sportcsarnokban tartják.
qqq

Az U 21-ES FÉRFI RÖPLABDA VÁLOGATOTT a 
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokot választot
ta hazai mérkőzései színhelyéül: a 2019/2020as szezonban 
így NB Ies röplabda mérkőzéseket is látogathatnak az ér
deklődők a Rácalmási Sportcsarnokban.

qqq
SUDÁR DÓRA DIETETIKUS  Best Form szolgálta

tással várja a Sportcsarnokban az egészségesebb életmódra 
vágyó vendégeit.

qqq
A RSE KÉZILABDA szakosztálya tartott edzőtábort a 

nyári szünet utolsó hetében három utánpótlás csapatnak. A 
csapatok napi két edzést abszolváltak a Sportcsarnokban.

A RSE utánpótlás kézilabda csapatai edzőtáboroznak

„Mindent bele!” Önkor-
mányzati nyári tábor 
a sportcsarnokban

A „Mindent bele!” tábor nem véletlenül kapta ezt a nevet: 
a gyerekekkel a sportcsarnokban zajló programok mellett tú
ráztunk, eveztünk és háziállatokat is látogattunk. Az augusz
tus 1216ig tartó önkormányzati nyári táborban 29 gyerek 
vett részt a Sportcsarnokban. 

A hét során folyamatosan játékos csapatverseny folyt, a 
gyerekek sokféle mozgáslehetőséget, sportágat és sportszert 
próbálhattak ki, kooperatív játékokat játszhattak, akadálypá
lyán tehették próbára bátorságukat és ügyességüket. Az örök 
népszerűségnek örvendő kidobó játékok kapták a választha
tó játékidőkben a főszerepet. A tábor ideje alatt az íjászat
ban is próbára tehették magukat a gyerekek. Pihenéskép
pen kézműveskedtünk is, Malomsoki Szabina is ellátogatott 
hozzánk, a gyerekek zsugorka kulcstartót és medált készít
hettek vezetésével.

A hétfői ismerkedés után kedd délelőttre kalandos Szi
gettúrát szerveztünk, a fogadó színnél a gyerekek több állo
máson gyűjthettek pontokat az érzékszervekhez kapcsolódó 
kihívásokkal, egyensúlyozhattak természetes akadálypályán. 
Köszönjük a Kúriának a lehetőséget, hogy aznap a Gasztro
nómiai Házban ebédelhettünk.

A szerdára tervezett evezés az esős időjárás miatt sajnos 
elmaradt, de lehetőséget kaptunk ezt augusztus végén pó
tolni, ezúton is köszönjük a lehetőséget a RSE vízi szakosz
tályának, Bölcskei Ferencnek és Antal Ivánnak, a gyerekek 
nagyon lelkesek voltak és óriási élményt jelentett számukra 
a kenuzás.

Pénteken ellátogattunk Pálinkásné Kati néniékhez állato
kat simogatni, majd a gyerekek a Sportcsarnok külső pályá
ján saját készítésű vízibombáikkal játszhattak. 

Köszönjük Rácalmás Város Önkormányzatának a támo
gatást, a Decathlon áruháznak a sportszereket, Pálinkásné 
Kati néninek az „állati jó” péntek délelőttöt, nyári diákmun
kásainknak pedig a lelkiismeretes segítséget.

Jövőre is szeretettel várjuk a táborozni vágyó gyerekeket.
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TIÉD A PÁLYA!
PRÓBÁLD  KI  A  RÁCALMÁSI

SPORTCSARNOK  PÁLYÁIT ,

JÁTSSZ  SZABADON !

2019.09.24.  KEDD
15:00-18:00

VÁLTÓCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
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RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT

 ÉS SPORTCSARNOK

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
 augusztus-szeptemberi programjai 

2019. szept. 21. szombat 13:30 
16:00 
18:00 

RSE-MÓR női kézilabda mérkőzés 
DAC-Dabasi KC NB II-es férfi kézilabda mérkőzés 
DAC utánpótlás férfi kézilabda mérkőzés 

2019. szept. 23-28. hétfő-szombat 
 

Európai Sporthét 
2019. szept. 24. kedd 15:00-18:00 „Tiéd a pálya!”  
2019. szept.25. szerda 9:00-10:30 

14:00-15:30 
Ovis családi sport délelőtt 
Napközis sport délután  

2019. szept. 26. csütörtök 16:00-18:00 Szenior sport délután örök fiataloknak 
2019. szept. 28. szombat 16:00-24:00 Rácalmási Sportágválasztó - #Be Active Night - A 

sport éjszakája  
2019. szept. 29. vasárnap 16:00 RSE-FKC Senior női kézilabda mérkőzés 
2019. okt. 1. kedd 17:00 Idősek világnapja 
2019. okt. 4. péntek 17:00 U 21 válogatott -NB I-es férfi röplabda mérkőzés 
2019. okt. 5. szombat 14:00 

16:30 
U 21 válogatott -NB I-es férfi röplabda mérkőzés 
U 21 válogatott -NB I-es férfi röplabda mérkőzés 

2019. okt. 6. vasárnap 16:00 U 21 válogatott -NB I-es férfi röplabda mérkőzés 
2019. okt. 12. szombat 10:00 

12:00 
16:00 
18:00 

DAC- férfi NB II-es kézilabda mérkőzés 
DAC utánpótlás férfi kézilabda mérkőzés  
RSE- női kézilabda mérkőzés 
RSE-Móri KSC férfi kézilabda mérkőzés 

2019. okt. 13. vasárnap 16:30 Dunaferr SE röplabda akadémia NB I-es férfi 
röplabda mérkőzése 

 

A mérkőzések sorsolásai még zajlanak, ezért a sportesemények időpontjai tájékoztató 
jellegűek. 

Kérjük kísérjék figyelemmel aktuális programjainkat a Sportcsarnok bejáratánál található 
hirdetőtáblákon, valamint facebook oldalunkon! 

  

II. Ongai Gábor kézilabda Emléktorna megnyitója

II. Ongai Gábor 
Emléktorna 

A II. ONGAI GÁBOR KÉZILABDA EMLÉKTOR-
NÁT augusztus 30án rendezte meg a Rácalmás SE kézilab
da szakosztálya. A tornára négynégy U15ös lány fiú csapat 
kapott meghívást, a nézők jó hangulatú küzdelmeket láthat
tak a pályán.

A mérkőzések sorsolásai még zajlanak, ezért a sportesemények időpontjai tájékoztató jellegűek.
Kérjük kísérjék figyelemmel aktuális programjainkat a Sportcsarnok bejáratánál található hirdetőtáblákon, 

valamint facebook oldalunkon!
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Erdélyi kirándulás a Határtalanul program keretében

(Folytatás)
3. nap (május 12. vasár

nap): 8:00 Tusnádfürdő reg
geli 9:35 Csíkszereda 

 Mikó vár 
A Csíki Székely Múze

um helyi önkormányzati 
fenntartású közgyűjtemény, 
Hargita megye legnagyobb 
múzeuma. Elsődleges fel
adatuknak tekintik a Csí
kimedence kulturális örök
ségének feltárását, őrzését, 
feldolgozását és bemutatá
sát. 

12:00 Csíksomlyó 
Csíksomlyói kegytemp

lom és kolostor Ferences 
szerzetesek 1442 és 1448 
között felépítették az első 
gótikus templomot és az 
ugyancsak gótikus kismé
retű kolostort. A templom 
felépítéséhez Hunyadi Já
nos is hozzájárult a török 
elleni győzelméből szerzett 
zsákmányból. A templomot, 

Sarlós Boldogasszony tisz
teletére szentelték fel, ez ma 
is a templom búcsúnapja. 

A kegyszobor a Napba 
öltözött asszonyt ábrázol
ja, lába alatt a holdsarló, feje 
körül 12 csillagból álló csil
lagkoszorú, fején koronával, 
jobb kezében jogarral, balján 
a Megváltót tartja. 

13:00 Barátok feredeje (A 
csíksomlyói kegyhely kálvá
riájának lábánál) 

Újjáépítésére 2006ban 
került sor kaláka keretében a 
Borvízút nevű kezdeménye
zés részeként. 

14:00 Nyergestető 
Nyergestető egy 878 mé

ter magas hágó Hargita me
gyében, Romániában, a Há
romszéki medencét és a 
Csíkimedencét összekötő 
átjáró a Csíkihavasok és a 
Torjaihegység között. A 
Csíkkozmás és Kászonújfa
lu települések közötti vízvá

lasztón helyezkedik el. 1849. 
augusztus 1jén Gál Sán
dor tábornok Tuzson János 
alezredes vezetése alatt 200 
honvédjére bízta a szoros vé
delmét. A székelyek életha
lál harcot vívtak az Eduard 
Clam Gallas osztrák tábor
nok vezette osztrák és orosz 
csapatokból álló ellenséges 
hadsereg ellen. A kisszámú 
székely hadsereg önfeláldo
zó küzdelme ellenére szen
vedett vereséget s csak azért, 
mivel egy kászoni származá
sú ember elárulta őket. Na
gyon sokan vesztették életü
ket ekkor a székely harcosok 
közül. 

Mi is megkoszorúztuk a 
Hősi emlékművet 

Kopjafák az emlékmű 
mellett 

16:15 A Szent Annató 
egy krátertó az Erdélyi 

Csomádhegység (Hargita 
megye) egyik kialudt vulká

ni kráterében, Tusnádfürdő
höz közel. Része a Mohos 
Természetvédelmi Terület
nek, amely a Csomád két 
kráterét foglalja magába. A 
másik kráterben a Mohos
tőzegláp található. A tavat 
Sepsibükszád felől közúton 
közelítettük meg. A tó fel
színe 0,22 km2, alakja közel 
kör alakú, medre, amely az 
egykori vulkán krátere volt, 
tölcsér alakú. 

A tó tulajdonképpen a 
vulkánkráterbe lehulló eső
vizet tárolja, sem forrása, 
sem lefolyása nincsen, ezért 
vize csekély mértékben ké
pes az öntisztulásra. Ezért 
2018ban a fürdőzést meg
tiltották. A tó vízszintje fo
lyamatosan csökken.  A 
Mohoslápot idő hiányában 
nem tudtuk megtekinteni, 
majd legközelebb. 

19:00 Tusnádfürdő va
csora 

Szent Anna-tóMi is megkoszorúztuk a Hősi emlékművet

Csíksomlyói kegytemplom és kolostor A Csíksomlyói kegyhely kálváriájának lábánál
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Rácalmás Sportegyesület

Az Ifjúsági Magyar Bajnokságon Horváth Benedek négy 
számban indult. Benedeket meghívták a VárosligetiTóban 
rendezett Red Bull Vízisprint versenyre ahol második lett. A 
Sport 2 TV élőben közvetítette. Begyűjtött a kenusok közöt 
kettő harmadik egy második és egy első helyezést.

A fiú kajakosok közt Nagy János harmadik helyezést ért 
el négyes hajóegységben. Az Ecsődi Sára, Bucsi Blanka ka
jak páros hatodik lett.

A versenyzőknek gratulálunk
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Várjuk a vízi sportok 
iránt érdeklődőket!

Szeptember 27én (péntek) 15 órától 18 óráig RSE vízi 
sport szakosztálya kajakkenu népszerűsítő rendezvényt tart 
a csónakháznál.

Közelebbről meglehet tekinteni a sporteszközöket és van 
lehetőség a kipróbálására is.

Bölcskei Ferenc

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440001

Nyomdai munkák: Milpress Kft., 2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1/4. 
Felelős vezető: Molnár Boglárka ügyvezető

  Horgászkártya
A „Sirály” Horgász Egyesület értesíti 
azon tagjait, akik megigényelt horgász-
kártyájukat nem kapták kézhez, hogy 
a „Csali” horgászboltban több, a posta 
által visszajutatott kártya átvehető.

Horgászok figyelem!
A Horgászegyesület megkéri 
azon tagjait, akik a verseny-
pályán lépcsőt használnak, 
hogy a lépcsők karbantartá-
sát végezzék el. 
Az elhanyagolt, gazos lép-
csőket az egyesület új igény-

lőknek októberben kiadja.

Éva néni 90 esztendős

Az önkormányzat vezetői nevében Németh Miklósné al
polgármester köszöntötte szép szavakkal és virágcsokorral 
Ráth Tibornét a 90. születésnapján szeptember 7én. Az al
polgármester átadta az önkormányzat vezetőinek jókíván
ságait, valamint Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját.
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ÉLMÉNYRAJZOLÁS 
RÁCALMÁSON!

2019. szeptember  24-én 
18.00-20.00 óráig

a  művelődési  házban.
Érdeklődni és jelentkezni  lehet:  Karádi Tamás
30 9596-308, www.eversmile.hu/ induló tanfo-
lyamok, eversmile@freemail.hu, facebook:  Én 
- idő  Élményrajzolás

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!

Győri Nóra Panna, 2019. 08.02., Szigetfő utca
Gubicza Nimród, 2019. 08.08., Márkus L. utca
Tóth Patrik, 2019. 08.12., Sirály utca
Farkas Linda, 2019.08.28., Szigetfő utca
Forintos Levente, 2019.09.03., Balassi B. utca
Ambach Balázs, 2019. 09.04. Fő utca
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

ApróhirdetésApróhirdetés
RÁCALMÁSON ELADÓ borászati eszközök: 1m³-es saválló 
edényzet, szőlő daráló, szőlő prés stb. Összecsukható terasz 
szék (11db). Érd.: 06-30/556-2818

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma a választások miatt a szo

kottnál előbb, 2019. október 9én, szerdán jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. szeptember 23án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké
sőbb szeptember 3ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

Email cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Kis 
anyakönyv

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Építésügyi iroda: 25/517-856 
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Településfejlesztési- és 
  településüzemeltetési iroda 25/517-857 és 25/517-869
Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
Háziorvosi, Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 
 25/509-060

Házi gyermekorvosi ügyelet: Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Gyógyszertár:  25/444-010
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020
Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753

Virágos híreink
Ezúton értesítjük a „Szép Porta” címért 

jelentkezőket és mindenkit, aki figyelmet for-
dít az utcafrontja virágosítására,
hogy az utolsó értékelő utunkat: 

szeptember második felében fogjuk megejteni.
A forró nyári napok után hagyunk egy kis időt, 

hogy regenerálódjanak növényeik és virágba 
boruljanak a krizantémjaik.  

Jó kertészkedést kívánunk!

Virágos híreink 
 

Ezúton értesítjük a „Szép Porta” címért jelentkezőket és 
mindenkit, aki figyelmet fordít az utcafrontja virágosítására, 

 hogy az utolsó értékelő utunkat:  
szeptember második felében fogjuk megejteni. 

A forró nyári napok után hagyunk egy kis időt, hogy regenerálódjanak 
növényeik és virágba boruljanak a krizantémjaik. ☺  

Jó kertészkedést kívánunk! 
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„SzélesSzájú Kisbéka” 
PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ

– FRISS KÉZMŰVES PÉKÁRU – kovásszal, adalék nélkül, szénhidrát csökkentett (80%), 
GLUTÉNMENTES termékek – széles választékkal

– SZENDVICSEK gazdagon – hidegen/melegen
– ILLY KÁVÉ, FORRÓ CSOKIK, TEÁK, TORTÁK, PITÉK, FŐTT KUKORICA 

és sok más finomság
– RÉTESEK – túros, mákos, meggyes, almás TÖKÖS

HANGULATOS (fűtött) TERASSZAL A LASSAN KÖZELGŐ HŰVÖSEBB 
IDŐKBEN IS VÁRUNK MINDENKIT, SzélesSzájú mosollyal

Nyitva tartás: h-p: 05-20, sz: 06-20, v: 07-20 (Rácalmás, Fő utca 98.)




