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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

A  Városvédő és Szépítő Egye-
sület november 8-án tartja 
a Virágos Rácalmás ver-
seny díjkiosztó ünnepségét 
 8. oldal

Az aradi vértanúkra emlékez-
tünk műsorral és koszorúzás-
sal október 4-én a művelődési 
házban 10. oldal

Városvédő győzelem

Tetemes fölénnyel nyerték meg a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület jelöltjei a 
2019. október 13-án megtartott önkormányzati választást (a részletes választási adatokat la-
punk 2. oldalán közöljük).  Rácalmás polgármesterének Schrick István választották újra a 
lakók, aki 30 éve a település vezetője. Sokakban felmerült a kérdés, hogy az egyesület miért 
indított 7 jelöltet a 6 képviselői helyre. A válasz egyszerű: azért, ha időközben bárki visszalép, 
betegség, családi vagy egyéb ok miatt lemondani kényszerül a mandátumról, akkor legyen 
tartalék. A képviselőtestület tagjai: Erős István, Miss István, Nagyné Berzai Márta, Németh 
Miklósné, Pálinkás Tiborné,Vizi István. Tartalék: Pálvölgyi Brigitta (aki kétszer annyi sza-
vazatot kapott, mint a sorban utána következő képviselőjelölt). 

Köszönjük,köszönjük, köszönjük!
Nagy számban vettek részt a rácalmási polgárok az önkormányzati választáson, és bizal-

mat szavaztak a városvédők csapatának. Ez visszajelzés számunkra, hogy elégedettek az ed-
digi tevékenységünkkel, és támogatják a terveinket. Köszönjük, hogy a választási küzdelem 
során észrevételeikkel, javaslataikkal segítettek bennünket.

Azt az eredményt, hogy jelöltjeink az első hét helyen végeztek, köszönhetjük a városvédők 
és támogatóik, önkénteseik áldozatos, önfeláldozó munkájának, az intézményeink dolgozói_
nak, a civil szervezeteknek, és minden rácalmásinak, aki tett azért, hogy ez egy jól működő 
közösség, élhető település legyen, amire igen mondhattak szavazataikkal.

Kérjük, továbbra is segítsenek bennünket munkánkban! Szeretettel várunk mindenkit a 
rendezvényünkre november 8-án! Részletes program: 28. oldal.

 Schrick István polgármester
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Köszönet a Szavazatszámláló Bizottság tajainak munkájáért
Köszönetet mondok a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a 2019. október 13-án lebonyolított önkormányzati és 

nemzetiségi választások során nyújtott lelkiismeretes és pédás munkájukért, amellyel nagy mértékben hozzájárultak a vá-
lasztás zökkenőmentes és a jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő lebonyolításához. A szavazatszámláló bizottsági 
tagok vasárnap kora hajnalban kezdték a munkát és hétfőn hajnali 1-2 óra között fejezték be. Köszönjük!

Dr. Györe Andrea jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

RÁCALMÁSON a Szavazatszámláló Bizottságok  tagjai a következők:
1-es szavazókör (általános iskola)
jegyzőkönyvvezető: Kibédi Éva
Füléné Perusza Katalin
Fazekas Krisztina
Polányiné Hopka Annamária
Maxi Tibor Zoltán 
Lukács Nagy János Imre  
Lukács István 
Jacsó Rudolf Mihály
Kirinovits Tamás Miklós 
Schillinger Ferencné 
Radnóné Tóth Anikó Ibolya
Szabó Jánosné

2-es szavazókör ( Jankovich-kúria)
jegyzőkönyvvezető: Nagy Edit
Fűredi Gábor
Tóth Krisztina
Czakó Csaba Zoltánné  
Török Zoltán 
Sártory Endre
Váli Tibor
Bor Imréné
Hodgyai Gábor
Hevesiné Fóris Anikó
Héjjas János Györgyné 

3-as szavazókör (orvosi rendelő)
jegyzőkönyvvezető: Osvai Zoltánné
Rohonczi Sándor
Sándor Rita 
Hódiné Schillinger Andrea 
Papp Mária Brigitta
Kovács Pálné
Galináné Svarda Zsuzsa 
Steiner Lajosné 
Kupsza Jánosné 
Dulaszky-Kovácsné Sánta Ágnes Mária
Bélavári Miklós Ödönné
Szloboda Katalin 

4-es szavazókör (művelődési ház)
jegyzőkönyvvezető: Borda Mónika
Zombori Zoltán József
Szloboda Andrásné 
Szabó Istvánné 
Tóth Imola Katalin 
Juhosné Radinkovics Gizella
Fazekas Sándorné
Melegné Mikó Erzsébet 
Bodó Mariann Erzsébet 
Gardáné Horváth Anikó
Vargáné Fischer Magdolna

A  2019. október 13-án megtartott
helyi önkormányzati képviselők,  polgármester, nemzeti-

ségi  önkormányzati  képviselők  választásán  a

RÁCALMÁSON 
A HELYI VÁLASZTÁSI   
BIZOTTSÁG  

tagjai a következők, akik részt vettek a választás lebo-
nyolításában  és vasárnap hajnaltól hétfőn hajnali 4 óráig 
dolgoztak:

Holdampf Sándor Antalné - HVB  elnök  
Bucsi Tamás -  HVB elnökhelyettes
Végh Károly László-  HVB tag  
Bogáth Jenő-  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesü-

let delegáltja
Tiger Szabolcs – FIDESZ Magyar Polgári Szövetség-

KDNP delegáltja
Köszönöm a munkájukat!

Dr. Györe Andrea
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

A rácalmási választópolgárok 
több mint fele szavazott október 
13-án az önkormányzati 
választásokon!

Rácalmásnak 
3890 választópolgára van, 
közülük
2054 fő jelent meg a szavazáson, 

ami 52,8 % részvételi arány.
Köszönjük, hogy ilyen sokan éltek az Alaptörvényben 

biztosított állampolgári jogukkal!
Köszönjük, hogy szavazatukkal ilyen sokan kinyilvání-

tották álláspontjukat a település döntéshozó testületével 
kapcsolatosan!
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A 2019. október 13-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választásán a 
polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma:

Schrick István Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1778 db szavazat
Pálinkás István  Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   258 db szavazat

képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma:
 1. Németh Miklósné  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1379 db szavazat
 2. Pálinkás tiborné  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1371 db szavazat
 3. Vizi István  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1306 db szavazat
 4. Nagyné Berzai Márta Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1269 db szavazat
 5. Miss István  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1205 db szavazat
 6. Erős István  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1086 db szavazat
 7. Pálvölgyi Brigitta  Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület   905 db szavazat
 8. Szabó András  független   453 db szavazat
 9. Steiner Norbert  független   325 db szavazat
10. Terekiné Rendes Éva Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   323 db szavazat
11. Pálinkás István Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   315 db szavazat
12. dr. Király Zoltán  Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   306 db szavazat
13. Bölcskei Ferenc  független   284 db szavazat
14. Bognár Ferenc  Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   265 db szavazat
15. Czobor Imre Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   245 db szavazat
16. Kovács-Káka Zoltán Fidesz Magyar Polgári Szövetség - KDNP   221 db szavazat
17. Boromisza Zoltán független   154 db szavazat

Megválasztott német nemzetiségi önkormányzati képviselők:
Farkasné Ősz Zsuzsanna Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 24 db szavazat
Pál Péter Ferenc Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 25 db szavazat
Steiner Norbert Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 24 db szavazat

A rácalmásiak a folytonosságra szavaztak!
A képviselő-
testület  
tagjai a  
következők:

Schrick István
polgármester

Erős István
képviselő

Miss István 
képviselő

Nagyné Berzai Márta
képviselő

Németh Miklósné
képviselő

Pálinkás Tiborné
képviselő

Vizi István 
képviselő
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:

Németh Miklósné
2019. november 13. szerda

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal.

A fogadóórák minden 
alkalommal 15-17 óráig tar-
tanak. 

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: no-
vember 5., 19., december 3., 
17., 31.

Novemberben is a hónap első csütörtökén és 
péntekén lehet eltüzelni a kerti hulladékokat!

A lakosság kérésének megfelelően változtatott tavaly Rá-
calmás képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését 
szabályozó helyi rendeleten, mégpedig olyan módon, hogy a 
nyári hónapokban is lehetőségük legyen a lakóknak tűz-
gyújtással ártalmatlanítani a kerti hulladékot. 

 De az égetésre továbbra is havonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése továbbra is el-
sősorban helyben történő komposztálással történhet. Ége-
téssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a 
komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése december 
és január kivételével minden más hónapban (február, márci-
us, április, május, június, július, augusztus, szeptember, ok-

tóber és november) a hónap első csütörtökén és péntekén 
végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) le-
het és a fenti időpontot követő hét csütörtökén és péntekén 
lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A következő időpont: november  7-8. 
Rossz idő esetén: november 14-15.

Ruhákat, cipőket küldtek a dransfeldiek
A németországi partner-

településünkön élők min-
den évben adományokkal 
igyekeznek megkönnyíteni 
azoknak a rácalmási csalá-
doknak az életét, akik a szo-
kásosnál is szerényebb jöve-
delemből élnek, és nagyon 
jólesik nekik a segítség.

Év mint év kiváló minő-
ségű használt – de az ado-
mányozók által szépen 
rendbetett – ruhákat, cipő-
ket tartalmaz a szállítmány. 
Nincs ez másként idén sem. 
A gyerekek nagy örömére 
játékokat is becsempésznek 
a pakkokba.

A mostani őszön is meg-
érkezett a szokásos segély-
szállítmány Dransfeldből, 
hogy idén is mindenkinek 
legyen mit felvennie télen. 
Nemcsak a minőségét, ha-
nem a mennyiségét tekint-
ve is szokásos a szállítmány: 
úgy telepakolták a hatalmas 
kamiont, hogy a rakodóte-
rébe semmi sem fért volna 
már be.

Az önkormányzat szociá-
lis bizottságának tagjai tud-
ják, melyek azok a családok, 
gyermeküket egyedül ne-
velők, idősek Rác almáson, 
akik segítségre szorulnak. A 

bizottság tagjai értesítik az 
értintetteket arról, hogy mi-
kor és hol választhatnak ma-

guknak szükség szerint az 
adományként érkezett hol-
mik közül. (Forrás: duol.hu)
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HIRDETMÉNY
Új Településrendezési Eszközök elfogadásáról
Tisztelt Lakosság!

Rácalmás város polgármestere - az épített környezet ala-
kításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
8.§. (4) bekezdés; a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján - az önkormányzati honla-
pon elektronikus formában, a Polgármesteri Hivatal (2459 
Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) műszaki irodájában papírala-
pú dokumentum formájában közzéteszem Rácalmás Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 329/2019. (X.01.) 
határozatát a Településszerkezeti Terv elfogadásáról, vala-
mint Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 16/2019. (X.02.) önkormányzati rendeletét Rácalmás 
Város Helyi Építési Szabályzatáról.

Rácalmás Város Önkormányzat a 118/2017. (III.29.) KT. 
sz. határozatában döntött településrendezési eszközeinek - 
TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv - átfogó felülvizsgálatá-
ról, a teljes közigazgatási területen.

A 2005. óta hatályos településrendezési eszközök felül-
vizsgálata során a tervezett területfelhasználási, szabályo-
zási elemek megvalósulása és jövőbeni megvalósulásának 
igénye került vizsgálat alá. Az új településrendezési eszkö-
zök a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, a 
beérkezett lakossági igények, a képviselő-testület fejlesztési 

döntései, valamint tervezői szakmai javaslatok alapján ké-
szültek el.

A dokumentumok egyeztetési folyamata a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.30.) önkormány-
zati rendelet és a vonatkozó Kormányrendelet alapján teljes 
eljárás keretében megtörtént. Az elkészült terveket és szö-
veges munkarészeket az eljárásban résztvevő államigazgatá-
si szervek és önkormányzatok, valamint az állami főépítész 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményezték.

A Településszerkezeti Terv az elfogadásától számított 30. 
napon lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható.

Rácalmás Város Településszerkezeti Terv hatályba lépésé-
vel egyidejűleg Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 32/2005. (IV.06) sz. képviselő testületi határo-
zattal jóváhagyott Településszerkezeti Terve érvényét veszti 
és nem alkalmazható.

A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv 2019. 
november 1-jén lép hatályba, ezen naptól számítva alkal-
mazható.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesz-
ti Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Rácalmás Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (X.28.) ök. 
rendelete, valamint a Rácalmás 053/9 hrsz. Építési Szabály-
zatáról szóló 13/2016. (VI.08.) számú önkormányzati ren-
delete. Schrick István

Rácalmás polgármestere

Megemlékezés
Tisztelt Rácalmási Lakosok!

2019. november 11-én 11 órakor 
hagyományunknak  megfelelően 
megemlékezést tartunk 
a háborúkban hazájukért halt 
katonák tiszteletére.

   Az elesett katonákra, a csatatereken maradt déd- és 
ükapáinkra közösen egy szál gyertya vagy mécses megy-
gyújtásával emlékezzünk a Szentháromság téri I. és II. vi-
lágháborús emlékműnél.

   Ezután a temetőben lévő II. világháboús emlékműnél 
helyezünk el koszorút, illetve itt is meggyújtjuk az emlé-
kezés apró lángjait.

   Kérjük, hogy Ön is csatlakozzon a megemlékezéshez!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

köszönetét fejezi ki 
azoknak akik 
adójuk 1%-val
összesen 807 ezer forinttal 

támogatták egyesületünk 
egész éves munkáját!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöksége
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület története

25 évvel ezelőtt lelkes, 
Rácalmást szerető szemé-
lyiségek, akik pozitív jövő-
képpel és kellő ambícióval 
rendelkeztek, elhatározták, 
hogy az akkor még alvó Rá-
calmást felébresztik, és segí-
tik, hogy Rácalmás virágzó 
településsé váljon. Érzékel-
ték annak a veszélyét, hogy 
a közeli nagyváros, Dunaúj-
város elszürkíti a települést.

Az alapító megbeszélé-
sek résztvevői: Azari Ákos, 
Azari Imréné, Csősz Lász-
lóné, Kirinovics Tamás, Kiss 
József, Márkus Zoltán, Mol-
nár József, Molnárné Lukács 
Anita, Ősi Mihályné, Pál 
Péter, (Pulai Éva Zsuzsan-
na,) Rajna Lászlóné, Schrick 
István, Steiner Lajos, Szalai 
Árpád, Tóth Albert, Vadász 
József Veress János

Az első vezetőség tagjai: 
Szalai Árpád elnök, Tóth 
Albert alelnök, Azari Imré-
né titkár, Molnár József EB 
elnöke, Rajna Lászlóné EB 
tag, Pál Péter, Márkus Zol-
tán

A Fejér Megyei Bíró-
ság nyilvántartásba vet-
te 1994. november 14-én a 
Rácalmási Faluvédő Egye-
sületet. Azóta 215 taggal 
közhasznú egyesület let-
tünk, és a mai napig sikerült 
megtartani ezt a minősítést. 
2010 - től Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület-
ként végezzük munkánkat. 
Egyre bővülő körben, egyre 
meghatározottabb módon 
vagyunk jelen várossá vált 
településünk életében. 

Az egyesület tevékeny-
sége az elmúlt 25 évben az 
„épített és természeti érté-
kek feltárására, megőrzésére 
és gyarapítására, a környe-

zet védelmére és szépítésére, 
hagyományok feltámasztá-
sára és hagyományteremtés-
re, valamint a kulturális élet 
felpezsdítésére irányult, - 
mindez közösségteremtő 
módon.”

Nem lehet minden ese-
ményt rögzíteni egy ilyen 
emlékezéskor. Egy-egy te-
rületet érintek a teljesség 
igénye nélkül.

Helyi örökségvédelem: 
Rácalmás igen gazdag múlt-
tal rendelkezik. Ha valaki el-
olvassa - Hetényi István: Rá-
calmás története, Mosonyi 
Mihály: Egy Rácalmási a 
régi Rácalmásról, vagy Sza-
lai Árpád három könyvét és 
cikkeit a Rácalmás újság-
ban, vagy Németh Miklós-
né visszaemlékező cikkeit, 
Kovács György: Elveszett 
paradicsom című könyvét, 
jóleső érzéssel állapíthat-
ja meg, hogy Rácalmásnak 
nagy múltja van, megáldotta 
a sors, szép természeti érté-
kekkel és sok cselekvő, az or-
szágért, a településéért tenni 
akaró emberrel. 

A reformkor és a szabad-
ságharc idején kiemelkedő 
szerepet vállaltak a rácalmási 
nemesi családok és polgárok. 
Kezdeményezésünkre tör-
ténetük beépült az ünnepi 
műsorokba, gondozzuk sír-
jaikat, és minden év március 
15-én megemlékezünk tevé-
kenységükről a temetőben.

Aktív szerepet vállaltunk 
több természeti és épített ér-
tékünk védetté nyilvánításá-
ban, helyreállításában. Így a 
Teleszky-kúria, a Rác temp-
lom, az Ófalú teljes területe, 
Rácalmási Nagy-sziget ke-
rült védettség alá és helyre-
állításra. Régi kúriáink nap-

jainkban korunk igényeihez 
igazítva új szerepkörben 
szolgálják az itt élő embe-
reket. 

A múltunkkal kapcsola-
tos könyvekről már korábban 
szót ejtettem. További kiad-
ványaink a tökös receptköny-
vek, a turisztikai kiadványok, 
képeslapok, naptárak.

A helyi hagyományok 
fejlesztése nehezen indult, 
de ma elmondhatjuk, hogy 
sokféle hagyományt terem-
tettünk, és ápolunk. Márci-
us 15. megünneplésről már 
szóltam. Az I. és II. világhá-
borús halottainkról is meg-
emlékezünk.

Meghirdettük a 
Rácalmási ételek verse-
nyét. Sokan megismerték a 
rácalmási bablevest, almás 
pitét, rácalmási sült kesze-
get, rácalmási sütőtököt, és 
sorolhatnám tovább. Ezek-
ről a Duna Tv, Paprika TV 
is beszámolt. 

Egyesületünk a kezde-
tektől fogva nagy hangsúlyt 
fektet az ifjúság bevonásá-
ra. Támogatjuk a Jankovich 
Miklós Általános Iskola 
programjait, pályázatokat 
írunk ki a diákok számára. 
Rendezvényeink elmarad-
hatatlan résztvevői a pe-
dagógusok és az óvodás és 
iskolás gyermekek. Műso-
raikkal, kiállításaikkal, tök-
kompozícióikkal színesítik 
rendezvényeinket. A múlt 
évben a Jankovich iskola 8. 
osztályos tanulója, Vincze 
Hajnal Blanka a Hungaria 
Nostra - Város és Faluvédők 
Szövetsége által kiírt orszá-
gos pályázaton, Rácalmást 
bemutató rajzával a III. he-
lyet szerezte meg. A dunaúj-
városi középiskolák diákjait 

is bevonjuk nagyobb ren-
dezvényeink lebonyolításá-
ba. Természetesen a Rácal-
másról középiskolákba járó 
fiatalok bevonása az elsődle-
ges cél. Üde színfolt a cser-
készek megjelenése rendez-
vényeinken.

Környezetvédelem. Kü-
lön figyelünk koros fáinkra, 
a Rácalmási Nagy-sziget-
re. Évente egy-két alkalom-
mal nagyszabású takarítást, 
szemétgyűjtést szervezünk 
a Duna-parton és a város 
egész területén. Előrelépést 
jelentett a komposztálók be-
szerzése és szétosztása. 

Elindítottuk a Virágos 
Rácalmásért és a Szép por-
ta mozgalmat Igen sokan 
bekapcsolódtak. Önkéntes 
társadalmi munkások, szor-
gos asszonyaink és lelkes 
férfinép segítségével ültet-
jük és gondozzuk virágágyá-
sainkat.  . Ebbe a munkába 
bekapcsolódtak a város kü-
lönböző közösségei. A ve-
zetőség bejárva a várost 
feltérképezi azon területe-
ket, ahova fát lehet ültetni. 
A pótlásokról sem feledke-
zünk meg. Természetesen ez 
munka sohasem fejezhető 
be.(Évente az adó 1%-a je-
lenti ennek az anyagi fede-
zetét.)

A város és az egyesület 
közös vállalásának eredmé-
nyeként, a „Virágos Magyar-
országért” mozgalomban

2017-ben oklevéllel ju-
talmazta munkánkat Balog 
Zoltán miniszter.

2018-ban a belügymi-
niszter teljesítményünkért 
réz emléktáblát adományo-
zott, mely a polgármesteri 
hivatal falán ékeskedik.
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2019-ben a Magyar Tá-

jépítészek Szövetsége TÁJ-
ÉPÍTÉSZETI DÍJ-át ve-
hettük át 

Kivettük részünket a Mil-
lenniumi Park és tó terüle-
tének első rendezéséből is. 
Azóta az önkormányzat-
tal közös pályázatunk ered-
ményeként megújult a park, 
melyet teljes pompájában 
már ebben az évben élvezhe-
tünk. Pályázaton nyert pénz-
ből alakítottuk kis egy han-
gulatos közösségi teret is a 
Széchenyi téren.

Örökségvédelem gondo-
latai mentén rendbe hoztuk 
a vasútállomás környékét, 
és kialakítottunk egy vasúti 
emlékparkot. Egy kiszolgált 
diesel - elektromos moz-
dony, egy étkező kocsi áll a 
vasútállomáson. Nemsokára, 
egy a Dunai Vasműben ki-
szolgált mozdony gyarapítja 
gyűjteményünket.

A 25 év során kiemelkedő 
rendezvényeket szerveztünk. 

Elsőnek említem a Raáb 
Ervin Művészeti Táboro-
kat. Az alkotótelep résztve-
vői neves művészek voltak, 
akik egy-egy alkotásukat itt 
hagyták nekünk. Közterein-
ken sok szép és értékes, fa és 
kőszobor jelzi tevékenysé-
güket.

Almavirág Fesztivál. 
Évente kerül megrendezés-
re. A tavasz újjászületését 
szimbolizálni szándékozó 
esemény, melyen az egészség 
és a sport áll a középpont-
ban. 

A régebben megrende-
zett Pünkösdi Király Válasz-
tó bál üde színfoltot jelentett 
rendezvényeink sorában.

2009-ben mi adtunk ott-
hont a Város és Faluvédők 
Szövetsége XXVIII. Orszá-
gos Találkozójának és Szak-
mai Konferenciájának. 56 
településről 280 küldött ér-
kezett. Sikerült olyan tu-
dományos, színvonalas, 
vál tozatos és élménydús ren-
dezvényt szerveznünk, hogy 
annak ellenére, hogy azóta 
eltelt lassan 10 év, még min-

dig jó szívvel és elismeréssel 
beszélnek rólunk. 

Országos szinten is ki-
emelkedő, elismert hagyo-
mányt teremtettünk a Tök-
fesztivál évente történő 
megrendezésével. A cél az 
volt, hogy három napon ke-
resztül intenzív, erősen ható 
kulturális programot nyújt-
sunk, amibe be tudjuk von-
ni az egész lakosságot. A 
lakosság és a diákság szín-
vonalas tökkompozíciói or-
szágos hírűekké váltak. A 
tök jegyében szervezett ki-
állítások tették változatos-
sá az eseményt. Színesítette 
a programot az országosan 
meghirdetett óriás tökök 
versenye. Az a tény teszi kü-
lönlegessé és egyedivé az 
országban fesztiválunkat, 
hogy a Tökfesztivál három 
napja alatt, csak önkéntesek 
dolgoznak a rendezvény si-
keréért. (Naponta 120-130 
önkéntes segítő dolgozik.) 
Nem lehet elégszer megkö-
szönni odaadó munkájukat

Magyar Fesztiválszö-
vetség ítészei a Rácalmási 
Tökfesztivált nem egyszer 
KIVÁLÓ MINŐSÍTÉ-
SŰ Gasztronómiai FESZ-
TIVÁLNAK minősítette. 
Nemrég a Magyar Feszti-
válszövetség nálunk tartot-
ta soron következő szakmai 
napját. 

Fontos egy ilyen értéke-
lő és visszatekintő gondo-
latsorban elmondani, hogy 
Egyesületünk 2010- ben 
megkapta a földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter 
által adományozott Kós Ká-
roly-díjat a településvédelem 
és településszépítés terüle-
tén végzett kimagasló, ered-
ményes munkájáért.

A rácalmási önkormány-
zat folyamatosan figyelem-
mel kíséri, segíti, értékeli 
munkánkat. Ennek eredmé-
nyeként az egyesületben és 
városért kifejtett munka elis-
meréseként Rácalmás dísz-
polgárai lettek: Szalai Ár-
pád, Mosonyi Mihály, dr. 
Varga Szabó Lajos, Kondor 

Károly, Bodnár Sándor és 
Kukucska Gyula. Rácalmá-
sért Oklevelet kapott: Bor 
Imréné, Schmidt Lajosné, 
Bodnárné Surányi Gabri-
ella, Bodó Ivánné, Kupsza 
Jánosné, Czinka Lászlóné, 
Pallos László.

Ha anyagi helyzetünk 
engedte buszos kirándulást 
szerveztünk egyesületünk 
tagjai számára. 

Minden évben szép szá-
mú küldöttséggel veszünk 
részt a Hungária Nostra – 
Város és Faluvédők Szövet-
sége Országos Konferenci-
áján.

Nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésével is próbálkozunk. 
A Szerbiai Temerin Tök-
fesztiválján már többször is 
voltunk. Ők is voltak nálunk. 
Az idén szintén Szerbiából, 
a kikindaiak látogattak el 
hozzánk.

Az önkormányzattal, Rá-
calmás civil szervezetei-
vel mindig igyekeztünk a jó 
kapcsolatot megtartani. Kö-
zös a célunk, egy élhető, vi-
rágzó Rácalmás, ahol min-
denki jól érzi magát. 

Időközben Rácalmá-
son alapított gyárat a ko-
reai Hankook Tire Ma-
gyarország Kft. Egyik fő 
támogatónkként nemcsak 
anyagiakban, hanem a nagy 
sikerű koreai ételkóstoló 
megszervezésével is hozzá-
járulnak fesztiváljaink sike-
réhez. 

További jelentős támoga-
tónk jelenleg is a Hamburger 
Containerboard Papírgyár, a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft., 
az AMPER 99 Kft., a Fer-
robeton Zrt., a Milpress Kft. 
Valamint természetesen fő 
támogatónk Rácalmás Ön-
kormányzata. Épített és 
természeti környezetünk, 
kulturális örökségünk érté-
keinek védelmében végzett 
munkájának elismeréseként 
Schrick István polgármester 
2015-ben elnyerte a Podma-
niczky-díjat.

Fennállásunk első 18 év-
ében Szalai Árpád vezeté-

sével – aki 2010-ben meg-
kapta Podmaniczky-díjat 
- életerős, eredményt, ered-
ményre halmozó egyesü-
let lettünk. Őt követően én, 
Pallos László vállaltam ezt 
a szerepet, miközben Szalai 
Árpádot, tiszteletbeli örökös 
elnökünkké választottuk. 
Feladatomnak a folyama-
tosság biztosítását, a szinten 
tartást, a megkezdett mun-
kák folytatását tekintettem. 
Remélem ez sikerült. Utó-
dom Bodnár Sándor lett. 
Munkáját, - véleményem 
szerint - nagy lelkesedéssel 
és elkötelezettséggel, ered-
ményesen végezte, 7 éven 
keresztül. Vezetésével egy 
sikeresen munkálkodó egye-
sület még eredményesebb 
lett. 2019. január 1-től új ve-
zetőség vette át a stafétabo-
tot Steiner Lajos elnökségé-
vel. A feladatuk nem kicsi. 
Egy jól működő egyesület 
továbbvitele legalább olyan 
szinten, mint ahogy ez ed-
dig történt.

Bízom sikerünkben. Mi 
a garancia? A lelkes tagság 
nem cserélődött le. Az igazi 
alapot az adja, hogy Szeret-
jük Rácalmást!

V isszaemlékezésemet 
Szalai Árpád gondolatainak, 
feljegyzéseinek felhasználá-
sával és az egyesület doku-
mentumaiban rögzítettek 
segítségével tudtam meg-
fogalmazni. Biztosan van 
olyan esemény, elvégzett 
munka, amit nem említet-
tem. Természetes, hogy le-
hetett volna ezen kívül is sok 
mindent tenni. A jó szándék 
mindig megvolt és megvan. 
A leírtak mindenkit megy-
győznek arról, hogy egyesü-
letünk bebizonyította élet-
képességét, hasznosságát, 
fontosságát Rácalmás életé-
nek felvirágoztatásában.

Köszönet, elismerés és 
tisztelet jár az egyesület 
minden aktív és lelkes tag-
jának.

Pallos László
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Virágos Rácalmás és Szép Porta díjkiosztó
Lezárult a Szép Porta és a Virágos Rácalmá-

sért mozgalom ez évi értékelése. 

A díjátadó ünnepély  
november 8-án, 
pénteken 16 órakor lesz  
a Rácalmási 
Művelődési 
Házban.

  Az érintettek és a Rácalmás város közterü-
leti virágágyásait egész évben lelkiismeretesen 
gondozó közösségek, személyre szóló meghívót 
kapnak. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki virágosításával hozzájárult 
Rácalmás szebbé tételéhez, valamint az önkén-
teseinknek, akik többször végigjárták az utcákat 
és a jelentkező családokat értékelés céljából.

  Ünnepélyünket a PaDö-Dö együttes műsora színe-
síti. 

Valamennyi meghívott megjelenésére számítunk, szere-
tettel várjuk Önöket! 

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

A XVI. Rácalmási Tökfesztivál-Tökkompozíciók nyertesei:
A zsűri tagjai voltak: Nagyné Berzai Márta, Szabó Szilvia és Kiss Imre

1. Jónás Tibor és családja – Fáraó
1. Zsedrovits család – Leültök? 
1. Tóthné Szarvas Andrea – Törp-Tökfalu
1. Csurgó István – Marsról jöttünk a Tökfesztiválra
2. Kecskés Nagy Szila és Papa – Madárház
2. Majerné Perusza Andrea – Tök cool-túra Erzsébet &Trump módra
2. Silmer család – Boszorkányos tökleves
2. Takács familia – Tökök háborúja
3. Bodó Ivánné és Bodó Mariann – Csingiling
3. Sztruhár László – Gombóc Artúr/Olaf
3. Ambrus család – Spongya Bob karácsonya
3. Vass János – Rácalmási Tökbölcsi

Különdíj: Szalóki család – Az égig érő tökös paszuly
Különdíj: Vagyóczkiné Erika – Megy a gőzös
Különdíj: Bölcs Katica - Mikrobi
Különdíj: Balogh Hilda – Tök-autó
Különdíj: Zándoki-Zeiss Andrea – Kung-fu Panda
Különdíj: Hajdúné Rátkai Éva - Tökfáradtan
Különdíj: Berzlánovits Éva - Tökhal
Különdíj: Tóth Kovács Tünde - Bagolycsalád
Különdíj: Posch Rita – Tök-jó kiscicák
Különdíj: Vipi Büfé – Teca kocsmája
Különdíj: Puskás Zsuzsanna - Tökágyú
Különdíj: Erdélyi Diána - Választás

GRATULÁLUNK valamennyi nyertesnek!

Akik még nem vették át nyereményeiket kérjük, fáradjanak be érte irodánkba, (Rácalmás, Szé-
chenyi tér 19.) szerdai napokon 8-10 óráig.

Közületek, boltok: 
1. Rácalmási Polgármes-

teri Hivatal - Kukori és Kot-
koda

2. Családsegítők – Haza-
értünk

3. Virágsarok – Ifjú pár
4. SzélesSzájú Kisbéka - 

Békák
Különdíj: Rácalmási Ma-

nóvár Óvoda - Répamese

Jankovich Miklós Általános 
Iskola

Alsó tagozat:
1. 4.a - Tök (z)űr
2. 2.b - Tök-életes zöld-

séges
3. 2.a – Tökmuffinok
Különdíj. 1.b Segítség 

szülők lettünk!!
Felső tagozat:
1. 7.b - Tök Donald’s
2. 5.b - Zoo-Park
3. 6.a - Tök-Csíplek
Különdíj. 5.a - 101 Kis-

kutya

A Zsűri tagjai voltak: Né-
meth Miklósné, Bodó Ma-
riann és Kiss Imre.
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Valóban tömegeket vonzott a Tökfesztivál
Tagadhatatlanul a legszín-

vonalasabb és programokban 
gazdag Tökfesztiválon szó-
rakozhatott minden érdeklő-
dő 2019. szeptember 13-15-i 
hétvégén, Rácalmás város leg-
nívósabb éves programjának 
keretein belül. Az időjárás is 
kegyes volt, mind a fellépők, 
mind a szórakozni vágyók 
számára, hiszen a meleg nap-
sütésben vétek volt otthon 
maradni és nem kikapcsolód-
ni az ősz színeiben megren-
dezett 3 napos fesztivál prog-
ramjain.

Már a hét első napjai meg-
alapozták a hangulatot, ahogy 
napról napra egyre több tök-
dekoráció került ki a házak elé. 
Szerdán lehetett a Millenniu-
mi-tónál felépített Tökpira-
mis mellett regisztrálni a tök-
kompozíciók versenyére, ahol 
kellemes meglepetést oko-
zott a rácalmási lakosok akti-
vitása. Aki arra sétált, láthat-
ta a zsongást, a készülődést, az 
örömteli alkotómunkát.  Idén 
sem volt könnyű az értékelők 
dolga, mert rengeteg szebb-

nél-szebb tökös kompozíci-
ót készítettek Rácalmás lakói 
a fesztiválra, az idelátogatók 
nagy örömére. 

Köszönjük szépen! 
Minden nap reggel 10 óra-

kor nyitotta kapuit a rendez-
vény. A délelőtti programok 
az óvodások, kisiskolások szá-
mára szerveződtek bábszín-
házi és mese társulati előadá-
sokkal, kutya show-val, bohóc 
show, a Rácalmási Manóvár 
Óvoda műsorával, a Violin 
Művészeti Iskola növendé-
keinek hangszeres-, illetve a 
Rácalmási Barina Táncegyüt-

tes és a Rácalmási Jazzbal-
ett táncelőadásaival, melyek 
mellett párhuzamosan kéz-
műveskedésre és tökfaragás-
ra, töklámpás készítésére is 
volt lehetőség. Ez úton is sze-
retnénk megköszönni a most 
felsorolt műsorok fellépőinek, 
a kézműves és tökfaragó segí-
tők munkáját, hogy odaadá-
sukkal emelték a Tökfesztivál 
színvonalát.

A délutáni zenés, táncos 
programok is sokakat vonzott, 
hiszen a látványos akrobati-
kus Rock and Roll, az App-
le Country Club, az Opán-
ka Szerb Táncsoport és a 
Mezőfalvi Sváb Táncegyüttes 
fellépése mellett az országos 
ismertségű fellépők koncert-
jeinek látogatottsága elérte a 
maximum befogadó képes-
séget. Az estébe hajló han-
gulatról Erdős Viola, a Jun-
kies zenekar, Brazil dobosok, 
Csocsesz, Szuperoperett és a 
sztárfellépők, mint az R-Go, 
az Ámokfutók, Rúzsa Magdi, 
az USNK és a Bikini zenekar 
gondoskodott. A városvédők 
köszönik a színpadi segítők és 
biztonsági emberek több na-
pos munkáját. 

A gasztroélményekkel 
kényeztetett bennünket a 
rácalmási asszonyok ügyes 
keze. A tökből készült süte-
mények mellett a Hankook 
Tire Magyarország Kft. kore-
ai ételkóstolója vonzott hosz-
szú sorokat. Továbbra is szá-
mos finomságot kínáló ízek 

utcája ételeiből, italaiból és 
édességeiből választhattunk 
kedvünkre; vásárolhattunk 
szebbnél szebb ékszereket és 
ruhaneműket, táskákat. Kö-
szönet a városvédős szorgos 
asszonyoknak a gasztroban 
nyújtott teljesítményért, és a 
kúria dolgozóinak az árusok-
kal való kapcsolattartásért. 

A színvonalas kiállítások 
– Pleidell János festményei, 
Németh Miklósné és Nagy-
né Berzai Márti szívet me-
lengető „Mesél a múltunk” 
gyűjteménye, Szilágyi Irén 
és Rozonics Patricia Leven-
dula szobája, A Cikk-cakk 
Foltvarró klub gyönyörű ké-
zimunkái, a csodás rácalmási 
fotókat bemutató „Perspek-
tívák”, és Zsigmond László 
Rácalmás főépítész munkás-
ságát bemutató fotókiállítása 
- számtalan érdeklődött von-
zottak.

A Jankovich-kúria patinás 
épületei között kapott helyet 
még az Óriástök Országos 
Verseny és Kiállítás, illetve a 
Különleges Dísztökök kiál-
lítása és vására. A sétálgatás 
során a Romantikus Tökde-
korációkat is észre vehettük, 
és nagy sikere volt a veterán 
autók és motorok bemutató-
jának.

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület kö-
szönetét fejezi ki ez úton is 
minden résztvevőnek, se-
gítőnek, akik részvételük-
kel hozzájárultak a XVI. 
Rácalmási Tökfesztivál 
megszervezéséhez, segí-
tettek a területek kialakítá-
sában, a színpad és nézőtér 
építésében, a beléptetés-
ben, a programok zavarta-
lan lebonyolításában. 

Ismét sikerült elérnünk, 
hogy széles körben terjedjen a 
Rácalmási Tökfesztivál jó híre.

A városvédő egyesület 
elnöksége

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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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 
EMLÉKEZTÜNK

Az október 4-én a művelődési házban tartott megem-
lékezésen a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény diákjainak és a Rácalmási 
Napsugár Asszonykórus Egyesület közös műsorát láthatták 
a résztvevők. A műsort összeállította Baksa László, közre-
működtek Farkas Csaba és Márkusné Igmándi Zita peda-
gógusok. 

A művelődési ház falánál lévő emléktáblánál koszorút he-
lyezett el Schrick István polgármester és Németh Miklósné 
alpolgármester, valamint a Rácalmási Városvédő és Szépít 
Egyesület nevében Steiner Lajos elnök és Szalai Árpád tisz-
teletbeli elnök.

(Fotók: facebook.com/racmuvhaz)

20 éves a Cikk-cakk  
Foltvarró Klub

A rácalmási Cikk-cakk 
Foltvarró Klub köreiben 
már hagyomány, hogy kiállí-
tást szerveznek az éves mun-
kájukból, így az érdeklődők 
betekintést nyerhessenek a 
csapat tevékenységébe. Idei 
őszi bemutatójukat 2019 ok-
tóber 4-én nyitották meg a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár épületében.

A Cikk-cakk Foltvarró 
Klub másik megmozdulá-
sa a kiállítás megnyitójának 

másnapján, 2019 október 
5-én a Közös varrás  volt a 
művelődési házban. A ren-
dezvényre nagy örömmel 
érkeztek a társklubok tagjai 
is, hogy rácalmási társaikkal 
együtt ünnepeljék a jubileu-
mot. A közös varráson a ta-
pasztalatcsere mellett a be-
szélgetésre, az öltögetésre és 
a vásárlásra egyaránt volt le-
hetőség. 

(Fotók: facebook.com/rac-
muvhaz)

Időskori balesetekről

A rácalmási Remény Klub szervezésében, dr. Horváth 
Ágota: „Az időskori - úti és háztartási balesetek valamint 
azok utóhatásairól” szóló előadását nézhették meg az érdek-
lődők. Az informatív előadás alatt, az érdeklődők kérdéseket 
is tehettek fel a doktornőnek.



Rácalmás 11

Játszott a Rájátszik
Érdekes és izgalmas do-

log az, amikor valaki olyan 
hobbit választ, aminek pro-
duktuma van, s azt a nagy-
közönség elé tárja. Ilyen 
hobby lehet a színjátszás is. 
Szerencsések a Rácalmáson 
élők, hogy a Rájátszik Játék-
szín Kör tagjai ezt a kedv-
telést választották, s időről-
időre megörvendeztetik a 
város és környéke lakóit egy-
egy színpadi csemegével. 

Két ismert komikus jelne-
tet láthattunk a társaságtól, 
október 10-én, a Rácalmási 
Művelődési Házban. Ka-
caghattunk egy gumióvszer 

vásárlás viszontagságain, a 
Patika című jelenetben, és 
bogozhattunk szálakat a té-
vedéseken alapuló Feleség-
szöktetést nézve. 

Az est szervezője a Vállal-
kozók Rácalmásért Egyesü-
let volt. A műsor előtt Szabó 
András, az egyesület elnöke 
bíztatta kikapcsolódásra, la-
zításra a zsúfolásig telt néző-
téren ülőket. 

A közönség láthatóan jól 
érezte magát a jól sikerült 
poénok és félreértések háló-
jában, s hatalmas tapssal ju-
talmazta a társulatot.

Fotó: Rácz Lambada József

Idősek világnapja
Az idősek világnapját a Csillag születik második szériájá-

nak győztesével, Tabáni Istvánnal és előadásában Máté Péter 
dalaival ünnepeltünk. Az örök érvényű slágereket örömmel 
fogadta a közönség. 

Fotó: Rácz Lambada József (Fotók: facebook.com/racmuvhaz)
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Könyvtári percek
Könyvajánló
Alessandro Baricco: Selyem

Néha, egy nyüzsgő nap 
vagy hét után mindenkinek 
szüksége van egy kis nyu-
galomra, hogy újra lelassul-
jon, visszanyerje a megszo-
kott ritmust. Ilyenkor sokan 
vesznek könyvet az egyik ke-
zükbe, egy bögre forró teát a 
másikba, bekucorodnak a 
fotelba vagy a kanapéra és 
olvasnak. Az ilyen estékre 
ajánlom Alessandro Baricco 
nagysikerű, Selyem című re-
gényét.

Négy szóval tudom jelle-
mezni ezt az írást: leheletfi-
nom, tűpontos, magával ra-
gadó. Csupa pozitív jelző. 
Bátram állítom, hogy nem 
sokan tudnak úgy írni érzé-
sekről, mint Baricco.

A XIX. században ját-
szódó történet főszereplője 
Hervé Joncour. Az ő életét 
és érzéseit ismerhetjük meg 
a regényben. S, hogy milyen 
is ez a történet, azt hűen áb-
rázolja a könyv fülszövege: 
„Minden történetnek zené-
je van. Ennek fehér zenéje. 
Ez fontos, mert a fehér zene 

különös muzsika, időnkint 
zavarba ejtő: halkan szól, és 
lassan kell táncolni rá. Ha 
jól játsszák, olyan, mintha a 
csönd szólna, s akik szépen 
táncolják, úgy tűnik, meg 
sem mozdulnak. Átkozottul 
nehéz a fehér muzsika.”

A történet minden ka-
raktere nagyszerű, nincs egy 
fölösleges szó vagy mondat. 
Igazi lélekemelő, mély olvas-
mány.

Schmidt-Czetli Ágnes

Beiratkozás
A korábbi évekhez hasonlóan szeptembertől már csak az 

éves díjak 50 %-át kell fizetni az új beiratkozóknak, azaz 
felnőtteknek 500 Ft-ot, diákoknak, nyugdíjasoknak, GYES/
GYED valamint egyéb kedvezmények esetén 300 Ft-ot.

Októberi kihívás: 
Márai könyv

A Nincs Időm Olvasni Kihívás e havi teljesítéséhez egy 
Márai Sándor kötetet kell elolvasni a kihívásban résztvevők-
nek. A közös könyv pedig Márai Sándor: Eszter hagyatéka 
című regénye.

A Könyves Kihívás december 10-én ér véget. Nem lehe-
tetlen teljesíteni, még most sincs késő elolvasni a kihívás té-
maköreibe illő 10 db könyvet. Schmidt-Czetli Ágnes
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1 éves az Olvasóklub
Tavaly, az Országos Könyvtári Napok keretében alakult 

meg az Olvasóklub, akkor 10 fővel. Ma már 14 fő alkotja 
a klubot és vannak olyan tagok is, akik csak ritkán tudnak 
részt venni a havi egy foglalkozáson. Azonban ez sem szegi 
kedvüket, hiszen a hangulat mindig fantasztikus, rengeteg 
könyvajánló hangzik el. Az első születésnapot is méltókép-
pen ünnepeltük, ahogyan azt kell: tortával, remek hangulat-
ban. Fantasztikus, színes egyéniségekből álló kis közösség 
kovácsolódott össze a tagokból. Továbbra is várunk és buz-
dítunk mindenkit, hogy jöjjön el, töltse velünk a hónap első 
szerda estéjét. Beszélgessünk könyvekről, könyvélményekről, 
mert olvasni jó!

A következő foglalkozás időpontja: november 6. 18.00.
Schmidt-Czetli Ágnes

Új könyvek 
a könyvtárban

Szeptember végén és októberben is rengeteg új könyv ér-
kezett a könyvtárba. Minden korosztály számára érdekes és 
tartalmas olvasmányokkal töltöttük fel a polcokat. Több so-
rozatunk is teljes lett a most érkezett kötetekkel. Reméljük, 
hogy mindenki megtalálja köztük a számára megfelelő ol-
vasmányokat.                                    Schmidt-Czetli Ágnes
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Országos Könyvtári Napok 2019
Október első hetében min-

den a könyvtárakról szól, 
ilyenkor zajlik az Országos 
Könyvtári Napok. Ebben az 
időszakban országszerte szín-
vonalas programokkal, elő-
adásokkal várják az érdeklő-
dőket a könyvtárak.

A Rácalmási Művelődé-
si Ház és Könyvtár 2016 óta 
része ennek a rendezvényso-
rozatnak. A rengeteg új könyv 
mellett mi is számos program-
mal készültük az olvasóknak, 
látogatóknak.

Hétfőn A népmese nap-
ján mesével és kézműves fog-
lalkozással vártuk a kicsiket, 
ahol Marcsi néni vezetésével 
igazi kalandban lehetett ré-
szük. Kedden egy nem min-
dennapi írónő, Péterfy-No-
vák Éva látogatott el hozzánk. 
Az író-olvasó találkozó kere-
tében igazán megható, mély 
és őszinte beszélgetésnek le-
hettek szem-és fültanúi a je-
lenlévők, ahol az írónő mesélt 
könyveiről, élményeiről a hall-
gatóságnak. A könnyek mel-

lett a nevetés is kapott helyet, 
fantasztikus este volt.

Szerdán ünnepelte első szü-
letésnapját az Olvasóklub. A 
tavaly megalakult klub tagjai 
tortával, fantasztikus hangu-
latban ünnepelték meg a jeles 
alkalmat. Csütörtökön a hét 
tematikájához alkalmazkodva 
újrahasznosítottunk: régi far-
merekből, sátorvászonból ké-
szültek könyvborítók, melyek 
megvédik a könyveket az uta-
zás, használat során. Pénteken 
a hagyományokhoz híven és 
sokak nagy örömére a város 
különböző pontjain könyve-
ket rejtettünk el. Reméljük 

minden szemfüles megtaláló 
örömét leli a talált könyvben.

A programok mellett 
egész héten ingyenes volt 
a beiratkozás, valamint az 
amnesztia keretén belül ké-
sedelmi díj fizetése nélkül 
lehetett visszahozni a le-
járt határidejű könyveket is. 
A Hozz egy könyvet-vigyél 
egy könyvet könyvcsere asz-
talunk egész héten nyitva 
állt az olvasók előtt, sok-sok 
könyv cserélt gazdát. Az Így 
olvasunk mi! fotópályázat-
ra beérkezett képekből ké-
szült mini kiállítást a könyv-
tár előtt tekinthették meg a 

látogatók. A fotókat bekül-
dők könyvjutalomban része-
sültek.

Ezen héten kapták meg 
ajándék könyveiket a Nyár, 
olvasás, élmények kihívást 
teljesítő gyerekek is. A fiúk 
egy-egy A kis herceg, míg 
a lányok az Alice Csodaor-
szágban című Poket Zseb-
könyveket kapták ajándékba 
munkájuk gyümölcseként.

A felnőttek nyári kihívá-
sában, a zsákbamacska ki-
hívásban összesen tizenhár-
man vettek részt. Közülük 
három szerencsés olvasót 
ajándék könyvvel jutalmaz-
tunk.

Összességében nagyon 
izgalmas, mozgalmas, élmé-
nyekben gazdag hetet zár-
tunk. Reméljük mindenki 
jól érezte magát a progra-
mokon, az új beiratkozókat 
pedig köszöntjük az olvasó-
ink népes táborában!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros- 

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Kedves Erzsi!  

A képek mellékelve vannak jpg-ben/pdf-ben, ha az jobb minőségben beilleszthető.  

Szeretnénk kérni, hogy  a szövegben a kiemelések és a  programok alsó és felső feliratai maradjanak színesek. 

 Köszönjük. 😊😊 

 

AZ EURÓPAI SPORTHÉT SZÁMOKBAN

 

 
42 ORSZÁG - 50.753 SPORTESEMÉNY - 13.643.429 

RÉSZTVEVŐ 

A fenti számokhoz Rácalmás is aktívan hozzájárult. Köszönjük mindenkinek, aki 
eljött hozzánk és részese volt ennek a sportos megmozdulásnak. Jövőre is 

várunk mindenkit sok szeretettel! 

 
A visszajelzések és a résztvevők létszáma alapján is sikeresnek bizonyult a Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok által szervezett Európai Sporthét rendezvénysorozata, a minden korosztályt megmozgató programokon 
a hét folyamán összesen közel 700-an vettek részt. 

Az óvodások egy csoport híján teljes létszámmal érkeztek a Sportcsarnokba. A Napközis sport délutánon 
megközelítőleg 100 kisiskolás sportolt, játszott együtt. A Tiéd a pálya! – szabad sport délutánon 40 felső tagozatos 
iskolás próbálta ki sporteszközöket, sportpályákat néhány aktív szülővel egyetemben. A szeniorok kisebb létszámmal, 
ám annál nagyobb lelkesedéssel képviseltették magukat a Sporthéten. Minden korosztály résztvevői élményekkel, 
sportos tapasztalatokkal és kisebb ajándékokkal gazdagodtak. 

A szombati délután és éjszaka folyamán több, mint 400 ember tette próbára magát, ismerkedett meg új sportágakkal, 
mozgásformákkal és az egészséges életmódra való útmutatásokkal. 

A fenti számokhoz Rácalmás is aktívan hozzájárult. Kö-
szönjük mindenkinek, aki eljött hozzánk és részese volt en-
nek a sportos megmozdulásnak. Jövőre is várunk mindenkit 
sok szeretettel!

A visszajelzések és a résztvevők létszáma alapján is sike-
resnek bizonyult a Rácalmási Rendezvényközpont és Sport-
csarnok által szervezett Európai Sporthét rendezvénysoro-
zata, a minden korosztályt megmozgató programokon a hét 
folyamán összesen közel 700-an vettek részt.

Az óvodások egy csoport híján teljes létszámmal érkeztek 
a sportcsarnokba. A Napközis sport délutánon megközelítő-
leg 100 kisiskolás sportolt, játszott együtt. A Tiéd a pálya! – 

szabad sport délutánon 40 felső tagozatos iskolás próbálta ki 
sporteszközöket, sportpályákat néhány aktív szülővel egye-
temben. A szeniorok kisebb létszámmal, ám annál nagyobb 
lelkesedéssel képviseltették magukat a sporthéten. Minden 
korosztály résztvevői élményekkel, sportos tapasztalatokkal 
és kisebb ajándékokkal gazdagodtak.

A szombati délután és éjszaka folyamán több, mint 400 
ember tette próbára magát, ismerkedett meg új sportágak-
kal, mozgásformákkal és az egészséges életmódra való út-
mutatásokkal.

A szponzoroknak köszönhetően 37 értékes ajándékcso-
mag talált gazdára a Rácalmási Sportágválasztót követően, 
melyeket a legaktívabb résztvevők a rendezvény utáni héten 
átvettek.

Menetlevelek díjazása Az értékes díjak
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Díjaztuk a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola legaktívabb 
osztályát és a Rácalmási Manóvár Óvoda leglelkesebb csoportját is: az 
iskolások közül a 4.b osztály nyerte el a sportcsarnok díját, mely másfél 

órás játéklehetőséget ad a sportcsarnokban egy óriás pizzázással egy-
bekötve. Az óvodások közül a Katica csoportosokhoz érkezett a legtöbb 
regisztráció, így ezt a csoportot egy órás játéklehetőség és tortázás várja

Mérkőzések a sportcsarnokban 
 
A RSE FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA csapata is 

megkezdte szereplését. Az idei szezon első hazai mérkőzé-
sét október 12-én 18:00 órai kezdettel játszotta a Móri KSC 
ellen. A bajnokság hazai fordulóiról ebben a szezonban is tá-
jékoztatjuk a lelkes szurkolókat. 

Október első hétvégéjén ját-
szotta a MAGYAR FÉRFI 
RÖPLABDA UTÁNPÓTLÁS 
VÁLOGATOTT az első NBI-
es hazai mérkőzéseit Rácalmáson. 
Az U19-es keret a  

2019/2020-as szezonban a ta-
valyi bajnokság 1-6. helyezett csa-
patok ellen méretteti meg magát, 
az U17-es korosztály pedig a ta-
valyi tabella 7- 12. helyén végzett 
klubokkal játszik.

A következő edzőtáborral egy-
bekötött NBI-es röplabda mér-
kőzéssorozat 2019. december 
20-22-ig lesz a rácalmási sport-
csarnokban. 
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A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
 október-decemberi programjai 

2019. okt. 26 szombat 16:00 
18:00 

RSE-Soponyai SE női kézilabda mérkőzés 
RSE-Kisbér KC férfi kézilabda mérkőzés 

2019. okt. 29. kedd 10:00-18:30 Üstökös Kupa kézilabda utánpótlás felkészülési torna  
Fiú U15 korosztály mérkőzései 

2019. okt. 30. szerda 08:00-20:00 Üstökös Kupa kézilabda utánpótlás felkészülési torna 
lány U15 korosztály mérkőzései 

2019. okt. 31. csütörtök 08:00-16:00 Üstökös Kupa kézilabda utánpótlás felkészülési torna  
Döntők 

2019. nov. 9. szombat 16:00 
18:00 

DAC-Üllői VKSK férfi NB II-es kézilabda mérkőzés 
DAC-Pénzügyőr SE-Budafok férfi ifjúsági III. osztályú kézilabda 
mérkőzés  

2019. nov. 10. vasárnap 09:00-15:00 Kézilabda: Fiú U15-ös Gyermekbajnokság mérkőzései  
2019. nov. 17. vasárnap 10:00-18:00 Kézilabda: Fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései  
2019. nov. 23. szombat 10:00 

12:00 
18:00 

DAC-TFSE férfi NB II-es kézilabda mérkőzés 
DAC-Tempo KSE férfi ifj. III. oszt. kézilabda mérkőzés 
RSE-Esztergom-Baj férfi kézilabda mérkőzés 

2019. nov. 24 vasárnap 10:00-14:00 Kézilabda: Lány U15-ös Gyermekbajnokság mérkőzései  
2019. dec. 1. vasárnap 09:00.17:00 Kézilabda: Fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései 
2019. dec. 8. vasárnap 10:00-18:00 Kézilabda: Lány U15-ös Gyermekbajnokság mérkőzései 
2019. dec. 15. vasárnap 09:00-13:00 Kézilabda: Fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései  
2019. dec. 20. péntek 17:00 Magyar férfi utánpótlás válogatott – Kecskeméti RC NB I-es 

férfi röplabda mérkőzés 
2019. dec. 21. szombat 16:30 

12:00 
Magyar férfi utánpótlás válogatott – Pénzügyőr SE NB I-es férfi 
röplabda mérkőzés  

 

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

Rajzpályázat
A RAJZPÁLYÁZAT díjazott alkotásai a tanévkezdésre felkerültek a sportcsarnok falára, ezzel is otthonosabb lett a 

sportcsarnok.
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Hoffmann János Rácalmás község bírója
Hoffmann János uno-

kájával, a 89 éves Bognár 
Györgyné született Hídal-
mási Erzsébettel – Hoff-
mann-Hídalmási Ferenc 
lányával - beszélgetek a Ve-
nyimi úti házukban. Erzsé-
bet asszony néhány mon-
dat után azt kérdezi, hogy 
miért nincs nagyapjáról, 
Hoffmann Jánosról egy 
utca elnevezve Rácalmáson. 
Munkássága alapján megér-
demelné. 

Igazat adok Erzsébet asz-
szonynak. Hoffmann János 
sok évtizednyi közszolgála-
ti tevékenységével rászolgált 
a megbecsülésre és nevének 
megőrzésére. Mivel a közsé-
gi bíró rendszer hamarosan a 
homályába vész, Hoffmann 
János személye alkalmas arra 
is, hogy megismerjük a bírói 
intézményt.

 A bíró személyét 1870 
előtt hosszú évtizedeken ke-
resztül a nemesek és földes-
urak maguk közül jelölték 
ki. A demokratikus rend-
szerű községi bíró intézmé-
nye 1870 -1950-ig állt fenn. 
A 80 évnyi bírói intézmény-
rendszerből Hoffmann Já-
nos több évtizedet átfogott, 
amikor is a Tanács Törvény 
alapjaiban áttervezte a köz-
igazgatás rendszerét. 

A községi bírót a település 
választó polgárai a főszolga-
bíró által kijelölt személyek 
közül nyílt szavazással, ál-
talános szótöbbséggel, há-
rom évre választották. Sze-
mélyével kapcsolatos elvárás 
volt, hogy igazságos, jószívű, 
józan, szorgalmas, erkölcsös 
és példaadó életvitelű le-
gyen. Összeférhetetlenségi 

szabályok is vonatkoztak rá 
pld. családtag a községházán 
nem dolgozhatott. Azt, hogy 
fizetést kapjon e, a község ál-
lapította meg. Alárendeltje a 
kisbíró volt, aki egyrészt a 
hivatal működtetésével kap-
csolatos tevékenységeket lá-
tott el, másrészt az ő feladata 
volt a rendeletek, közlemé-
nyek kihirdetése, kidobolása.

Hoffmann János (1865-
1950) a támasztott követel-
ményeknek maradéktala-
nul megfelelt. Tősgyökeres 
rácalmási családból szárma-
zott. Apja Hoffmann János 
ácsmester, anyja Maixter 
Éva. Ő is, mint ahogy bátyja 
is az ács szakmát választot-
ta. Az alapismeretek meg-
szerzése után Pestre ment 
és ott tanult. A Ferencvá-
rosi Szing ácsmesternél vál-
lalt munkát. Megismerke-
dett az ácsmester lányával, 

Szing Katalinnal (1870-
1914) és 1887-ben feleségül 
vette. Ferencvárosban laktak. 
A mestervizsgát 1892-ben 
tette le. Ez idő alatt három 
gyermekük született: Mária 
1888-ban, János 1889-ben, 
Ferenc 1891-ben. 

Hoffmann Jánosnak a 
rácalmási körülmények és 
feltételek, amelyek között 
dolgozhat jobban tetszettek 
a pestinél, ezért 1892-ban 
a család Rácalmásra költö-
zött. A Fő utca 194-ben, a 
régi mozival szemben lévő 
házban laktak. Az ácsmes-
terséget folytatta, ács segéd-
jei is voltak. De, mint ahogy 
általános volt a falusi társa-
dalomban, mezőgazdasági 
termelést is folytatott. Né-
hány hold földet örökölt, tíz 
holdat pedig vásárolt. Álla-
tokat is tartott, köztük ket-
tő ökröt. Az utódok mesélik, 

hogy a két ökörrel gyakran 
húzott ki a sárból beragadt 
lovas kocsit.

A társadalmi életbe köny-
nyen és gyorsan bekapcsoló-
dott, hiszen mindenkit is-
mert. Kiterjedt rokonsággal, 
sok baráttal, szomszédokkal, 
valamint a mezőgazdasá-
gi munkások között széles-
körű kliens hálóval rendel-
kezett. 1904-ben már meg 
is választották községi elöl-
járónak. A későbbiekben is 
sok tisztséget vállalt. Hosszú 
éveken keresztül elnöke volt 
a gazdakörnek és az ipartár-
sulatnak. Bár szőlője csak kis 
területen volt, a szőlősgaz-
dák mégis megválasztották a 
Hegyközség elnökének.

1916-ban helyettes bí-
rónak választották. Ez az-
zal járt, hogy a községi bírót 
távollétében ő helyettesítet-
te. Különösen a szegénye-
ket karolta fel és segítet-
te. Ebben az időben ragadt 
rá a „koldus bíró” megneve-
zés. 1920-ban községi bíró-
nak választották, de a koldus 
bíró címtől, akkor sem tu-
dott megválni.

A községi bíró feladata, mun-
kája az alábbiak voltak:

A községi autonómia kö-
rébe tartozó ügyek intézése, 
a községi szabályrendeletek 
és képviselőtestületi határo-
zatok végrehajtása.

Az állam és a vármegye 
törvényeinek, rendeleteinek 
végrehajtása

Szűk körben rendőrható-
sági és magánjogi bírásko-
dást végzett. Ez gyakorlati-
lag korlátozott igazgatásügyi 
funkció.

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Hoffmann János
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Szűk körben a feladatok 

egy részét a községi jegyzőn 
keresztül, vagy azzal együtt-
működve hajtotta végre. 

A felsorolt feladatokat 
a községi bíró vagy önál-
lóan, vagy előjáró társaival, 
vagy a községháza dolgo-
zóival együtt hajtotta végre. 
Hoffmann bíró a községhá-
zán egy irodát tartott fenn és 
oda rendszeresen bejárt dol-
gozni.

A falusi közvélemény sze-
rint a bíró szókimondó és 
bátor ember. A falusi em-
berek sorából kerül ki, ezért 
az ügyeik képviselőjének te-
kintették a bírót, aki a falu 
mindennapi rendjét tartotta 
fenn patriarchális eszközök-
kel, családi kapcsolatokkal 
és személyes ismeretekkel, 
ügyes-bajos dolgaikkal nyu-
godtan és bátran mentek 
Hoffmann bíróhoz. Hoff-
mann elintézett maga min-
dent, nem kellett a hatóságot 
igénybe venni és fenyítést 
sem alkalmazott.

Hoffmann János bírói 
tisztje idejében egy főjegyző 
és két segédjegyző dolgozott 
a községházán, és jó együtt-
működést alakítottak ki a bí-
róval.

Hoffmann Jánosnak és 
Szing Katalinnak Rácalmá-
son még négy gyermeke szü-
letett, Róza, Lajos, Gyula és 
Irma, így összesen hét gyer-
mekük volt. A fiúk részt vet-
tek I. világháborúban, János 
a háborúban rokkant lett és 
1925-ben meghalt.

1914-ben felesége, Szing 
Katalin rákban meghalt. 
Hoffmann János még az év-
ben megnősült és Stvertecz-
ky Máriát vette feleségül. 
Gyermekük nem született.

A két világháború közötti 
társadalmi viszonyokra és a 
községi bírói feladatokra jel-
lemző az alábbi két eset:

Bodor István 2927-ben 
erkölcsi bizonyítványt kért 
és kapott a községi bírótól 
italbolt nyitására. A bizo-
nyítványban többek között 
az alábbiak szerepelnek: „A 

kommunizmus alatt kifo-
gástalan magaviseletet ta-
núsított, csőd alatt nem áll, 
politikailag teljesen megbíz-
ható, nem honosított neve 
van.”

Csurgó Károly bizalmi 
(testőr) állást töltött be és 
nősülés előtt állt. 1937-ben 
Hoffmann bíró a menyasz-
szonynak vagyonnyilatkoza-
tot állított ki, melyben fel-
sorolja, hogy a menyasszony 
mit visz a házasságba. 

Hoffmann János 1941 vé-
gén, 76 éves korában, a köz-
érdekében végzett 35 év-
nyi munka után nyugdíjba 
ment. Az újságok az alábbi 
közleményt hozták: „ A mi-
niszterelnök előterjesztésére 
Hoffmann János rácalmási 
községi bírónak három és fél 
évtizeden át kifejtett műkö-
désével szerzett érdemei el-
ismeréséül a Magyar Ezüst 
érdemkereszt kitűntetést 
adományozom. 1942. január 
3. Horthy Miklós sk.; Bár-
dosi László sk. „ 

A jól megérdemelt nyug-
díjas éveiről feljegyezték, 
hogy délutánonként kiült a 
verandára, sziesztázott, pi-
pázott. Deszkakerítésük volt, 
jól be lehetett látni az udvar-

ra és a verandára, onnan pe-
dig jó kilátás nyílt a főútra. 
Aki arra ment, mindenki be-
köszönt a bírónak. Ő min-
denkinek visszaköszönt, de 
nem ám akárhogyan, van 
akinek kalapot emelt, van 
akinek csak megbillentette 
a kalapját, de olyanok is jöt-
tek-mentek,  akik esetében 
hegyeset köpött és ezt olyan 
természetesen tette, hogy 
senki nem vette észre a ta-
pintatos megvetést.

Két gyermekéről az aláb-
biakban teszek említést.

Ferenc (1891-1955) a Vi-
lágháborús hősies cseleke-
deteiért 1929-ben vitézségi 
címet kapott, de csak tisz-
ta magyar névvel rendelke-
zők kaphatták meg ezt az 
elismerést. Ezért az Adonyi 
Járásbíróságon javasoltak új 
nevet Hoffmann Ferencnek 
és így lett Hídalmási. A vitéz 
cím mellé földbirtok és még 
egyéb elismerés is járt. 

Lajos (1901-1978) Rá-
calmáson született. Pesten 
tanult és a Budapesti Do-
hánybeváltó csoportvezető-
je volt, és Szabó Magdolnát 
vette feleségül, aki a Buda-
pesti Konzervgyárban dol-
gozott. Két gyermekük szü-

letett. Az ő fiuk Hofí Géza, 
született Hoffmann. (1936-
2002) Hofi anyjától a zenei 
tehetséget, apjától a humor-
érzéket örökölte. Hofi Géza 
háromszor jelentkezett si-
kertelenül a színművésze-
ti főiskolára. Kossuth-díjas, 
Jászai Mari-díjas, Érdemes 
és Kiváló művész. A magyar 
kabaréműfaj külön úton járó, 
kiemelkedő népszerűségű 
mestere, aki önálló produk-
cióival egyéni stílust terem-
tett. Lajos leánya Katalin fi-
zika-matematikus tanár volt.

A Hoffmann famíliából 
17 ácsmester került ki. Ma 
a Hoffmannok között már 
nincs ács.

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Mosonyi Mihály: Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Magyar Közlöny 1942. 01
Magyarország közhivata-

lainak cím- és adattára, 1942
Magyarország tiszti cím- 

és névtára - 51. évfolyam,
Központi Értesítő, 1927 

(52. évfolyam)1927-11-10 / 
45. szám

Budapesti Közlöny, 1942-
01-13

Hoffmann János bíró első sorban a második, valamint a községháza dolgozói az 1920-as években
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Erdélyi kirándulás a Határtalanul program keretében
(Folytatás - vége)
5. nap (május 14. kedd): 

5:30 Tusnádfürdő regge-
li 6:00 Haza indulás 12:20 
Vajdahunyad (Vajdahunyad 
vár) 

A vajdahunyadi vár kö-
zépkori eredetű vár Er-
délyben, Vajdahunyadon. 
Mikszáth Kálmán „a várak 
királyának” nevezte. 1409. 
október 18-án kelt oklevelé-
ben Luxemburgi Zsigmond 
Vajk (Woyk) kenéznek, Hu-
nyadi János apjának adomá-
nyozta a hunyadi birtokot, 
amelyről később a család a 
nevét is vette. A család ez-
után építette a mai vár előd-
jét, birtokközpontul. Hu-
nyadi János kormányzósága 
alatt a várban élt felesége, 
Szilágyi Erzsébet. Az ap-
jától örökölt kicsiny erős-
séget Hunyadi János ekkor 
építette ki rangjához mél-
tó lovagvárrá. 1618-ban ke-
rült az iktári Bethlen család 
tulajdonába. Bethlen Gábor 
átalakíttatta és külső véd-
művekkel erősíttette meg 
a várat, majd az uradalom-
mal együtt unokaöccsének, 
Bethlen Istvánnak adomá-
nyozta. Annak 1632-es ha-
lála után rövid ideig felesége, 
Széchy Mária lakta. 1648-
ban Zólyomi Dávidné Beth-
len Katalin szerezte meg. 
Egyik épülete 1685-ben 
„vasas ház”-ul, azaz vasrak-
tárként szolgált. 1725-től a 
kincstári uradalom hivatalai 
kaptak benne helyet. A vá-
rat utoljára 1784-ben hasz-
nálták katonai célra, amikor 
a vármegyei nemesség nagy 
része itt talált védelmet a 
Horea-felkelés elől. 

A Dél-erdélyi Vajdahu-
nyad legjelentősebb törté-
nelmi emlékművét való-
sággal ostromozzák a sötét 
legendák szerelmesei, a vi-
lág minden tájáról. Az olá-
hok ki is használják ezt a 
lehetőséget, s mivel jobb 
ötletük nincs (magyar vár-

ról lévén szó) kínzókam-
rák sorozatát hozták létre 
a nagyérdemű elszörnyül-
ködtetésére. A Corvin kas-
tély világszerte ismertté 
vált a Vlad Țepeș-ről szóló 
rémtörténetek végett, a vér-
szomjas Drakula mítosza 
továbbra is látogatók hadát 
vonzza a kastélyba. „Az em-
berek Vlad Țepeș-ről, Dra-
kuláról kérdeznek, mi pedig 
elmondjuk, hogy az ő tör-
ténete valóban kapcsolódik 
ugyan a hely történelméhez, 
viszont a vár legjelentősebb 
alakjai mégis Hunyadi János 
és fia, Corvin Mátyás, akik 
abban az időben uralkodtak 
a kastélyban.” -mondta a vár 
adminisztrátora. 

20:30 Hazaérkezés az is-
kola elé 

A kirándulás az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
ma által meghirdetett „HA-
TÁRTALANUL! program 
Tanulmányi kirándulás he-
tedikeseknek” című pályázat 
keretén belül valósult meg. 
A pályázat célja a magyar-
országi köznevelési intéz-
ményben nappali rendsze-
rű oktatásban részesülő, a 
2018/2019. tanévben 7. év-
folyamon tanulók, Románia, 
Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, 
Szlovénia vagy Horvátor-
szág magyarlakta területeire 

irányuló tanulmányi kirán-
dulásának támogatása. 

A túra lebonyolítását a 
harkányi TOM-TÚRA Kft. 
végezte. Képviseletükben 
Eszter volt velünk az uta-
zásunk során. Idegenveze-
tőnk báró Nagy Kemény Já-
nos unokájának, a marosvécsi 
várkastélyt felvigyázó (báró) 
Nagy Kemény Gézának fe-
lesége, Andrea (néni) volt. 

A várkastély az 1610-es 
években Bethlen Gábor fe-
jedelem tulajdonába került, 
majd II. Rákóczi György 
végrendeletében a várat és 
a hozzá tartozó öt falut Ke-
mény János erdélyi fejede-
lemre hagyta. A várkastély a 
Kemény család tulajdonában 
maradt közel három évszá-
zadon keresztül. A két világ-
háború közötti időszakban a 
kastély és kertje pezsgő mű-
vészeti élet színhelye volt, ott 
alapította meg Kemény (XI.) 
János író az Erdélyi Heli-
kont, mely a két világháború 
közötti időszak legsikeresebb 
és legrangosabb írói szerve-
ződésévé vált. Ott gyűltek 
össze 1926 és 1944 között 
az erdélyi magyar írók szá-
mos képviselői, ugyanakkor 
a szász és román írók is, akik 
a transzilvanizmus szellem-
ében a nemzeti megbékélés 
jegyében tevékenykedtek az 

irodalom terén. Az „Erdélyi 
Helikon”-nak az évek során 
55 tagja lett, közöttük volt: 
Áprily Lajos, Kós Károly, 
Bánffy Miklós, Dsida Jenő, 
Reményik Sándor, Kuncz 
Aladár, Tamási Áron, Nyirő 
József, Makkai Sándor, Mol-
ter Károly, Berde Mária, Ol-
osz Lajos, Tabéry Géza, Wass 
Albert. A világháború végén 
a helyi lakosság teljesen ki-
fosztotta az épületet, minden 
értéket elvittek. Az államosí-
tás után előbb javítóintézet 
működött benne, majd fo-
gyatékkal élő gyermekek és 
nők otthonává alakították át, 
így az épület sokáig nem volt 
látogatható. 1968–1974 kö-
zött Keresztes Gyula tervei 
alapján restaurálták a műem-
lék épületet. A rendszervál-
tás után Kemény János leg-
kisebb fia, Kemény Miklós 
(1940–2010) visszaigényelte 
a kastélyt. A visszaszolgálta-
tás után egy ideig még a Ma-
rosvécsi Rehabilitációs Köz-
pont használta az ingatlant. 
Kemény Miklós tervei kö-
zött egy „Új Helikon” alapí-
tása szerepelt, vagyis az erdé-
lyi magyar kultúrát szolgáló 
helyszínként képzelte el az 
épületet. 2000-ben be is je-
gyezték a Helikon-Kemény 
János Alapítványt. 2014. 
szeptember 30-án a Kemény 
család újra birtokba vette a 
kastélyt. A kastély látogatha-
tó a hét minden napján, ki-
véve hétfőn. Infó: Nagy Ke-
mény Géza, tel.: 0741225141 
A kastély sok kiállítással bő-
vült! http://www.kemenyin-
fo.hu/ 

Mindenki remekül érezte 
magát, és sok új élménnyel 
és tudással gyarapodott. Kö-
szönjük a szervezők munká-
ját, és izgatottan várjuk a kö-
vetkező kirándulást! 

Az összefoglaló Rácal-
máson készült, 2019. 06. 04-
én, a trianoni békediktátum 
aláírásának 99. évfordulójá-
nak napján. 

Vajdahunyad váránál
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Szavazzunk a Nagy-Szigetre!!!
A Dunai Szigetek blog 

hetedszer hirdeti meg az 
Év dunai szigete szavazást. 
December 31-ig tart a sza-
vazás a három jelöltre.

Idén ismét két szigetet 
választottak ki a blog olva-
sói a selejtező során; a duna-
varsányi Domariba-szigetet 
és a Rácalmási Nagy-Szige-
tet, a blog pedig a viszonylag 
ismeretlen nagyszentjánosi 
Erebe-sziget komplexumot 
nevezte. A jelöltek sorrendje 
egyben nagyság szerinti sor-
rend is.

A blog a következőt írja:
A Domariba-sziget el-

nyúlt orsó alakú sziget a 
Ráckevei-Dunaág bal part-
ján, Szigetcséppel szemben 
található, déli csücske már 
Majosháza területére nyú-
lik át. Keskeny mellékága a 
lassú víz áramlás miatt szinte 
tavi körülményeket biztosít 
az élővilág számára. Északi 
csúcsánál úszólápokat is fel-
fedezhetünk. Csak az észa-
ki csúcsán telepedett meg az 
emberiség, tipikus rác kevei-
dunai üdülőövezetével, a déli 
90 százalékát erdők, mezők 
borítják. Megközelíthető 
Dunanagyvarsány felől az 
51-es útról, vagy a víz felől.

Erebe-szigetek a folyó-
szabályozási művek ölelés-
ében alakult ki a Gönyűtől 
keletre található Nagyszent-
jános mellett. Keleti csúcsa 
már Komárom-Esztergom 
megyébe lóg át. Az Ere-
be-szigetek tulajdonkép-
pen egy vadvízi labirintus, 
egy érintetlen erdőrezervá-
tum, ahol az élővilágot sem-
miféle emberi beavatko-

zás illetve gazdálkodás nem 
érinthet. Sóderzátonyok, ka-
nyargó mellékágak, kisebb-
nagyobb szigetek váltakoz-
nak itt. Vizét nem csupán a 
Duna, de az ide torkolló Cu-
hai-Bakony-ér is gyarapítja. 
Megközelíthető Gönyűből 
a Duna parton, vagy a régi 
1-es útról.

Rácalmási Nagy-sziget 
esetében is nyugodtan be-

szélhetünk sziget-komp-
lexumról és a sziget-sok-
féleség itt is a változatos 
folyószabályozási művek ré-
vén alakult ki, elsősorban a 
főági oldalon. A Rácalmási 
Nagy-szigettel szemben 
torkollik vissza a Ráckevei-
Duna a főágba. Déli csúcsa 
Dunaújvárosig tart, ahol ma 
már a Szalki-sziget is ehhez 
a komplexumhoz sorolha-
tó. Egykor a település árté-
ri gyümölcsösei borították, 
amelynek írmagja néhány 
helyen még fellelhető. Híd 
vezet át rá, így nagyobb víz-
állás idején is bejárható szá-
raz lábbal.
Szavazni a https://dunaiszi-
getek.blogspot.com/2019/10/
az-ev-dunai-szigete-2019.
html?m=1&sfns=mo címen 
lehet. 

Cikkünk írásakor a 
Rácalmási Nagy-sziget 53 
százalékkal vezetett a szava-
záson! Domariba 31, Erebe 
16 százalékos népszerűséget 
ért el.

 Szavazzon ön is, hogy 
a mi szigetünk győzzön a 
versenyben!
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VI. Épített kulturális örökségünk Templomok, kápolnák 3.

Szerb (rác) görögkeleti templom

A rácalmási szerbek bizo-
nyára már 1690 után temp-
lomot emeltek. 1740-ben új 
templomot építettek a régi 
helyett, mely szintén fá-
ból készülhetett. Ez a gö-
rögkeleti plébánia alapítá-
sának dátuma is. 1760-ban 
Kospar Hell ácsmester és 
Martin Grabner kőműves 
benyújtotta a Helytartóta-
nácshoz az újabb rácalmási 
szerb templom terveit és 
költségvetését. A templom 
elkészülése után István pap 
az apjával paplakot készí-
tett. A fából készült temp-
lom 1763-ban (1769-ben? 
1770-ben?) ismét leégett. 

Mosonyi Misi bácsi a felújí-
tás során elszenesedett ge-
rendamaradványokat látott 
a jelenlegi templom alapjai 
körül. 1773-ban a felettes 
hatóságok, és Mária Terézia 
engedélyt adott a templom 
újjáépítésére. Mivel az 1774-
es épület kisebb alapterüle-
tű lehetett, mint az, amely 
leégett, a két alap közé tég-
lából támpilléreket emeltek. 
Ennek a templomnak a fa-
lai megrepedtek (nem tud-
juk, hogy az építési hibák, 
vagy a lösz fal mozgása mi-
att), ezért új templom épí-
tését szorgalmazták. Az új 
templomot 1851-ben szen-

telték fel. 1891-ben felújí-
tották az épületet. 1925-ben 
történt ismét egy nagyobb 
felújítás, melyet 2002-ben, 
majd 2014-ben meg kellett 
ismételni.

A gyönyörű barokk Kirá-
lyajtó 1742-ben készült, és 
jelenleg a szentendrei Szerb 
Egyházi Múzeum egyik le-
gértékesebb darabja. A régi 
ikonosztázból csak a Szent-
háromság ikon és a Gol-
gota kereszt maradt meg. 
A jegyzőkönyvek szerint a 
pesti egyházközség 1858-
ban ajánlott fel több ikont 
és kegytárgyat a gyülekezet-
nek. Napjainkban ezek is a 

szentendrei Szerb Egyházi 
Múzeum gyűjteményét gaz-
dagítják. 1854-ben a temp-
lom 33 liturgikus könyvvel 
rendelkezett, ma ebből csak 
hármat őriznek a templom-
ban. A jelenlegi ikonosztáz 
2011-ben készült.

Evangélikus-református 
imaház

Az evangélikus gyüle-
kezet vásárolt 1860-ban 
Szigetfián egy vályogfalú, 
zsúptetős házat, melyben 
imaszobát, oskola szobát és 
tanítói lakot alakított ki. Az 
épület karbantartásáról a két 
felekezet közösen gondos-

A szerb templom az 1960-as évekbenA szerb templom 1945-ben
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A királyi ajtó (1742) a szerb templomból Az épülő evangélikus-református templom
Az evangélikus-református templom 
1949-ben

A kereszteli medence az evangélikus-református templomban

kodott, de az öreg épüle-
tet az 1900-as években nem 
volt már érdemes felújítani, 
ezért 1920-ban gyűjtést in-

dítottak egy új templom épí-
tésére. Ez azonban a gazda-
sági helyzet romlása miatt 
nem volt sikeres, bár 1934-

ben vásároltak egy telket is 
erre a célra. 1918-ban meg-
kapták a dunaföldvári evan-
gélikus templom régi oltárát, 
1944-ben a keresztelő me-
dencét, melyeket elhelyez-
tek az imaházban. 1947-ben 
fogtak ismét gyűjtéshez.

Evangélikus - református, 
templom

1949-ben a közgyűlés el-
határozta, hogy új gyüleke-
zeti házat épít. Nagy Sán-
dor református és felesége 
Szeitz Vilma evangélikus 
egyháztagok felajánlották a 
Mészöly Tibortól megvett 
telket, és az építéshez szük-
séges anyagot közös ima-
ház építésére, valamint azt 
is, hogy ha az építkezéshez 
nem lesz elegendő a meg-
lévő anyag és adomány, ak-
kor a hiányt kipótolják. (Az 
ő leszármazottaik őrizték 
meg azt a jegyzőkönyvet is, 
mely 1860-tól rögzíti a gyü-
lekezet életének eseménye-
it.) A Vallás és Közoktatás-
ügyi Minisztérium, valamint 
65 személy (akik között más 
vallásúak is voltak), járult 
hozzá készpénzzel, az utób-
biak társadalmi munkával is 
a templom elkészültéhez. A 
Szabó Ernő által tervezett 
épületet 1949-ben decem-
berében fel is szentelték. A 

tornyon a kereszt és a csillag 
a két egyház szimbóluma. 
Az eladott imaházért kapott 
pénzen harmóniumot vásá-
roltak.

Az épületet a hívek ada-
kozásából, az önkormányzat 
anyagi támogatásával és pá-
lyázati pénzekből folyama-
tosan felújították, korszerű-
sítették. 2017-ben készül el 
a templomhoz kapcsolódó 
gyülekezeti ház.

Az izraelita imaház (me-
lyet a rácalmásiak zsinagó-
gának neveztek) egy ala-
csony kis épület volt, a régi 
községházával szemben a 
Kossuth Lajos utcában. Egy 
iskolaszobaként is funkci-
onáló imaszoba volt benne, 
és egy kántorlakás. A má-
sodik világháború után, mi-
vel Rácalmás zsidó lakossá-
ga odaveszett, a hitközség 
eladta az épületet a község-
nek, mely azt művelődé-
si házként kívánta haszno-
sítani. Az 1960-as években 
a partfalcsúszás következté-
ben tönkrement, mint több 
hasonló épület is az utcában, 
és le kellett bontani. Sajnos a 
zsidó imaházról nem tudok 
képet mutatni.

Németh Miklósné
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Rácalmás Sportegyesület

Országos diákolimpia
Kajak és kenusaink az Országos Diákolimpián vettek 

részt, iskoláik színeiben. Váltakozó sikereket értek el.
A legkellemetlenebb versenyt Somogyi Örs és Osvai Ger-

gő szenvedte el kenu kettes hajóban. Rögtön a rajt után ne-
kik ment egy másik egység, mindketten a vízbe estek, majd 
vissza másztak és a mezőny után eredtek és megszerezték a 
hetedik helyet.                                         Bölcskei Ferenc

Osvai Gergő, Somogyi Örs

UTE maraton
Versenyzőink UTE maraton versenyen vettek részt Bu-

dapesten, a Dunán.
A táv 7 kilométer volt. Versenyzőink a középmezőnyben, 

vagy dobogós helyezéseket értek el.
Bölcskei Ferenc

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

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Várunk szeretettel!
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Kulcsi Ipari parkban 
10.000 nm-es, kamionozható iparterület, 

60 tonnás hídmérleggel eladó, kiadó. 
GKSZ besorolású.

60 % beépíthetőség!
Érd. 0630-390-6446 

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

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. november 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

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

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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

Juganár Szilárd, 2019.09.27., Hold utca 
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis 
anyakönyv

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

„SzélesSzájú Kisbéka” 
PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
Nyitva tartás: h-p: 05-20, sz: 06-20, v: 07-20 (Rácalmás, Fő utca 98.)

– Falat-szendvicsek – elvitelre is (kaviáros, lazacos, sajtos, sonkás, szalámis, kolbászos)
– BonBon sarok (kézműves bon-bonok darabra, díszdobozban ajándékba, kávé/tea mellé, 

akár csak úgy)
– illy kávé – Dammann 100% teák – 
– FAGYLALT DESSZERTEK cserépedényben:– csokis, vaníliás, mojíto, tiramisu 
– HÁZI RÉTES – almás, túrós, meggyes, mákos, 

Lassan itt a Karácsony – kóstoljátok meg KARÁCSONYI SÜTINKET 
– ami rendelhető az ünnepekre is. 
REGGELIZZ, UZSONNÁZ, vagy csak úgy nálunk ÚJDONSÁG
friss meleg FOCACCIA kis sonkával, szalámival, sajttal, pástétommal, zöldséggel 
– ki hogyan kéri 

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

Várjuk szeretettel a
rácalmásiakat a Sportcsarnokba 

november 8-án, pénteken

17.30-tól köszöntő – 
Schrick István, Rácalmás polgármestere 
és Steiner Lajos, a Rácalmási Városvédő
Egyesület elnöke: Köszönjük, Rácalmás! 

 
Ezt követően Pa-Dö-Dő koncert,

majd a Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület, valamint a képviselők 
vendégül látják a megjelenteket!

 
20.00-tól 23.00-ig az EVM Zenekar élő

koncertje és bál 

Steiner Lajos
elnök

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület


