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Betlehem: a várakozás 
Advent első vasárnapján a hagyományok szerint felavat-

tuk Rácalmás betlehemét. A karácsonyváró hangulatot hozó, 
csodálatos alkotást idén is a Manóvár  Óvoda és Bölcsőde 
dolgozóinak köszönhetjük. Az avató ünnepségen fellépett 
Balogh Zoltán András előadóművész, a Napsugár Asszony-
kórus, és szerepeltek az óvoda gyermekcsoportjai. A betle-
hemavató előtt jótékonysági kézműves karácsonyi vásár nyílt 
a Piac téren.

RÁCALMÁSIAK 
KARÁCSONYA

Kigyúltak az ünnep fényei advent harmadik hétvégéjének szombat-
ján a Jankovich-kúriában, és ismét közösen, szeretetteljes hangulat-
ban telt a Rácalmásiak karácsonya.                  (Fotó: Rácz Lambada József)

Békés, meghitt, 
szeretetteljes 

karácsonyi ünnepeket 
és egészségben, 

örömökben gazdag, 
boldog új évet kívánok 

Rácalmás lakóinak!
Schrick István

polgármester
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A Hankookra is hatással 
van a világpiaci recesszió

Nehéz év elé néz Rácalmás. 
A nem túl jó kilátásokra abból 
lehet következtetni, amiket az 
országos és a térségi médiában 
lehet olvasni a Hankook Tire 
Magyarország rácalmási gyá-
ráról. A hírek aggodalomra 
adnak okot. A Dunaújvárosi 
Hírlap például a Világgazda-
ság cikkére hivatkozott, ami-
kor azt írta december 7-én: 
„Az előzetes terveknek meg-
felelően zajlott le a múlt hét 
végén a Hankook gyár leállá-
sa. Az értékesítés globális visz-
szaesése azonban a rácalmási 
üzemben is érződik.

Rendben lement a hét vé-
gén beiktatott, csaknem há-
romnapos periodikus leál-
lás a Hankook gumigyártó 
rácalmási üzemében – erről 
beszéltek a Világgazdaságnak 
a cég működésére rálátó forrá-
sok. A termelés újra beindult, 
ám értesüléseink szerint a dél-
koreai menedzsment változta-
tott a kényszerpihenő előtt ér-
vényben lévő napi terveken: a 
döntés értelmében a vonatko-
zó, korábbi számokhoz képest 
három-ötezer darabbal keve-
sebb abroncs készül a gyárban. 
Mindez lapunk információi 
szerint azt jelenti, hogy most 
napi 42-43 ezer gumi gördül 
le a Hankook rácalmási futó-
szalagjairól.

Ha ez helytálló, a dél-ko-
reai multi magyar egysége az 
idén jó eséllyel alatta marad az 
évi 19 millió darabos kapaci-
tásnak. A visszaesés azonban 
az ígéretek szerint nem érin-
ti az Opten októberi cégin-
formációs adatbázisában 3065 
fős dolgozói létszámot, és nem 
befolyásolja a munkavállalók 
év végi bónuszának kiszámí-
tását és kifizetését sem. Az ál-
lomány alakulása éves bázison 
ugyan negatív pályán halad, de 
nem túlzott mértékben.

A napi előállítás visszavá-
gását több tényező eredmé-

nyezi. Egyrészt zajlik a gyártó-
sorok karbantartása, ami eleve 
némiképp szűkíti a termelé-
si lehetőségeket. Másrészt to-
vábbra is fennáll az az alapvető 
helyzet, amely a rácalmási gyár 
időszakos leállításához veze-
tett. A vállalat kommunikáci-
ója szerint a globális autóipar 
helyzete recessziót eredmé-
nyezett a nemzetközi piaco-
kon, ami az iparág beszállí-
tóinak üzleti tevékenységét is 
érinti. Ez a folyamat érte utol 
november utolsó hétvégéjén a 
Hankook magyarországi üze-
mét is, amely egyben Európa 
egyik legnagyobb gumigyára.

A menedzsment hangsú-
lyozta, hogy a rácalmási egy-
ség megfelelően működik, ám 
szintén apadó piaci¬ igény-
nyel szembesül. A múlt pén-
tek délelőttől vasárnap éjje-
lig tartó gyártási csend nem 
megerősített becslések szerint 
80-100 ezer abroncs kiesését 
okozta. Mivel ez a mennyiség 
elenyésző az éves volumenhez 
képest, és azt sem lehetett re-
álisan várni ettől, hogy meg-
oldja a túltermelési problémá-
kat, felvetődött, hogy további 
leállások is következhetnek. 
A napi kapacitások visszany-
esésével azonban ezek az in-
tézkedések jó eséllyel szük-
ségtelenek. A Hankook még 
2007-ben indította el hazai 
tevékenységét, amelybe 2018-
ig 880 millió eurót forgatott. 
A kontinensen ez a vállalat 
egyetlen gyáregysége. Az itt 
előállított abroncsokat a leg-
fontosabb autógyárak (a VW 
csoport mellett az Opel, a 
BMW, a Fiat és a Ford) hasz-
nálják. A Hankook a hetedik 
legnagyobb abroncsgyártó a 
világon, 180 országban érté-
kesíti a termékeit, és 22 ezer 
dolgozót foglalkoztat.” (for-
rás: duol.hu)

 IN MEMORIAM
Berzai Ferenc (1946-2019)

Őszinte, egyenes, határo-
zott értékrendet valló és kö-
vető, melegszívű embertől 
búcsúzunk. Milyen szívesen 
tevékenykedett volna még, 
hisz az élete volt a munka, 
az alkotás, de a lassan pusztí-
tó betegség ezt is elvette tőle, 
mint mindent, kivéve a csa-
ládja szeretetét, és az őt öve-
ző tiszteletet.

Az első helyi önkormány-
zati választáson, 1990-ben 
lett képviselő, és ezt köve-
tően még négy alkalommal 
került be a testületbe ma-
gas szavazati aránnyal. Húsz 
esztendőn át segítette hely-
ismeretével, műszaki tudásá-
val a döntéseket. Pedig nem 
könnyen hagyta rábeszél-
ni magát az indulásra, mert 
nagyon szeretett dolgozni a 
ház körül, a szőlőben, bar-
kácsolni, új dolgokat létre-
hozni. Ez jelentette számára 
a kikapcsolódást a vasmű-
ben ellátott vezetői feladatai 
mellett. 

Régi rácalmási családból 
származott. Szülei kisipar-
ral foglakoztak, ami minden 
szempontból hátrány volt 
azokban az időkben. Így, bár 
élénk eszű gyermek volt, és 
nagyon szerette az állatokat, 
nem tanulhatott erdésznek, 

hanem a szomszédos vá-
ros technikumában végzett. 
A vasműben helyezkedett 
el, ahol negyven esztende-
ig dolgozott. Tudása, szor-
galma, révén haladt előre a 
ranglétrán, üzemvezetőként 
ment nyugdíjba. Magas el-
várásokat támasztott önma-
gával és beosztottaival szem-
ben is, de segítőkészségére is 
számíthattak mindig. A be-
csületesség, az emberség, a 
közösségért végzett mun-
kájuk alapján ítélte meg az 
embereket, ezeket az érté-
keket adta tovább gyerme-
keinek, és ez határozta meg 
képviselői munkáját. Előbb-
re tartana a világ, ha az álta-
la vallott eszmék uralkodná-
nak benne.

Rácalmás Város  
Önkormányzatának 
vezetői tisztelettel 
adóznak  
Berzai Ferenc  
emléke előtt,  
osztoznak a család 
fájdalmában és gyászában.

Schrick István
polgármester
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Elkezdődött a Duna-parti csónakház vízi 
turisztikai megállóhellyé fejlesztése, bővítése

A téli hideg, köd elle-
nére nagy munkálatok-
nak lehetnek tanúi azok, 
akik lesétálnak a Du-
na-partra és útjuk a csó-
naktároló előtt vezet el. 
Elkezdődött a nagybe-
ruházás, hiszen Rácal-
más azon szerencsés te-
lepülések egyike, amelyet 
vízi turisztikai megállóhellyé 
nyilvánítottak országos szin-
ten.

A rácalmási csónakház bő-
vítés egy nagy projekt része-
ként kerül megvalósításra. A 
nagy projekt keretében ki-
lenc településen valósulnak 
meg víziturisztikai fejlesztés, 
ezek a települések: Komárom, 
Lábatlan, Esztergom, Dö-
mös, Rácalmás, Dunaújvá-
ros, Bölcske, Kalocsa és Baja. 
Ezen települések egy részén 

új csónakházak (megállópon-
tok) kerülnek kialakításra, va-
lamint a Duna adottságaihoz 
igazodó eszközpark/hajópark 
kerül beszerzésre. Rácalmás 
esetében a már meglévő csó-
nakház kerül bővítésre. A bő-
vítéssel egy közösségi tér kerül 
kialakításra hozzá kapcsolódó 
öltöző helységekkel és esz-
közök beszerzésével. Fontos, 
hogy a beruházás megvalósí-
tását követően az üzemelte-
tésnél nagy hangsúlyt szüksé-
ges fektetni a turisztikai célú 

kihasználásra is a sport te-
vékenység mellett. Várha-
tóan a létesítmény 2020. 
tavaszán kerülhet átadás-
ra, mely a vízi sport és tu-
risztikai szezon kezdetét is 
jelenti egyben. Rácalmás 
Város Önkormányzata a 
GINOP-7.1.1- 15-2016-
00012 projekt keretében 

bruttó 73.749.074 Ft támo-
gatásban részesült, melyhez 
önkormányzati sajátönerő-
ként bruttó 15.000.000 Ft-ot 
biztosított az önkormányzat, 
hogy a beruházás megvaló-
suljon. A csónaktároló bővíté-
se bruttó 88.749.074 Ft ösz-
szköltséggel valósulhat meg. 
A kivitelezési munkálatokkal 
megbízott vállalkozó a Duna 
Komplex Bau Kft. közbeszer-
zési eljárás útján került kivá-
lasztásra.

Változtak az intézményi térítési díjak
Rácalmás Város Képvise-

lő-testülete három szolgál-
tatótól kért be ajánlatokat 
Iskolai, óvodai és bölcsődei 
közétkezteté tárgyában.  A 
szolgáltatás időtartama 3 év,  
2020. január 6-tól   2023. ja-
nuár 5-ig terjedő időtartam-
ra.

A felhívásra beadott 
ajánlatokat áttekintve meg-
állapítható volt a novem-
ber 29-én megtartott testü-
leti döntés előkészítésekor, 
hogy az ajánlatok közül csak 
a  Gasztro-Life Vendéglá-
tóipari és Szolgáltató Kft. 
ajánlata felelt meg az aján-
lati felhívásban foglaltaknak, 
és csak ez a cég csatolt va-
lamennyi kért dokumentu-
mot.

A tartalmi és formai tar-
talmon  túl az ajánlatok ér-
tékelésének szempontja a 
legalacsonyabb összegű el-
lenszolgáltatás.

Az ajánlatok közül a kép-
viselő-testület  a  Gaszt-
ro-Life Vendéglátóipari és 
Szolgáltató Kft ajánlatát fo-
gadta el érvényesnek, és hir-
dette ki nyertesnek.

A térítési díjak 2020. ja-
nuár 6-tól a következőkép-
pen alakulnak.

A gyermekétkeztetési 
intézményekben az egy el-
látottra jutó intézményi ét-
kezési térítési díjak napi ösz-
szege:

Napköziotthonos Óvo-
da:

Tízórai 97 Ft, ebéd 302 
Ft, uzsonna 97 Ft. Összesen 
napi:  495 Ft

Bölcsőde:
Reggeli 68 Ft, tízórai 68 

Ft, ebéd  159 Ft, uzsonna  68 
Ft. Összesen napi: 365 Ft

Általános iskola:
Tízórai 97 Ft, ebéd 406 

Ft, uzsonna 97 Ft. Összesen 
napi: 600 Ft        

Tanuló ebéd: 405 Ft     
Az óvodai és bölcső-

dei alkalmazottak összesen 
(tízórai, ebéd, uzsonna) ke-
rekítve 830 Ft-ot fizetnek

Az önkormányzati és is-
kolai alkalmazottak étke-
zésre (csak ebéd) 635 Ft-ot 
fizetnek.

A nyugállományú (az 
önkormányzat vagy annak 
intézményében foglalkoz-
tatott munkavállaló) volt 
munkavállalók az étkezés-
re (csak ebéd) 180 Ft-ot fi-
zetnek.

A szociális étkeztetés - 
ebéd - önköltségét, téríté-
si díját egységesen a követ-
kezőképpen állapítja meg: 
a teljes árú térítési díj: 635 
Ft; 50 %-os kedvezmény-
ben részesülők térítési díja 
320 Ft.

 A fenti szociális étkezte-
tés személyi térítési díj ösz-

szegét az Szt. 116.§ (1) be-
kezdése alapján számított 
jövedelem figyelembevéte-
lével a SZOCIÁLIS BI-
ZOTTSÁG  50 %-ban  
csökkenti, hogy ha a  jogo-
sult családjában az egy főre 
eső jövedelem egyedül élő, 
illetve gyermekét egyedül 
nevelő esetében a minden-
kori öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének a 200 %-át 
nem haladja meg, illetve 30 
%-ban  csökkenti, hogy ha 
a  jogosult családjában az 
egy főre eső jövedelem ket-
tő vagy több együtt élő sze-
mély esetében a családjában 
az egy főre jutó havi jövede-
lem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegé-
nek a 150 %-át nem halad-
ja meg.

 A házi segítségnyújtás 
díja 305 Ft / óra.

Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Pálinkás Tiborné

2020. január 8., szerda

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák minden 
alkalommal 15-17 óráig tarta-
nak. Mód van arra, hogy a fen-
ti képviselői alkalmakra külön 
is konkrét időpontot kérjenek. 
Az időpontot Rác almás jegy-
zőjével, dr. Györe Andreával 
egyeztethetik a 25/517-866-
os telefonszámon.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a szelektív hul-
ladékgyűjtés. Idén már csak 
egy gyűjtési nap lesz, még-
pedig: december 31-én.
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HIRDETMÉNY 
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG  

IDŐKÖZI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁST TŰZÖTT KI 
FEJÉR MEGYE 04. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2020. FEBRUÁR 16. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok 

automatikusan felkerülnek a szavazóköri névjegyzékbe, és erről értesítőt kapnak. 
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. 

 
AJÁNLÁS 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 
2020. január 10-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. 
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 

 
 

SZAVAZÁS 
A választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. 

A választópolgár személyesen szavazhat, 
̶ a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, 
̶ átjelentkezéssel a választókerülethez tartozó településeken, 
̶ mozgóurnával, 
̶ Magyarország külképviseletein. 

 
Átjelentkezést 2020. február 12-én 16.00 óráig, 

külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2020. február 7-én 16.00 óráig 
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen 

a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 
 

Szavazni egy jelöltre lehet. 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, 

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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Volt olyan karácsony, amit hadifogságban töltött
Nagy Feri bácsi novem-

berben töltötte be a 95. élet-
évét. Pedig hatvannál nem 
néz ki többnek, szellemi és 
fizikai frissességét a fiatalok 
is megirigyelhetnék. Min-
denre hajszál pontosan em-
lékszik, ami életében történt, 
szereti és gyűjti a térképeket, 
ezeken szívesen mutatja meg, 
merre sodorta az élet, a má-
sodik világháború, és mely 
városokba tért vissza később 
családdal, vagy turistaként, 
és csodálkozott rá épületek-
re, amit annak idején is meg-
csodált, és ami évekkel, évtize-
dekkel később is ugyanolyan 
volt, mint egykoron. Meg-
győződése: annak köszönhe-
ti az egészségét és frissességét, 
hogy fiatal korában nagyon 
sokat sportolt, mozgott: ka-
nizsai levente volt, részt vett 
Horthy leventeképzőjében, 
amit 1927-ben alapítottak, és 
– bár ezt nem mondja – bizo-
nyára a fronton és a hadifog-
ságban töltött hosszú, kemény 
tél, a nehéz hónapok is meg-
erősítették a szervezetét. 

Feri bácsi imád mesél-
ni, beszélgetni. A nála töltött 
egy óra olyan gyorsan repült 
el, mint a pillanat – és ő csak 
mesélt és mesélt és mesélt. 
Könyvet lehetne megtölteni 
élettörténetével, hiszen annyi 
mindent megélt – szenvedést 

és örömöt – életének kilenc-
venöt esztendeje alatt.

Élő történelem. 
Feri bácsiék hatan voltak 

testvérek. Szegény családból 
származik, de úgy emlékezik 
vissza, hogy mindig nagyon 
szépen éltek. Az 1929-es gaz-
dasági válság idején Bánok-
szentgyörgyre költözött a 
család, mert az édesapja kon-
venciós kőműves volt és ott ka-
pott munkát. Feri bácsi az is-
kolákat Nagykanizsán végezte, 
vízvezetékszerelőként szaba-
dult fel 19 éves korában. 1944. 
novemberében, 20 évesen a 
többi nagykanizsai leventével 
együtt deportálták Németor-
szágba a frontra. Hosszasan 
emlékezik vissza a külföldön 
megtett útra, és a hadifogság-

ban töltött hónapokra a ha-
zatérésre. A háború után be 
kellett vonulnia katonának az 
építőiparban helyezkedett el. 
A Nagykanizsai Magasépí-
tőipari Vállalatnál brigádve-
zetőként dolgozott, később 
Székesfehérváron érettségi-
zett. Onnan felvették a köz-
gazdasági egyetemre, ösztön-
díjasként. Kaposvárra került 
statisztikusként egy mélyépí-
tő vállalathoz. Ott azt mondta 
neki a személyzetis: „Felemelik 
a fizetésedet, ha elmész Sztá-
linvárosba dolgozni!” Így ke-
rült Feri bácsi Sztálinvárosba 
és helyezkedett el a 26-os szá-
mú Állami Építőipari Válla-
latnál – onnan ment nyugdíjba 
1984-ben. A 26-osnál ismerte 
meg a feleségét, Erzsikét, aki 

rácalmási volt, és Rácalmáson 
alapítottak családot – Fő ut-
cán lévő házukat már közösen, 
maguknak építették. Egy fiuk 
született Ferenc, aki két csodá-
latos unokával (Gábor és Re-
náta) ajándékozta meg az idős 
házaspárt. Imádják a déduno-
kájukat, Zoét is. 

Gyerekkora karácsonyai-
ról ha kérdezem, azt mond-
ja: mindig volt karácsonyfánk, 
mindig volt csillagszóró is raj-
ta. 1946-ban vagy azért, mert 
olyan drága volt a szaloncu-
kor, vagy azért mert egyálta-
lán nem volt (nem tudja már 
ennyi év elteltével), de az biz-
tos, hogy  maguk készítették: 
megvették a papírt és kocká-
ra vágott kenyeret csomatoltak 
bele, azzal díszítették a fenyő-
fát. Arra emlékszik még, hogy 
Bánokszentgyörgyön – talán 
6-7 éves lehetett – látta amikor 
egy angyal átsuhant a szobáju-
kon. El szokott menni az éjféli 
misékre is, és azt sem felejti el, 
hogy az édesanyja nagyon jól 
és finomakat főzött. Nagyon 
szép gyermekkora volt, az biz-
tos – gondol vissza Feri bácsi a 
régi időkre, szeretetteljesen. És 
szeretetteljesen készülnek az 
idei karácsonyra,  a szentestét 
a gyerekeknél töltenek majd 
most is. Együtt lesz a család 
– ami a legnagyobb ajándék a 
mai világban.

Nagy Feri bácsi novemberben töltötte be a 95. életévét

Módosította a képviselő-
testület az adórendeletet

Rácalmás Város Kép-
viselő-testülete november 
28-án a helyi adókról szó-
ló 35/2015. (XI.25) Önkor-
mányzati rendeletet.

A döntés értélmében az 
üdülő m2-ben számított 
hasznos alapterületére 650 
Ft/m2/év az adó mértéke.

A kereskedelmi egység 
építmény m2-ben számított 
hasznos alapterületére  pe-
dig 700 Ft/m2/év adót kell 

fizetniük az érintetteknek. 
A gépjárműtároló, egyéb 
nem lakás céljára szolgá-
ló épület, sportlétesítmény  
(kizárólag sport tevékeny-
ség céljára használt épület-
rész) alapterületére 420 Ft/
m2/év az adó.

Személyenként és vendé-
géjszakánként pedig 500 Ft  
az üdülési adó.

Ez a rendelet 2020. január 
1-jén lép hatályba.

Aszfaltos út a vasútállomáshoz

Javában dolgozik a kivitelező a vasútállomáshoz vezető út helyreállí-
tásán, szélesítésén. Mint ismeretes (írtunk róla korábban), Rácalmás 
önkormányzata 100 millió forint TOP forrást nyert el erre a beruhá-
zásra, amelyet saját forrással kiegészítve valósul meg a jelenlegi 
fejlesztéstés. Az úthelyreállítással egyidőben szélesítik is az úttestet, 
valamint megoldják a vízelvezetést is.
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Betlehemavató – meghitt hangulatban

Advent első vasárnapján 
a hagyományoknak megfe-
lelően felavattuk a Rácalmás 
betlehemét, amelynek elké-
szítésében minden eszten-
dőben (így ebben az évben 
is) a Manóvár Óvoda és Böl-
csőde dolgozói segédkez-
nek. A 16 órakor kezdődő 
eseményen fellépett Balogh 
Zoltán András előadómű-
vész, a Napsugár Asszony-
kórus, valamint a rác almási 
Manóvár óvoda gyermek-
csoportjai. A betlehemavató 
előtt jótékonysági kézműves 
karácsonyi vásár nyílt a Piac 
téren.

Az óvoda és bölcsőde kö-
zössége volt a főszereplő-
je természetesen a betlehem 
mellett a vasárnapi rácalmási 
rendezvénynek.

A betlehemavató első fel-
lépője a rácalmási legkiseb-

bekből álló kórus volt, ame-
lyet stílszerűen egy másik, 
az idősekből álló Napsu-
gár Asszonykórus követett, 
a rácalmási hölgyeket Már-
kusné Igmándi Zita készí-
tette fel, a manókat pedig az 

óvó nénik. A dallamok után 
Fodor István református lel-
kész szavai következtek. Ne 
csak szóval, hanem cseleke-
dettel szeressünk! – e bibliai 
gondolat köré épült a lelkész 
mondandója. Hiszen, mint 
elmondta Isten szeretete 
valóságos, mert úgy szere-
tett minket, hogy feláldozta 
érettünk a fiát – zárta az ad-
venthez illő magasztos gon-
dolatokat Fodor István.

A pódiumon Balogh Zol-
tán András előadóművész és 
Lendvai Krisztina koncertje 
zárta az eseményt. Azonban 
a gyönyörűen kivilágított té-
ren rengetegen voltak, rác-
almás minden korosztályát 
képviselve. A Piac tér asz-
talainál ezúttal az ismerős 
árusok helyett, most ugyan 
szintén ismerösök, de ovis 
gyerekek szülei és az óvó 

nénik álltak. Mert minden 
eladott portéka jótékony 
céllal az ovihoz kerül majd. 
Az adományozók becsület-
kasszába helyezhették el az 
adományt, amelyért renge-
teg, finomabbnál finomabb 
házi sütit választhattak, és a 
manóváriak közreműködé-
sével készült kézműves ter-
mékeket a szódabikarbónás 
karácsonyfadísztól Rudolf 
szarvas élethű másáig.

Csípős hideg lévén az át-
fázott résztvevők hálásan 
kortyolgatták a Schrick Ist-
ván polgármester és Pálinkás 
Tibor borából készült forralt 
bort és a forró teát.

Csodálatos hangulat, fel-
szabadult ünnepvárás, a kéz-
zel fogható közösségi öröm 
volt érezhető a különleges 
rendezvényen.

(Forrás: duol.hu)
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RÁCALMÁSIAK KARÁCSONYA
Lapzártánk idején, de-

cember 14-én, szombaton 
volt kisvárosunk hagyo-
mányos karácsonyi ün-
nepsége, amelyre ezúttal 
is nagyon sokan kiláto-
gattak a Jankovich-kúria 
udvarán felállított fűtött 
rendezvénysátorba, hogy 
közösen, kellemes környe-
zetben hangolódjanak a 
szeretet ünnepére. A részt-
vevők nem mulasztották el 
a jókívánságokat sem: koc-
cintva kívántak egymás-
nak kellemes karácsonyt. 

A RÁCALMÁSIAK 
KARÁCSONYÁN a kö-
szöntőket, ünnepi gon-
dolatokat követően a 
Jankovich Miklós Álta-
lános Iskola diákjainak 

műsorát láthattuk, hall-
hattuk, majd a Napsugár 
Asszonykorus és az iskola 
kórusa, valamin a Duna-
újvárosi Vegyeskar adott 
elő gyönyörű dalokat. Zá-
rásként pedig a Budapest 
Bár zenekar koncertjét él-
vezhették a résztvevők. A 
rendezvény színpadi mű-
sorát kísérő programként a 
kulcsi gyerekek szívet me-
lengető betlehemi előadá-
sában gyönyörködhöttünk. 
A vendéglátásról – finom 
ételekről és forró italokról 
– a rácalmási civil szerve-
zetek gondoskodtak ezen a 
karácsonyon is – köszönet 
érte. 

(Köszönet a csodás fotókért 
Rácz lambada Józsefnek.)
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
A városvédők karácsonyi ajándéka

Karácsonykor nem csak 
egymás megajándékozására 
kell gondolnunk, hanem a 
rászoruló családokra is. 

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület tartós élel-
miszerek vásárlásával szeret-
ne hozzájárulni ahhoz, hogy 
mindenkinek szép legyen az 
ünnepe. Az adományt Hódi-
né Schillinger Andrea és Vass 
Erika vette át, a Rácalmás Vá-
ros Önkormányzat Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
nevében Steiner Lajostól az 
egyesület elnökétől. 

„A boldogságot nem lehet 
ajándékba kapni. Egyetlen 
titka van: adni, mindig csak 
adni. Jó szót, bátorítást, mo-
solyt hitet. És sok-sok önzetlen 
tiszta szeretetet!”

Johann Wolfgang von Goe-
the

Majerné  
Perusza Andrea

Idén is elkészíttette – már a 2020-as évre érvényes – naptárát a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület. Az év tizenkét hónapját természetesen a kisváros természeti értékei 
díszítik. A színes falinaptár megvásárolható például a művelődési házban és a városvé-
dőknél – ezzel is a települést gazdagítva.
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Mit jelent az ATV híradósának, Nemes Annának 
 a rácalmási kötődése

A dunaújvárosi Nemes 
Anna Székesfehérvár érin-
tésével már egészen fiatalon 
áttette székhelyét Budapest-
re, hogy minden lépcsőfokot 
megmászva az egyik orszá-
gos tv-csatorna, az ATV és 
manapság már az ATV Spi-
rit híradósaként nap mint 
nap első kézből tájékoztas-
sa az embereket. Lelkiisme-
retes munkája nem maradt 
észrevétlen, ugyanis 2019. 
év elején a Szóvivők bálján 
sajtódíjjal jutalmazták. 

„Amellett, hogy nagyon 
hálás és boldog vagyok, 
megilletődtem” – írta Ne-
mes Anna a díj átvétele után. 
Úgy gondolta, mindössze 27 
évesen, pályája elején ezt az 
elismerést csak és kizárólag 
biztatásnak és támogatásnak 
veheti. Hozzátette, hogy re-

méli, hogy évek múlva, sok 
munkával bebizonyíthatja, 
hogy a díj méltó helyre ke-
rült.

Akkor még nem is gon-
dolta, hogy novemberben 

még rangosabb elismerést 
vehet át: Junior Prima díj-
jal ismerték el sajtómunkás-
ságát. „Végignézve az előző 
évek névsorát, végignézve 
akár a mostani év névsorát 

azért ez egy nagyon jó csa-
pat. Nagyon jó ide tartozni 
és hát nagyon meg kell felel-
ni azoknak az elvárásoknak, 
amiket szerintem támaszt ez 
a díj” – mondta az ATV mű-
sorvezetője a díjátadást kö-
vetően.

Kevesen tudják a fiatal 
tévés személyiségről, hogy 
rácalmási kötődése van. 
Édesanyja, itt él városunk-
ban. Anna nagy-nagy öröm-
mel és gyakran látogat Rá-
calmásra, szívesen tölti az 
idejét a szülői házban, sétál-
gat a településen. Két filmet 
is készített kisvárosunkról, 
mindkettőben úgy mutatja 
be településünket, ahogyan 
csak olyan ember tudja, aki 
ismeri és szereti Rácalmást, 
kötődik hozzá. (Forrás és 
fotó: fmc.hu)

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Óvodánkban járt a Mikulás

A gyermekek minden évben lelkesen készülnek a Miku-
lás fogadására. Versekkel, énekekkel, rajzokkal várják a nagy-
szakállút, aki ajándékkal köszönte meg a kedves fogadtatást.  
Fantasztikus élmény volt a kicsiknek a találkozás.

Betlehem – angyali üdvözlet

A Rácalmási Manóvár Óvoda és 
Bölcsőde dolgozói áldott, békés  
karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt kívánnak 
minden kedves olvasónak!
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Mézeskalács-varázs
November 22-én „Mézeskalács-varázs” címmel Gróf Ilo-

na munkáiból nyílt kiállítás a művelődési házban. Az ehető, 
de dísztárgyként is funkcionáló mézeskalácsokat december 
19-ig láthatta a közönség. A telt ház előtt tartott megnyitón 
Németh Miklósné alpolgármester tartott beszédet. (Forrás 
és további fotók: facebbok.com/racmuvhaz. A fotókat készítette: 
Rácz Lambada József )

Adventikoszorú-készítés 
és kézműves vásár

Advent első hétvégéjén idén is elkészíthették adventi ko-
szorújukat a rácalmásiak a művelődési házban. Ebben az év-
ben művelődési házban működő klubok is aktívan részt vet-
tek. A DDD Klub (volt Német Klub) német és angol nyelvű 
karácsonyi énekekkel készült, Ácsné Marika a gyermekekkel 
szalvétából hajtogatott díszeket, az Olvasóklub tagjai kará-
csonyi történetekkel várták a résztvevőket. A koszorúkészí-
tésben megéhezett látogatóknak a DDD Klub forralt borral, 
a Nyugdíjas Klub pedig süteménnyel kedveskedett. A ko-
szorúkészítés ideje alatt rácalmási kézművesek termékeiből 
is vásárolhattak a résztvevők. Az asztaloknál szebbnél szebb 
koszorúk születtek az értő kezek alatt, így másnap már meg 
is lehetett rajtuk gyújtani az első gyertyát, advent első vasár-
napján. Köszönjük a rengeteg felajánlást, segítséget minden 
résztvevőnek, segítőnek!

(Forrás és további fotók: facebbok.com/racmuvhaz. A fotókat 
készítette: Rácz Lambada József )
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A Cimbora klub vendége 
volt Víg Balázs

Noveímber 26-án a Cim-
bora klub vendége volt Víg 
Balázs író. Már második alka-
lommal látogatott

Rácalmásra, de most is si-
került elvarázsolnia hallgató-
ságát. Az interaktív találko-
zon a „Dodó kitálal a sportról” 
című kötetét mutatta be, amely 
már a sorozat harmadik köte-

tete, a „Dodó kitálal az óviról” 
majd a” Dodó kitálal a suliról” 
cimú könyveket követi.A ta-
lálkozón még sportolási lehe-
tőségre is adódott alkalom, az 
író játékos könyvbemutatója 
által.A könyvek a könyvtár-
ban is megtalálhatóak, érde-
mes kikölcsönözni!

Törökné Antal Mária
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Könyvtári percek
Könyvajánló
B.N. Toler: Lélekvesztők

„Úgy hiszem, azok a pil-
lanatok maradnak velünk a 
legkitartóbban, amiket el-
szalasztunk, mert a megbá-
nás olyasmi, ami soha nem 
hagy el minket.”

Nem olvastam még ha-
sonló történetet. Soha. Szív-
bemarkoló, fájdalmas re-
gény, szerelmi háromszög, 
melyben két fiú ikertestvér 
ugyanabba a lányba szeret 
bele. És az egyikük halott… 
Ike és George McDermott 
két fantasztikus férfi karak-
ter, akiket nem lehet nem 
szeretni.

A regény egy jól átgondolt 
és megfelelően kidolgozott 
történet, nagyszerű, szeret-
hető karakterekkel, rengeteg 
érzelemmel. A történet ol-
vasásához papír zsebkendő 
használata ajánlott.

Ez a történet bekúszik a 
szívedbe és nem tágít on-
nan. Megmutatja, hogy mi-
lyen is az igazi szerelem: ak-
kor és úgy jön, hogy nem is 
számítasz rá, és nem ismer 
határokat. Csupán egy pilla-
nat műve az egész, és te nem 
tehetsz ellene semmit. Az 

egyik legszebb történet, amit 
ebben az évben olvastam.

Ajánlom a romantikus 
irodalom kedvelőinek és 
azoknak is, akik azt gondol-
ják, hogy ezt soha nem olvas-

nák el, mert a saját tapaszta-
lat azt mutatja, hogy bizony 
érhetik kellemes meglepeté-
sek az embert.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros-művelődésszervező
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Évzárás 
az Olvasóklubban

Decemberben két alkalommal is találkoztak az Olvasó-
klub tagjai. November 30-án, az advent koszorú-készítés 
ideje alatt karácsonyi történeteket olvastunk fel a könyvtár-
ban sokak örömére. Igazán szép, meghitt és vidám perceket 
töltöttünk együtt.

Az idei év utolsó klubfoglalkozását december 4-én tar-
tottuk a könyvtárban, melyen még a Mikulás is meglepett 
minket. Nagyszerű hangulatban zártuk az évet. Több köny-
vélmény mellett összeállítottuk az idei legkedvesebb köny-
vélményeinkből egy listát. Ezeket a könyveket szeretettel 
ajánljuk mindenkinek.

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel.
Első klubfoglalkozás időpontja: 2020. január 8. 18.00

Schmidt-Czetli Ágnes

Újdonságok
Az év végén, még az utolsó napokban is érkeznek új köny-

vek a könyvtárba. November végén a Márai programban 
kaptunk rengeteg csodaszép gyermek-, ifjúsági- és ismeret-
terjesztő könyvet. Azonban a felnőtteknek sem kell szomor-
kodniuk, hiszen a szórakoztató és szépirodalmi állományunk 
is sok-sok újdonsággal, új megjelenésű könyvvel bővült. Re-
méljük mindenki sok kellemes olvasmányt talált a karácsonyi 
időszakra. Schmidt-Czetli Ágnes
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Kihívások
A Nincs Időm Olvasni Kihívás e havi teljesítéséhez egy 

olyan könyvet kell elolvasni a kihívásban résztvevőknek, 
aminek a középpontjában könyvek állnak. Ajánlópolcunkon 
rengeteg témába illő könyvet sorakoztattunk fel, érdemes 
szemezgetni belőlük.

A Könyves Kihívás 2019-es fordulója december 10-én 
ér véget ért. Köszönjük minden  résztvevőnek, hogy bekap-
csolódott a kihívásba és gratulálunk annak az öt olvasónk-
nak, akik teljesítették az összes pontot a listán. Kisorsoltuk a 
nyertest, aki a könyvutalványt kapja, ő pedig nem más,mint 
Balázs Anikó! Gratulálunk neki és további sok-sok jó köny-
vélményt kívánunk!

Ha bárki kedvet kapott a kihíváshoz, annak jó hírünk van, 
hiszen folytatjuk 2020-ban is. A Könyves Kihívás 2020 ja-
nuár 7-december 12-ig tart. A teljesítési feltételek válto-
zatlanok, csupán a teljesítendő témák sora változott meg. 
2020-ban is 12 könyv, azaz havi egy könyv olvasásával lehet 
teljesíteni a kihívást! Sok szerencsét és nagyon jó könyveket 
kívánunk mindenkinek.

A Karácsonyi zsákbamacska kihívásban összesen 37 
könyv közül válogathattak a játékos kedvű olvasóink. Re-
méljük mindenki a saját ízlésének megfelelő könyvet vá-
lasztott az alapján a néhány mondat alapján, ami a könyvek 
tartalmáról a borítón szerepelt. A résztvevők között február 
5-én egy könyvet sorsolunk ki!

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros-művelődésszervező
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Tájékoztató Rácalmás 
Polgármesteri Hivatal
ünnepi nyitvatartásáról: 
2019. december 23-án  – hétfőn –   8.00 – 12.00 óráig  ügyelet
2019. december  25-én –  szerdán –   munkaszüneti nap, zárva
2019. december 27-én – pénteken  – munkaszüneti nap, zárva
2019. december 30-án – hétfőn – 8.00 -12.00 óráig  ügyelet
2020. január 1-én – szerdán – munkaszüneti nap ,zárva
2020. január 3-án – pénteken – 8.00-12.00 óráig ügyelet

2020. január  6-án – hétfőn – 8.00-12.00 óráig  rendes ügyfél-
fogadási időben várjuk ügyfeleinket .

Ezúttal kívánunk 
kellemes karácsonyi ünnepeket,  
jó egészséget 
és boldog új esztendőt.   

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Egymásnak adták a kilincset 
 Az év végi hétvégék eseménydúsra sikerültek a sportcsar-

nokban: az U 14-es fiúk és az U 15-ös lányok két-két hét-
végén is rendeztek kézilabda gyermek bajnoki fordulókat, 
a RSE legkisebbjei, az U10-es fiúk ebben a szezonban már 
második alkalommal játszhattak több szivacskézilabda mér-
kőzést hazai pályán. 


Szinte minden hétvégi napra jutott egy vagy több szüle-

tésnapi zsúr is, volt, amikor egymásnak adták a kilincset a 
csoportok.


Egy nagyszabású céges évzáró rendezvényt látott vendé-

gül a Rácalmási Sportcsarnok decemberben.


A hétköznapok egyre mozgalmasabbak, a hűvösebb idő 
beálltával a RSE focistái a sportcsarnokban folytatják edzé-
seiket.


#segitsvelunk
Örömünkre szolgál, hogy sok rácalmási állt a nemes 

cél mögé és részt vett a Medveczky Anna által szerve-
zett RÁCALMÁSI BOOT CAMP JÓTÉKONYSÁGI 
EDZÉSÉN.


A hónap elején a Sportágválasztó rendezvényen legna-

gyobb létszámmal megjelent 4.b osztály „beváltotta nyere-
ményét”: a kisteremben nagyot játszottunk, utána pedig az 
elhasznált energiát pizzával pótolhatta az osztály.
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RÁCALMÁSI

 RENDEZVÉNYKÖZPONT

ÉS SPORTCSARNOK

 

2459 RÁCALMÁS

SPORT UTCA 1.

HÖLGYFITNESS

M O Z O G J  V E L Ü N K !

Mi tudjuk, hogy nem csak a 

20 éveseké a vi lág! 

K E D D          1 9 : 0 0  -  2 0 : 0 0

C S Ü T Ö R T Ö K  1 9 : 0 0  -  2 0 : 0 0

 

T A G D Í J :  2 . 5 0 0 , -  F T / H Ó

CZAKÓNÉ ZSUZSA
06-30/411-7616
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Jótékonyság: nyílt edzéssel segített az RBC
Egy sportos közösség jó-

tékony délutánja
Nagy sikerrel zárult a 

Rácalmási Boot Camp kö-
zösség november 24-én 
megrendezett jótékonysá-
gi edzése: résztvevőként és 
nézőként is sokan voltak kí-
váncsiak a sporteseménye. A 
részvételi jegyek árából be-
folyt összeggel a Rácalmási 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat szakembe-
rei segítségével kiválasztott 
helyi család mindennapjait 
teszik könnyebbé a jószívű 
sportemberek.

A rendezvény ötletgazdá-
ja Medveczky Anna, a sport-
közösség vezetője és edzője 
volt, aki elmesélte, hogy az 
elképzelés már korábban 
megfogalmazódott benne, 
viszont idén érezte először, 
hogy van már olyan stabil a 
csapat, ismerik őket annyi-
ra a környéken, hogy a kez-
deményezésnek valóban le-
gyen értelme. 

- Hiszünk abban, hogy a 
közösségnek ereje van és a 
sport összeköt. Amikor pe-
dig ennyien gondoljuk ezt 
így, akkor ott tenni kell vala-
mi olyat, ami túlnő rajtunk, 
ami már nem csak rólunk 
szól – mondta el Anna.

Mit illik tudni a Rácalmás 
Boot Camp történetéről?

Az RBC létrehozásának 
alapkoncepciója az volt, hogy 
magas szakmai színvonalú, 
minőségi mozgáslehetősé-
get, célt, sikerélményt, ka-
landot, vidámságot hozzon 
az átlagemberek minden-
napjaiba. Mára egy össze-
tartó, stabil közösség ala-
kult ki, sok-sok szabadidős, 
családi és sportprogrammal, 
versenyekkel, workshopok-
kal, edzőtáborokkal. Egyre 
több, az egészséges életmód-
hoz kapcsolódó szolgáltatást 
kínálunk, a prehabilitáci-
ós edzésektől kezdve a ter-
mészetes emberi mozgás-

minták újra tanításán át a 
táplálkozási tanácsadásig. 
Magasan képzett szakmai 
csapatunkban már megtalál-
ható dietetikus, gyógymasz-
szőr és gyógytornász is, így 
több irányból támogatott, 
komplett életmód-progra-
mokkal tudjuk segíteni a 
hozzánk fordulókat. Tervek-

ből pedig nincs hiány, nagy 
dolgokkal készülünk az el-
következőkben is!

Miben különleges ez az 
edzésforma és ez a közösség?

Hogy különleges-e azt 
nem tudom, inkább arra tö-
rekszünk, hogy hasznos le-
gyen. Igyekszünk szembe 
menni a mai világgal, gyak-

ran vannak a megszokot-
tól eltérő, különlegesnek is 
mondható programjaink. 
Az edzésmunka mellett ját-
szunk, nevetünk, verseny-
zünk is. Hol egymással, hol 
önmagunkkal, néha pedig 
tetőtől talpig sárosan me-
gyünk haza. Az a célom, 
hogy a mindig legyen vala-
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mi meglepetés, valami ki-
hívás a mindennapjaink-
ban, ami legalább abban az 
egy órában tényleg kiemeli a 
csapattagokat a mindennapi 
feladatokból, gondokból. 

Hogyan épült fel a jóté-
konysági edzés programja, kik 
segítettek a megvalósításban?

A szervezésre igazából 
teljesen önállóan, önerőből 
készültünk az elején, aztán 
ahogy haladtunk előre, kérés 
nélkül érkeztek a különbö-
ző felajánlások. A Rácalmási 
Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok biztosította 
a fantasztikus helyszínt, a 
gyönyörű fotókat a Zsedro-
vits Enikőnek köszönhetjük 
és számos felajánlást kap-
tunk magánszemélyektől, 
melyeket a rendezvényen 
sorsoltunk ki a résztvevők 
között. Az edzésen résztve-
vők létszámát 50 főben ma-
ximalizáltam, ez igazából 
néhány nap alatt meg is telt. 
Igaz, hogy ennek nagy része 
az RBC tagjaiból került ki, 
alig maradt pár hely külső-
söknek, ami megint csak a 
csapat összetartását jelzi.

Milyen további akciókat 
terveztek a jövőben? 

Mindenképpen szeret-
nénk folytatni, amit az idei 
évben elkezdtünk, a hét-
köznapi edzéseink mellett 

egy-egy nagyobb volume-
nű, mindenki számára nyi-
tott programot 2020-ban is 
szervezünk. A jótékonysági 
eseményt is megismételjük 
november 15-én, emellett 
pedig edzéssel összekötött 
tematikus programokkal és 
sok meglepetéssel készü-
lünk, nagy terveink vannak!

S hogy miként vélekedtek a 
résztvevők a kezdeményezés-
ről, arra szolgáljanak bizo-
nyítékul az alábbi sorok:

- Jó ügy érdekében olyan 
dolgot tenni, amit a hétköz-
napokban is szívesen csiná-
lunk, azokkal az emberekkel, 
akikkel örömmel vagyunk 
együtt, szerintem bármi-
kor....

- Köszönöm szépen a 
szuper edzést! Nagyon jól 
éreztem magam, kiváló volt 
a szakmai program, a társa-
ság csodálatos, és a sport va-
lóban összeköt! Nincs sem-
mi baj a világgal addig, amíg 
ilyen kiváló rendezvények 
létre tudnak jönni!

- Én nagyon jól éreztem 
magam, már csak azért is, 
mert tudtam, hogy jó ügy 
érdekében vagyok ott. Az 
edzés és a hangulat pedig 
fantasztikus volt!

- Az edzés szuper volt, 
mint mindig! Engem sze-
mély szerint jó érzéssel tölt 

el, hogy ennyi jó emberrel 
járok edzésre nap mint nap! 
Az RBC megmutatta, hogy 
nem csak az edzéseken tu-
dunk erősek lenni, hanem az 
összefogásban is!

- Nagyszerű volt látni, 
hogy egy nemes cél elérése 
mennyi embert megmozgat. 
A szervezők előtt le a ka-
lappal! Volt minden: játék, 
mozgás, nevetés. Remélem, 

hogy jövőre egy újabb jóté-
konysági edzés keretein be-
lül ismét sikerül majd va-
lakinek örömet okoznunk! 
Köszönöm, hogy részese le-
hettem! 

- Fantasztikus emberek, 
óriási szívvel, mérhetetlenül 
jó dolgot hoztak össze.

Boldog vagyok, hogy egy 
ilyen nagyszerű csapathoz 
tartozom! Szilágyi Irén
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Ráczalmási vasút história
1896 decemberében 

avatták fel a rácalmási vas-
útállomást, a Pusztasza-
bolcs- Adony- Rácalmás- 
Dunaföldvár vasútvonal 
részeként. Virágos parkkal 
és vadgesztenye fasorral fo-
gadták az avatásra érkező-
ket. (A vadgesztenye fasor-
ból, mai is két szép fa díszít) 
Ez a vasútvonal második ré-
sze volt a Kelet-dunántú-
li vasúti rendszernek. Ezál-
tal lehetővé vált a közlekedés 
Budapest, Székesfehérvár és 
Paks felé. A megépült vasút-
vonal a Szombathelyi Üzlet-
vezetőség része lett. Trianon 
után a Budai, illetve a Pécsi 
Üzletigazgatósághoz csatol-
ták.

A vasút 120-éves törté-
netére emlékezzünk vissza 
azokkal a rácalmási pályam-
esterekkel, akik részesei vol-
tak a rácalmási vasútállomás 
történetének és a vasútvonal 
üzemeltetésének.: 

Jermann János (1920-
1992) 1942-ben ment a vas-
úthoz dolgozni. Szombathe-
lyen elvégezte a pályamesteri 
tanfolyamot és 1946-1963-
ig pályamester volt a Rácal-
más-Herczegfalva vonalon. 
A körzetesítés után, 1963-
tól szakoktatói feladato-
kat látott el szombathelyig, 
dombóvárig és Székesfehér-
várig. Felesége Anteraczky 
Johanna- Hanzi néni, aki a 
rácalmási vasútállomásról 
sokat tudott mesélni.

Jermann Pál (1949.-) Itt 
az állomáson a pályamesteri 
házban született. 1967-ben 
érettségizett. Utána a vasút-
nál helyezkedett el. Ő már 

a további összevont szaka-
szoknak is a gazdája lett, 
Pusztaszabolcstól Paksig, 
sőt olyan mellékágak is hoz-
zá tartoztak, mint a Dunai 
Vasmű- Szalki sziget, Vasút-
állomás-Papírgyár stb.

Nagy Lajos (1953.-) Egy 
manapság alakuló vasúti di-
nasztia középső tagja. Már 
az édesapja is, Nagy János 
Lajos vasutas volt - vonal-
járó rangban. Nagy Lajos 
a középiskolát Budapesten 
végezte, Dombóváron kez-
dett dolgozni. 1977-ben a 

katona idő letöltése után 
megpályázta a dunaújváro-
si pályamesteri állást, ezt el 
is nyerte. Elvégezte a vas-
úti tisztképzőt. 1981-től 
2016-ig nyugdíjba vonu-
lásáig pályamester volt a 
Pusztaszabolcs-Mezőfalva, 
majd Pusztaszabolcs-Paks a 
vasúti pályaszakaszon. Fia 
Nagy Bálint Lajos pályam-
esterként dolgozik Puszta-
szabolcs körzetében.

Az 1996 évi avatásra el-
készült a rácalmási állomás 
két nagy épülete: Az egyik a 
forgalmi épület, a földszin-

ten két nagy váróteremmel, 
pénztárral és forgalmi iro-
dával, az emeleten a forgal-
mista lakásával; a másik épü-
let a pályamester lakása lett. 
Ezen kívül az állomás terü-
letén több kisebb –nagyobb 
épület volt, raktárak, őrhá-
zak, stb. 

A megépült vasút nélkü-
lözhetetlennek bizonyult. 
Hamarosan a postaforga-
lom átkerült a vasútra. Reg-
gel hozták a leveleket és cso-
magokat, este pedig vitték. A 
mozifilmeket úgyszintén. A 
Pintfoffer szénsavas palac-
kokat is a vasút szállította. 
A Fehérváron, vagy Buda-
pesten dolgozó magas be-
osztású rácalmásiak is hét-
végén és hét elején igénybe 
vették a vasutat. A budapes-
ti lakosok, akik üdülni jöttek 
az 1920-30-as években vo-
naton közlekedtek. Ugyan-
csak a budapesti piacokra 
árut vivő rácalmásiak egy ré-
sze is vonatozott, a nagyobb 
része hajóval vitte az árút 
Budapestre. 

A teherforgalom meg-
ítélésénél tudni kell, hogy a 
forgalom fő részét a mező-
gazdaság adta. A XX. szá-
zad elején Rácalmás terü-
lete 16.000 hektár fölött 
volt. (ma 4.000 hektár) Igen 
nagyszámú élőállatot (szar-
vasmarhát, birkát, disznót) 
szállítottak., ezért élőállat 
rakodóval volt ellátva az ál-
lomás. Sok gabonát is szál-
lítottak.

Mindemellett a személy 
és teherforgalom a rácalmási 
állomáson sosem volt nagy. 
Munkába járásra a dolgozók 

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Vasútállomás épülete
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nem használták. A II. világ 
háború előtt nem volt hová 
munkába járni, utána pedig 
más megoldások születtek. 
Ennek egyik oka valószínű 
a vasútállomástól való távol-
ság volt. Különösen a vasút-
vonal 850 méterre történő 
eltolása tette még nehezebbé 
a vasúti közlekedést. A vágá-
nyok áthelyezésével új vasút-
állomás is épült.

A Dunai Vasmű építése 
a vasúti közlekedésben is új, 
magasabb követelményeket 
támasztottak. Az eddig ma-
ximum csak 60 km-es sebes-
séggel és 12 tonna tengely 
terheléssel közlekedő vago-
nok helyett 100 km. sebessé-
gű és 21 tonna tengelyterhe-
lésű vonatok közlekedésére 
volt szükség a nyersanyagok 
szállítására. A meglévő ge-
ometriai vonalvezetés sem 
volt alkalmas ilyen megnö-
vekedett igények kielégíté-
sére. Az új vasútvonal 1950 
év végére készült el. Nagy 
Lajos pályamester szerint is 
indokolt volt a pálya eltolása.

Az új állomás vasúti pá-
lyája 1000 m. hosszú volt. 
Szükség volt ilyen hosz-
szú pályára mivel a Dunai 
Vasmű szerelvényei 800 m. 
hosszúak voltak.

A pályamesternek napon-
ta be kellett járni a vonalát. 
Régen kézi hajtású hajtóká-
val (kézi hajtánnyal), később 
már motoros géppel, ma már 
mozdonnyal.

A pályamester egyik fon-
tos feladata volt az elhasznált 
vasúti pályaelemek cseré-
je. Ez régen teljes mérték-
ben kézi erővel történt. Az 
elhasznált elemek szétbon-
tása és eltakarítása után el-
készítették a pálya alépítmé-
nyét és az összeszerelt nagy 
egységeket kézzel emelték a 
helyére. Az elemek 30 méter 
hosszúak voltak és 40-50 fő 
ember, két sorban rugfával 
tolta helyére az egységeket, 
utána történt a tömörítés. 
Ennek időszükséglete 6-8 
óra volt egységenként.

 A teherforgalom visz-
szafogása állami-politikai 
cél volt, mivel egyrészt az 
állomáson egy dunai-pon-
tonhidat tároltak, másrészt 
a rácalmási állomás szov-
jet katonai rakodási célokat 
szolgáló hely volt. A vasúti 
pontonhidat 1976-ban fel-
építették, próbát csináltak. 
Egy szerelvény a Szalki szi-
getről átment a hídon Szalk-
szentmártonba és visszajött. 
A próba sikerült, a hidat 
szétszedték és a rácalmási 
vasútállomásra szállították 
tárolásra. 

A vasút a XX. század első 
felében vonzó munkahely-
nek számított: stabil mun-
kahely, jó fizetés, munkaru-

ha ellátás, ingyenes utazás 
stb. Még a bakternak is biz-
tosítottak minőségű lakást, 
alacsony lakbérrel. A pá-
lyamesternek egy segítőt 
biztosítottak, akit a vasút fi-
zetett. 

Ez azonban csak 1945-ig 
állt fen. A különböző ága-
zatok munkaerő gazdálko-
dását közelítették egymás-
hoz, a vasútnál ez különösen 
a keresetekben mutatkozott 
meg.

Rácalmásiak mindig dol-
goztak a vasútnál. Az elmúlt 
évtizedekben jellemzően 
10-15 fő, akik harmada nő 
volt.

Az új állomás és pálya 
megépítése után a régi ál-

lomás forgalmi épület föld-
szintjét is lakássá alakítot-
ták. Az utóbbi évtizedekben 
nem lakta senki. 2017-ben 
egy vállalkozó megvásárolta 
és ott vállalkozást indít.

2007-ben Rácalmás is 
bekapcsolódott az úgyne-
vezett elővárosi programba, 
s ennek eredménye képpen 
a korszerű „piros” szerelvé-
nyek Budapest- Dunaújvá-
ros között is közlekednek. 

2010-es évek elejére az 
állomás épülete, talán a kör-
nyéke még inkább, elha-
nyagolt állapotba került. A 
Rácalmási Városvédő Egye-
sület megszervezte és el-
indította az állomás épület 
felújítását és a környék par-
kosítását. Sőt ezen túllépve 
megvetette egy vasút múze-
um alapjait. Ennek a mun-
kának a harcosai Nagy La-
jos, Gyöngyösi László és 
Bodnár Sándor voltak. A 
MÁV vezérigazgatója soron 
kívül biztosította a fedezetet 
az épület felújításához. Ma 
már az utasokat szép kör-
nyezet várja. 

A múzeum érdekessé-
gei közül kettőt emelek 
ki: A mellékvágányon álló 
M40.103 típusú dízelmoz-
dony, és egy 88-81 010-es 
pályaszámú étkezőkocsi az 
1920-as évekből származó 
beton aljzaton áll, mely az 
első példányok voltak Ma-
gyarországon; a Lugossy féle 
váltóállító készülék az 1860-
as évekből való, mely a Paksi 
Vasútmúzeumból került ide, 
ez Európában is egyedülálló 
darab. 

Forrásmunkák: 
Jermann János, Jermann 

Pál visszaemlékezése
Nagy Lajos visszaemléke-

zése 
Szalai Árpád

Vonalvizsgáló kocsi

Vasúti pálya beemelése
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

2019, a rekordok éve 
a Jankovich-kúriában

A telt házas esküvői időszakunk után, őszi szezo-
nunkat is kiemelkedően sikeresnek tekinthetjük, itt 
a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Köz-
pontban. Az év vége felé közeledve már most elmond-
hatjuk, hogy eddigi legsikeresebb évünket tudhatjuk 

magunk mögött, a 
rendezvények szá-
mát tekintve. Idén 
először adtunk ott-
hont a SVÉT Stílu-
sos Vidéki Éttermis-
ség hagyományos 
éves közönségtalál-
kozója- fesztiválnak, 
szeptember 8-án, 
a Jankovich-Kúria 
Wellness Hotel és 
Étterem szervezés-
ében. Ezt követte a 
három napos Tök-

fesztivál, mely idén rekord mennyiségű érdeklődőt 
vonzott a rendezvényre. Nagyobb rendezvényeink 
mellett folyamatosan zajlanak az őszi-téli hónapok-
ban is a különböző céges, családi és évzáró rendezvé-
nyek a kúria épületeiben. 

Karácsony közeledtével, Advent alkalmával újra 
várjuk sok szeretettel az érdeklődőket a Rácalmásiak 
Karácsonyára december 14-én, ahol családias han-
gulatban, fűtött sátorban étel és ital kóstolással ked-
veskedünk. Emellett neves fellépők, mint például a 
Budapest Bár teszik még meghittebbé az adventi 
várakozást. Az Almavirág Ajándékbolt is készül az 

ünnepekre, és megújult árukészlettel, adventi koszo-
rúkkal, ajándéktárgyakkal várja a meglévő és leendő 
vásárlóit.

A 2020-as évre vonatkozóan is rengeteg a lefoglalt 
rendezvény, esemény. Esküvői szezonunk már most 
majdnem teltházas, egy-két időpont kivételével, így 
elmondható, hogy jövőre is sok-sok szertartás, csa-
ládi, valamint céges és egyéb rendezvény kerül meg-
tartásra nálunk. 

A Jankovich-kúria dolgozói
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. január 24-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. január 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
május 13-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!

Sztojka János, 2019.120.04., Széchenyi tér
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

70 éves jubileumát ünnepli  
az evangélikus-református templomunk

Sok szép programmal kí-
nálkozott ádvent eleje evan-
gélikus gyülekezetünkben. 
Az első hétvége szombat-
ján Kisapostagon Kaisler 
Gitta „Téli hangulatú” fest-
ménykiállítását nyitottuk 
meg a Kisapostagi Evangé-
likus Templomban, majd az 
ádventi jótékonysági vásárt. 
Kati néni koordinálásával 
számos megvart ötlet és ka-
rácsonyi tárgy került értéke-
sítésre feldíszített és meleg 
teával kedveskedő gyüleke-
zeti házunkban.

Szintén szombaton a 
rácalmási művelődési ház-
ban az ádventi kézműves 
foglalkozás keretében a né-
met kör rendezésével áhítat 
volt, mellyel a több éves ha-
gyomány folytatódott. 

Vasárnap Kisapostagon 
folytatódott a vásár, majd 
14 órakor ismét Rácalmá-
son találkoztunk, de im-
máron a 70 éves jubileumát 
ünneplő evangélikus-refor-
mátus templomban. An-
nak idején nehéz körülmé-
nyek között Nagy Sándor 
és családja építette a temp-
lomot, mely azóta is otthona 
az evangélikus és reformá-
tus gyülekezetnek. Az utób-
bi időben 1998-ban a temp-
lomtorony, 1999-ben a kapu, 
2010-ben a nyílászárók és az 
előtető, 2014-ben a teljes fe-
délszék újult meg és két éve 
pedig gyülekezeti ház épült 
a templom mögött. A há-
laadó istentisztelet ádventi 
gyertyagyújtással kezdődött 
Fodor István református, 

Lupták György evangéli-
kus esperes és Stermeczki 
András evangélikus lelkész 
szolgálatával folyt. Köszön-
töttük a jelenlévő dunaúj-
városi evangélikus felügye-
lő urat, dr. Baráth Károlyt, 
a református gondnokot és 
Kukucska Gyula volt al-
polgármester urat. Zenével 
a református ifjúság, vers-
sel Kondor Károly és rövid 
visszaemlékezéssel és a ju-
bileumra készített könyvvel 
– ami templomunk történe-
tét tárja elénk – Kissné Hull-
mann Vilma szolgált. Az 
ünnepséget követően sze-
retetvendégségre invitáltuk 
az ünneplőket és a vendége-
ket terített asztal mellé gyü-
lekezeti házunkba. Köszö-
net a hitvalló ősök odaadó 

szolgálatáért, akik ez idáig 
a templom gondját viselték! 
Az ünnepségről rövid képes 
összeállítás készült.

Ezzel azonban nem ért 
véget a hétvégi alkalmak 
sora. Rácalmáson 16 óra-
kor, Dunaújvárosban 17-kor 
volt ádventi gyertyagyúj-
tás a főtéren. Aztán az új-
városi templomban 17-kor 
Dinnyés József daltulajdo-
nos ádventi koncertjén volt 
teltház a gyülekezteti te-
remben, majd ezt követően 
a pótszékekkel megerősített 
templomtérben volt hallha-
tó a városi vegyes kar ádventi 
koncertje csodás darabokkal.

Stermeczki András 
lelkész

A Gerendai Gábor 
által szerkesztett havi 
zene válogatásban a 
’30-as és ’40-es évek 
tangókirálya, Kalmár 
Pál felvételeiből lesz 
válogatás.
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Rácalmás   sportja
Horváth Benedek után-
pótlás korosztályban  
az Év férfi kenusa lett!

Az utánpótlás korosztályban az év férfi kenusának 
választották Vízi Gábor tanítványát Horváth Bene-
deket. Gratulálunk!

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Horgász hírek: 
megújul a Kulcsi-öböl

A Horgász Egyesületek 
Fejér Megyei Szövetsége és a 
Horgász Egyesületek Velen-
cei -tavi és Dunamenti Szö-
vetsége, mint az itteni Duna 
szakasz halgazdálkodási al-
haszonbérlői indulni kíván-
nak azon a MAHOP-1-2. 
pályázaton, melyet a Vidék-
fejlesztési Minisztérium a 
MOHOSz-szal közösen írt 
ki.

A pályázat célja ívóhely 
fejlesztés, helyreállítás.

Fontos kritérium, hogy a 
projekt frekventált vízterü-
leten, lehetőleg a tervezett 
horgászturisztikai fejleszté-
sekkel összefüggésben való-
suljon meg.

A két horgász szövetség 
az érintett önkormányzatok 
és horgász egyesületek be-
vonásával kívánja a terüle-
tet helyre állítni. Ezen kívül 
szükséges még az illetékes 
vízügyi hatóság és a Duna 
Ipoly Nemzeti Park engedé-
lye is a munkálatok megkez-
déséhez. 

Első körben a Kulcs és 
Rácalmás között elterü-
lő öblöt megtisztítják az ott 
feltorlódott szeméttől, usza-
déktól. Bozótot gyérítenek, 
hogy az ne fogja fel a frissen 
érkező hordalékot.

Második körben a letaka-
rított mellékágból kikotor-
ják az iszapot, a létrehozott 
rézsűkön pedig ívó helyeket 
alakítanak ki.

A beavatkozás elsődleges 
célja a vízi biológiai sokféle-
ség és a vízi ökoszisztémá-
nak a védelme és helyre ál-
lítása. A felújítás hozzájárul 
a halfogások mennyiségének 
fenntartásához és növelésé-
hez.

Természetesen nem csak 
a horgászközösség profitál 
a rekonstrukcióból. Meg-
szűnik a szemetes, pocsolyás 
víz, a környéken kevesebb 
szúnyog lesz, a tiszta öböl 
alkalmas lesz csónakázás-
ra, strandolásra. Az itt élők 
környezeti adottságai is ja-
vulnak.

 A mellékági rehabilitá-
ció vízügyi szempontból is 
fontos. Árvizeknél vízfelve-
vő szerepe van.

A mindannyiunknak elő-
nyöket nyújtó beruházás ko-
moly anyagi áldozatot kíván 
a két horgász szövetségtől, 
melyet horgász turisztikai 
fejlesztésre félre tett kere-
tükből finanszíroznak.

Dualszky-Kovács István
HVDSZ alelnök

Kellemes karácsonyi  
ünnepeket 
és sikerekben, 
egészségben és  
örömökben gazdag,  
boldog új évet kívánunk 
Rácalmás valamennyi 
sportoló és sportszerető 
lakójának.

A Rácalmás 
Sportegyesület

elnöksége
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Figyeljenek oda szilveszterkor, amikor 
pirotechnikai eszközt használnak!

Jó hírrel kezdem: sze-
rencsére a legutolsó jelent-
kezésünk óta sem tudunk 
hírt adni a településünkön 
a lakosság sérelmére elkö-
vetett bűncselekményről, 
viszont elmondom a külte-
rületi telektulajdonosok ré-
szére, hogy a vadkameráink 
segítségével egy folyamato-
san garázdálkodó személyt 
tudott elfogni a rendőrség. 
Több hónapon át tartó meg-
figyelés után a bűncselek-
mény helyszínén az elköve-
tőről több felvételt készített 
az automatikusan működő 
készülékünk.

Ismételten több alkalom-
mal utasítottunk ki alkal-
mi árusokat településünkről, 
akik engedély nélkül szeret-
ték volna értékesíteni porté-
kájukat. 

Az elmúlt időszakban is 
több alkalommal jelent meg 
útjainkon,  mellett a kedély-
borzoló trafipax, sajnos autó-
saink közül nagyon sokan 
drága fotókat kaptak a rend-
őrségtől, mert nem tartották 
be a közlekedési sebességre 
vonatkozó szabályokat. Kér-
jük az autósokat a sebesség-
határ betartására, mert a jö-
vőben is lesznek trafipaxos 
mérőakciók településünkön. 

Régen hívtuk fel lako-
saink figyelmét a közterü-
leten éjszakázó autókra, il-
letve azokra a veszélyekre, 
amelyeknek ki vannak téve a 
közterületen. Sajnos azok is 
az utcán parkoltatják autói-
kat, akik megtehetnék, hogy 
zárt helyen tárolják gépjár-
műveiket. 

Jönnek az ünnepek és ez-
zel egyetemben jönnek a 
rossz emberek is... Alkalmi 
árusok, akik drága pénzért 
árulják bóvli portékájukat, 
de ha tehetik ezt besurra-

nó lopással ki is egészítik. A 
gépkocsi tolvajok sem tétlen-
kednek ebben az időszakban, 
mivel tudják, hogy az ünnepi 
és ajándékozási időszakban 
figyelmetlenebbek az embe-
rek, és sokszor hagynak ér-
tékes tárgyakat autójukban. 
Jó ha mindig zárjuk a kert-
kapukat, az ajtókat, de ebben 
az ünnepi forgatagban még 
jobban ügyeljünk értékeink 
megóvására. 

Továbbra is a múlthoz ha-
sonlóan működjön a Szom-
szédok Egymásért Mozga-
lom, a SZEM! Hosszabb 
távollétünk idejére kérjük 
meg szomszédjainkat, bará-
tainkat értékeink felügyele-
tére. Ebben az időszakban 
az ajándékok vásárlásakor 
nagyobb mennyiségű kész-
pénzt tartunk magunknál és 
ezt tudják a zsebes tolvajok 
is, így ha tehetik értékeikre 
nagyobb odafigyelést fordít-
sanak, a pénzt tegyék több 
helyre, de ne vállra akaszt-
ható táskában, hanem in-
kább olyan zsebben tart-
sák, amihez nehezen tudnak 
hozzáférni az erre szakoso-
dott emberek. A gépkocsi-

ban soha ne hagyjanak lát-
ható helyen értéktárgyakat.

Reméljük ezen kis taná-
csokkal felhőtlenebbé tud-
juk tenni a szeretet ünnepét.

Fel kell hívnunk a figyel-
met a pirotechnikai eszkö-
zök használatára, amelyet a 
173/2011 –es kormányren-
delet egyértelműen határoz 
meg az eszközök vásárlásá-
ról, használatáról és vissza-
váltásáról.

Egyesületünk és az ön-
kormányzat Közrendi és 
Közbiztonsági Bizottsága is 
egyértelműen úgy értékel-

te a 2019-es évet, hogy Rá-
calmás közbiztonsága ebben 
az esztendőben is javuló ten-
denciát mutatott, ehhez az 
eredményhez nagyban hoz-
zájárult Rácalmás lakossá-
ga, Rácalmás Város Önkor-
mányzata, a dunaújvárosi és 
az adonyi rendőrség, helyi 
körzeti megbízottjaink és 
nem utolsó sorban egyesü-
letünk tagjainak önfeláldó 
munkája is, amit most sze-
retnék megköszönni.

Reméljük a következő év-
záró beszámolón is hasonló 
eredményekkel jelentkezhe-
tünk, mert egyesületünk tag-
jai továbbra is vállalták rájuk 
bízott feladatokat, Rácalmás 
jónak mondható közbizton-
sága érdekében.

Ezen eredmények tudatá-
ban kíván minden rácalmási 
lakos számára békés boldog 
karácsonyt és eredmények-
ben gazdag, boldog új évet 
a Rácalmási Szent György 
Polgárőr Egyesület minden 
tagja.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István 
elnökségi tag         

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899
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Kormányablak év végi 
ügyfélfogadási rendje 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányab-
lakokban és az okmányirodákban - a 2019. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendváltozásról:

2019. december 24-27 (kedd-péntek) az ügyfélfogadás 
és az ügyintézés szünetel,

2019. december 31. (kedd) 8.00-12.00 óráig,

2020. január 1. (szerda) az ügyfélfogadás és az ügyinté-
zés szünetel.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2019. december 31-én 
(kedden) csak azok az ügyfélszolgálatok tartanak félfoga-
dást, amelyek keddenként nyitva tartanak. 

A fentiektől eltérő a nyitvatartás egyes kormányablakok-
ban és okmányirodákban - az eltérésekről a kormanyablak.
hu oldalon tájékozódhatnak.

Fejér Megyei Kormányhivatal

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

Ez az Ön
hirdetésének a helye!

Takarítás Fejér, Tolna és Pest megyében! 

Legyen az LAKÁS, HÁZ, IRODA!
A takarítás szakértője a MAGIC CLEAN egy csettin-
tésre rendet varázsol bárhol. 

Idős szüleidnél a rohanó napokban nincs időd rendet 
tartani, kitakarítani? Bízd ránk, hogy egészséges, tiszta 
környezetben élhessenek szeretteid! Takarításon kívül 
függöny mosás, ágynemű csere vagy hűtő leolvasztás… 
Ránk számíthatsz!

Építkezés, felújítás utáni profi takarításra van szüksé-
ged, hogy mihamarabb beköltözhess új otthonodba?

Hívd a takarítás szakértőjét! A MAGIC CLEAN szak-
emberei ragyogóvá teszik otthonod vagy irodád profi 
eszközökkel és gépparkkal!!!

Elérhetőségeink:

+36309164574
www.takaritas-dunaujvaros.hu

fb.me/takaritasdunaujvaros
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Eladó Rácalmáson 10db 4 méter hosszú kőműves állványnak 
való fenyő deszka.  Ebből 3 db 15 cm széles és 5 cm vastag, 
3db 10 cm széles és 5 cm vastag,és 4db 10 cm széles és 2,5 
cm vastag. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni lehet minden 
nap 9-16 óra között 25/444-741

q
2 éves, három égőfejes MORA gáztűzhely 30.000,- Ft-ért el-
adó! Érdeklődni a 25/444-874-es telefonszámon lehet a déli 
órákban.

ApróhirdetésApróhirdetés

Védelmi igazgatási felkészítés 
Megyei védelmi igazgatási felkészítésen vettek részt a 

polgármesterek és közbiztonsági referensek november 18-
án, Székesfehérváron, a Megyeháza Dísztermében. 

Dr. Petrin László, a kormányhivatal főigazgatója gratulált 
a megválasztott polgármestereknek, majd kiemelte, hogy a 
helyi szintű védelmi igazgatási feladatok jogszabály által a 
polgármesterekhez telepített államigazgatási feladat- és ha-
táskörök. Sajnos az elmúlt években több alkalommal is tör-
téntek a megyében rendkívüli időjárási események, amelyek 
következtében villámárvizek, belvizek, iszapelöntések, fak-
időlések, áramkimaradások voltak. A felkészítésen előadó 
szakemberek éppen ezeknek a rendkívüli eseményeknek a 
kezeléséhez adnak segítséget. A Honvédelmi Minisztéri-
um Védelmi Igazgatási Főosztály főosztályvezetője a védel-
mi igazgatás általános rendszeréről, az MVB titkárhelyette-
se a Befogadó Nemzeti Támogatásról, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 3. Ka-
tonai Igazgatási Központ Parancsnokság parancsnoka pe-
dig a katonai igazgatás rendszeréről és feladatairól beszélt. 
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-
helyettese a katasztrófavédelmi igazgatás rendszeréről és fel-
adatairól, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-
helyettese a közbiztonságról és tömegkezelésről, az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság referense az átalakulás után 
létrejött rendészeti szervezetükről, valamint az illegális mig-
ráció okozta biztonsági kihívásokról és kezelésükről tartott 
előadást. 

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

PB-gázpalack csere
ingyenes házhozszállítással!

Kedden és pénteken: 
Rácalmás, Kulcs

Telefon: 06 20/285-4544

PARTNER

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

…otthonra/ajándékba/csak úgy…
KÉZMŰVES SZALONCUKOR kilós/dobozos

CADEAU BON BONok, CSOKOLÁDÉK, SZÁLAS TEÁK gyümölcsös, fekete, zöld
ILLY KÁVÉK szemes, őrölt

   KARÁCSONYI SÜTI – rendelhető az ünnepekre – diós / mákos 
Mosollyal teli, örömökben gazdag karácsonyi ünnepet Mosollyal teli, örömökben gazdag karácsonyi ünnepet 

és boldog új évet kívánunk!és boldog új évet kívánunk!




