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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

Kiskarácsony-Nagykarácsony 
címmel hirdetett alkotópá-
lyázatot rácalmási óvodás és 
általános iskolás gyerekek 
részére a Tarr Gábor Oktatási 
És Kulturális Alapítvány. A di-
jazottak nevét közöljük most.   
 10. oldal

Vízkeresztkor ünnepelték a 
karácsonyt a szerb-ortodox 
hívők Rácalmáson is
 24. oldal

COVID: itt az ötödik hullám!  
Vigyázzanak magukra és egymásra!

Az átoltottság növelése 
és a járvány újabb hullámá
nak megfékezése érdekében 
januárban minden csütörtö
kön és pénteken 14–18 óra 
között, valamint szomba
tonként 10–18 óra között le
hetőség van időpontfoglalás 
nélkül oltást kérni nyolc Fe
jér megyei helyszínen, köz
tük Dunaújvárosunkban.

Rácalmás mindkét házi-
orvosa részt vesz a hétvégi 
oltási akciókban. Dr. Mercz 
Gabriella múlt hét végén ol
tott, dr. Árgyelán Sára pedig 
most: január 21-én 14–18-
ig, és 22-én 9–15-ig fogad-
ja a pácienseket az oltás-

ra. Kéri, előzetesen jelezzék 
részvételi szándékukat az 
oltóanyagok megrendelése 
miatt! A rendelő bejáratánál 

elhelyezett ládába lehetett 
bedobni az igénykérő lapot 
18án 13 óráig. 

Jelentkezzenek oltásra! 

Egészségben gazdag, 
örömökben bővelkedő, 
sikeres és boldog új évet 
kívánok Rácalmás
lakóinak!

Schrick István
polgármester
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Jelentős fejlesztéseket tartogat a 2022-es év 
Rácalmás számra az élet több területén is 

A december és a január 
általában a számvetések és 
a tervezések időszaka tele-
pülési szinten is. Schrick 
István polgármestert kér-
deztük az elmúlt évről, il-
letve arról, hogy  mit tar-
togat számunkra a közeli 
jövő, milyen év elé néz Rá-
calmás 2022-ben.

– Milyen évet zárt Rácal
más 2021. decemberében?

– A Covid helyenként na
gyon megkeserítette és meg
nehezítette az elmúlt évün
ket. Hálás vagyok a szociális 
gondozóinknak az intézmé
nyekben dolgozóknak, a civil 
szervezeteknek, amelyek se
gítséget nyújtottak az eleset
teknek, az időseknek. Senkit 
nem hagytak magára, segí
tettek megoldani a gondo
kat, az étellel, gyógyszerrel 
ellátást. A vírus miatt az utol
só pillanatban tudtuk meg
szervezni a Városnapot, a 
Tökfesztivált, a Rácalmásiak 
Karácsonyát pedig nem tud
tuk, nem mertük megtarta
ni, mert egyetlen élet is sok, 
ha valaki azért kerül baj
ba, betegedik meg, mert el
jött a mi rendezvényünkre. 
Ezt mindenképpen szeret
tük volna elkerülni. Amit le
hetett megtettünk, fertőtle
nítettünk, ha szükséges volt, 
maszkokat osztottunk, aki
nek kellett, segítettünk, ami
ben tudtunk. Fura, nehéz év 
volt a 2021es. Ugyanakkor 
nagy örömömre szolgált, 
hogy el tudtuk kezdeni a régi 
városháza felújítását, átépí
tését, elkészül pályázati for
rásból a Pacsirta utca Sárkö
zi és Mikszáth Kálmán utca 
közötti szakaszának aszfal
tozása, a Viola utca felújítá
sa és csapadékvíz elvezetése. 
Játszótér épült a Millenniu
mi Parkban. Kutat fúrtunk a 
régi, úgynevezett felső árté

zi kút helyén a Dunaparton 
és elkészült a környezetének 
is a látványterve, amelyet 
idén, nyár elején szeretnénk 
is megvalósítani, impozánst 
pihenő helyet kialakítani az 
ártézi kút körül, a kikötő és 
a vízitúramegállóhely köze
lében. 

– Feladat van bőven erre 
az évre is, gondolom!

– Igen. Javában dolgozik 
a kivitelező a régi városháza 
átalakításán, felújításán. Ta
pasztalhatta, aki arra közle
kedik, vagy sétál, hogy már 
mostanra milyen erőteljes 
változáson ment keresztül az 
évtizedek alatt teljesen lela
kottá, elhasználódottá vált 
épület. Mondhatnám úgy is, 
hogy csak a főfalak maradtak 
meg. A kivitelező kicserélte 
a tetőszerkezetet, kis tornya 
is lett a háznak, újak a nyí
lászárók, megújultak a belső 
terek és kívülről már a szi
getelés is elkészült. Az épület 
jövőbeni funkciója sem válto
zik, legfeljebb idővel kiegé
szül majd. Terveink szerint 
ugyanazoknak a szervezetek
nek ad helyet. Fő funkcióját 
tekintve az idősgondozók
nak és a szociális ellátásban 
dolgozóknak lesz a bázishe
lye. De itt lesz az irodája a 
körzeti megbízottnak, és a 2. 

ütemben a polgárőrségnek, 
a városvédő egyesületnek, a 
horgászoknak és még sorol
hatnám. Hozzá kell tennem, 
hogy a rendelkezésünkre álló 
forrás nem a teljes épületre 
vonatkozik, hiszen a régi vá
rosháza több mint 650 négy
zetméter  alapterületű. A túl 
nagy métere miatt a végében 
lévő néhány terem és a szol
gálati lakás csak kívülről újul 
meg, belülről most nem lesz 
készen, de reméljük, később 
ezek rendbetételére is nye
rünk el pályázati támogatást. 
Ám a főépület idén elkészül, 
év vége felé birtokba is sze
retnénk adni, bebútorozva és 
teljesen „lakhatóan”, vagyis 
használhatóan.

– Jó érzés, hogy Rácal
más nagyon népszerű tele
pülés, sok kisgyermekes há
zaspár költözött hozzánk az 
elmúlt években, vagy hely

ben felnőtt gyermek maradt 
itt lakni házasságkötés után 
is. Örömteli, hogy sok a kis
gyermek, az intézményein
ket is előszeretettel választ
ják a szülők. Ám ez újabb 
kihívás elé állít bennünket 
is. Múlt évben a bölcsődét, 
most pedig az óvodát kell 
bővítenünk egy újabb cso
portszobával, hogy felvételt 
nyerhessenek az intézmény
be beíratott gyermekek. Az 
új csoportszobát az év máso
dik felében tervezzük átadni 
a lakosság, a szülők, a gyer
mekek számára. 

– Ezeknek már megvan a 
pénzügyi fedezete. Szintén 
rendelkezésünkre áll a forrás 
a Helyes Imre utca aszfalto
zására. A kivitelező kiválasz
tását szolgáló közbeszerzé
si eljárás folyamatban van, 
megérkeztek már rá az aján
latok is. Amint a folyamat le
zárul és az időjárás is engedi, 
elkezdődhet az útépítés is. 
Nagyon fontos ez a beruhá
zás, hiszen ütőérként funk
cionál ez az utca, összeköti 
a Millenniumitótól északra 
elterülő utcák lakóit a köz
ponttal, az üzletekkel, az in
tézmények utcájaként ismert 
Szigetfővel, ahol az iskola, az 
óvoda, a vároháza van. Jelen
leg annyira rossz állapotban 
van a Helyes Imre utca, hogy 
a szülők csak nagy kerülővel 
tudnak eljutni onnan váro
sunk központjába. A felújí
tással az ő életüket is sze
retnénk megkönnyíteni, és 
az utcában lakókét is jobbá 
tenni, azzal, hogy a poros és 
gödrös salak helyett aszfaltos 
úton közlekedhessenek.  

– Ugyancsak nagy gond 
a Szigetfő utcán a parkolás. 
Tapasztalhatják reggelen
te, amikor a szülők óvodába, 
iskolába hozzák a gyereke
ket, hogy nagy gond a par
kolás. Az óvodás gyermeket  

Év végére elkészül a régi városháza átépítése, felújítása 

Játszótér a Millenniumi Parkban
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– a bölcsődéseket természe
tesen még inkább – be kell 
kísérni, átöltöztetni, mi
előtt bemennek a csoport
ba. Vagyis a szülőnek min
denképpen le kell parkolni 
az intézmény környékén. Ez 
jelenleg – főleg, ha egyszerre 
érkeznek reggelente – meg
oldhatatlan. Az út szélén vá
rakozó járműveket kerül
getve lehet ott haladni, ami 
nem csak kellemetlen, de 
balesetveszélyes is. Lekopo
gom, eddig nem történt bal
eset, ám ne is történjen. Az 
önkormányzat megvásárolta 
a Körtés utca sarkán lévő te
rületet, telket a parkoló bő
vítése céljából. A kivitelező 
kiválasztására elindult a köz
beszerzési eljárás, és a tavaszi 
hónapokban a parkoló kiala
kítása is elkezdődhet, hogy 
az óvodába, bölcsődébe ér
kezők biztonságos körülmé
nyek között tudják megkö
zelíteni az intézményt. 

– Régi gond az alsó Du
naparti utca, vagy Páskom 
utca – ki hogyan ismeri , 
amely összeköti a part men
tén Rácalmást és Dunaúj
várost. Nos, idén végre ezt a 
nagyjából két kilométer utat 
is leaszfaltoztatjuk, a köz
beszerzési eljárása most van 
folyamatban. Nagyon régóta 
várják az ottani ingatlantu
lajdonosok, akik közül so
kan ott laknak, és évek, akár 
évtizedek óta a rossz úton 
közlekednek. Óriási beruhá
zások ezek, amelyeket most 
fogunk indítani.

– Joggal kérdezik, miért 
nem kezdtük már el a parko
lók építését a Spár áruház
nál, hiszen nagyon veszélyes 
közlekedési helyzetek ala
kulnak ki ott a parkoló au
tók miatt! A válasz egysze
rű, és nem is rajtunk múlik 
a kezdés. A főutca a Magyar 
Közút kezelésében van, és a 
közút nem engedi, hogy tél
víz idején munkálatokat vé
gezzünk ott, hiszen hideg
ben nem lehet aszfaltozni, 
burkolatot építeni. A parko
lók kialakításával meg kell 

várnunk a jobb időt, legalább 
a márciust. 

– Nagy öröm, hogy zö
mében támogatásból elnyert 
forrásból valósulhatnak meg 
ezek a jelentős összeget fel
emésztő munkálatok. Vannak 
további tervek is?

– Igen, valóban hatalmas 
pénzekről beszélünk. És a 
jövőben is minden létező 
pályázati forrást igyekszünk 
megragadni, hiszen ezek 
jelenthetik a jövőbeni fej
lesztéseink alapját. Élni kí
vánunk a Magyar Falu Prog
ram kínálta lehetőségekkel 
is. Ötezer fő alatti települé
sek pályázhatnak és mi még 
most is alatta vagyunk egy 
kicsivel, és támogatást tekin
tetében még a 2019es lélek
számot veszik alapul, amikor 
még bőven ötezer alatt volt 
Rácalmás lélekszáma. 

– A TOP Plusz keretében 
is pályázni kívánunk. Szeret
nénk megvalósítani példá
ul  egy kerékpárutat, amely 
összeköti Kulcsot és Rácal
mást. Ez több száz millió fo

rintos beruházás a közvilágí
tással, vízelvezetéssel együtt. 
Két kilométer választja el a 
településeinket egymástól 
ám mi szeretnénk nem el
választani, hanem összeköt
ni, mégpedig kerékpárúttal, 
amelyen a lakók átkerekez
hetnek egymáshoz. Ha ez 
pályázati forrásból nem si
kerül, akkor rá sem merek 
gondolni, hogy máskülön
ben mikor lenne ebből bármi 
is. Saját forrásból vélhetően 
nem tudnánk erre áldozni. 

– Levelet írtam a  Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöké
nek még a múlt évben, arra 
kértem, támogassa, hogy 
megújulhasson a Magyar 
Közút kezelésében lévő fő
utcánk, amely mintegy há
rom kilométer hosszban 
szeli át városunkat. Az út
burkolat teljes mértékben 
tönkrement az évtizedek 
alatt, jelentős terhelésnek, 
autóbusz és teherforga
lomnak, valamint Kulcs fe
lől átmenő forgalomnak 
van kitéve. Felújítása több 

száz millió forintba kerül
ne. Talán van esélyünk erre 
a beruházásra.  Tárgyaltam  
Molnár Istvánnal, a Magyar 
Közút megyei igazgatójával, 
aki szintén indokoltnak tart
ja a főutcánk felújítását, an
nál is inkább, mert huszonöt 
éve nem nyúltak komolyab
ban  ehhez az úthoz, akkor 
is a közút és Rácalmás közös 
beruházásában újult meg. 
Molnár István azt mondta, a 
rácalmási az egyik út, amely
lyel ők is komolyabban fog
lalkozni szeretnének. Dön
tés ebben az évben várható. 
Nagyon fontos lenne szá
munkra. Reménykedünk.  

– Pályázatot szeretnénk 
benyújtani a Rácalmási Mű
velődési Ház és Könyvtár 
energetikai fejlesztésére. Va
lamint indulni szeretnénk 
minden olyan pályázaton, 
amellyel a rácalmási embe
rek életén és körülményein 
tudnánk javítani. Ha csak a 
már biztosakat említem ösz
szefoglalva: a Helyes Imre 
utca aszfaltozása, az óvo
da előtt parkolók építése, a 
Páskom utca aszfaltozása, a 
régi városháza felújítása és 
átépítése, az óvoda csoport
szobával bővítése már ön
magában óriási előrelépést 
jelent. Tehát nagy elánnal és 
szép reményekkel tekintünk 
előre a 2022es esztendőre. 
Mint tudják, Rácalmás része 
a különleges gazdasági öve
zetnek,  pályázatot kellett 
benyújtanunk a működés
sel és a fejlesztéssel kapcso
latosan is, és az év júniusáig 
biztosítottnak látjuk váro
sunk pénzügyi helyzetét, sőt, 
némi tartalékkal is rendelke
zünk. Az év második felével 
kapcsolatosan pedig április
ban, májusban adhatjuk be a 
pályázati igényünket, de bi
zakodók vagyunk a jövőt il
letően. 

– Ezekkel a szép remé
nyekkel kívánok Rácalmás 
lakóinak egészségben gaz
dag – mert ez nagyon fontos 
–, örömöktől és sikerektől 
teljes,  boldog új esztendőt. 

Két utcát is sikerült leaszfaltoznunk, egyik a Pacsirta utca volt

Bízunk benne, hogy az elhasználódott főutcánk is új burkolatot kaphat
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Mokry Endréné
(1943-2021)

Emlékeinkben len
dületes, közvetlen, min
denre figyelő, gyors dön
téseket hozó mosolygó 
nőként él, aki fejből idéz
te a jogszabályokat. 1980 
 1989 között ő volt a 
Rácalmási Tanács Vég
rehajtó Bizottságának 
titkára. Az egész község 
Mancóként ismerte.

Feladata hasonló 
volt, mint napjainkban 
a jegyzőé. A törvényes
ség védelme, a hatósági 
tevékenységek ellátása és a hivatali munka rendjének biz
tosítása. Ennek keretében előkészítette a tanácsüléseket, 
biztosította a határozati javaslatok törvényességi vizsgá
latát. Gondoskodott a tanácsi rendeletek kihirdetéséről. 
A jogszabálysértés megszüntetése érdekében intézkedett, 
illetve intézkedést kezdeményezett. Felelős volt a végre
hajtó bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli teen
dők ellátásáért. Ő volt a vezetője az egységes szakigazga
tási szervnek.

Mezőkövesden született, és büszke volt gyökereire, a 
matyó kultúrára. Az érettségi után Perkátán helyezkedett 
el képesítés nélküli tanítóként. Néhány pedagógus pályán 
eltöltött év után a Perkátai Tanács vbtitkára lett, elvégez
vén a Tanácsakadémiát. Rácalmásra ugyanebbe a tisztség
be került át, Kukucska Gyulát váltva.

Felettesei elismerték szakmai tudását, megbízhatósá
gát, kollégái értékelték segítőkészségét, jóindulatát, egye
nességét, emberségét, melynek köszönhetően jó volt a 
munkahelyi légkör. A számtalan vidám közös program 
összekovácsolta a tanácsi dolgozókat. 

Nagy munkát vállalt magára az új lakótelepek (Babos
kert, Martinász) kialakításával, az ezekhez szükséges ki
sajátítások, telek kialakítások és értékesítések lebonyolítá
sával. Mindezek által nagy lendületet kapott a lakásépítés, 
fiatal családok költöztek Rácalmásra. Az iskolában köz
ponti fűtést építtetett ki a korszerűtlen, olajkályhák kivál
tására. Ennek anyagi fedezetét a Virághegyen való parcel
lázás bevételéből biztosította.

Tette legjobb tudása szerint, amit tenni kellett, amit 
tenni lehetett. Emlékét és tevékenységének nyomait őrzi 
településünk.

Németh Miklósné

Ániszfeld Erzsébet
(1935-2021)

Kortalan, méltóságtel
jes, határozott nagyasz
szony, akinek a szavára 
oda kell figyelni, akinek 
jóindulata, segítőkész
sége megkérdőjelezhe
tetlen. Ilyennek láttam 
őt képviselői működé
se idején. Egész életét a 
jó helyzetfelismerés, és 
a bátor döntések válla
lása jellemezte. A kiváló 
szervezőképesség benne 
kiemelkedő szociális ér
zékkel, felelősségérzettel 
társult.

Ruhaipari techni
kusként 15 évet töltött a Fékonban, ahol kiváló munkát 
végzett. 1972ben váltott a kisiparra. Ekkoriban bátor
ság kellett ahhoz, hogy egy „szocialista” városban vállal
kozásba fogjon valaki. Ő azonban belevágott. Kezdetben 
bőrdiszműves édesanyjának segített, majd hamarosan ön
álló kisiparosként dolgozott. Családjával közösen olyan 
kisüzemet hozott létre, mely 35 embernek adott munkát. 
Az ország teljes területén árulták a termékeiket. A rend
szerváltást követően azonban rengeteg szép és jó minősé
gű olasz árú érkezett az országba, melyekkel a megfelelő 
alapanyagok hiányában nem lehetett tartani a versenyt, 
a kínai termékek pedig rendkívül olcsó áraikkal jelentet
tek behozhatatlan előnyt. Immár 65 évesen újra váltani 
kényszerült, bőrdiszmű nagykereskedő lett. Ekkor kapott 
az ország 26 vállalkozójának egyikeként „Aranydiplomát” 
több évtizedes szakmai munkájáért.

Vállalkozói működése közepette számtalan társadalmi 
funkciót is vállat. Szakmai szervezetekben tevékenyke
dett, előbb a KIOSZban, majd az azt váltó IPOSZ du
naújvárosi szervezetének alelnökeként, a Kézműves Ka
mara helyi elnökeként. A Vállalkozók Pártja 1990ben 
országgyűlési képviselőjelöltként indította. Ő kinyilvání
totta, hogy megválasztása esetén képviselői javadalmazása 
teljes összegét a környékbeli falvak öreg lakóinak megse
gítését szolgáló alapítványnak adja.

Az első önkormányzati választáson került be a képvi
selőtestületünkbe,  ekkor hat éve éltek Rácalmáson,  és 
1998ig látta el ezt a tisztséget. Letette voksát az infrast
ruktúra fejlesztése, a szolgáltatások bővítése mellett, ki
emelkedően fontosnak tartotta a vállalkozóbarát politika 
a szerepét munkaalkalomteremtésben. „Csodára nem vár
hatunk, magunknak kell tennünk a csodákat” mondta. És 
tette lelkiismeretesen, kitartóan.

Németh Miklósné

    IN MEMORIAM
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Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 
2022. évi rendjéről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2022ben is térítésmen

tesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havon
ta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve évi 
10 alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre 
meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 

6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban vagy a KDV által biztosított 
hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezi az ingatlana 
elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Kihelyezésre az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok 
kerülhetnek:

 műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, 
műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzé
sű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);

 papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta cso
magolópapír);

 Tetra-Pak italoskartondobozok (laposra taposva);
 fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves do

boz);
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon 

keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékok
nak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihe
lyezhető.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok 
közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden 
hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasz
nosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a 
gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2022. évben is minden településen biztosítja az 

üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illet
ve üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.

Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk 

megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓ
GIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve 
maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összeköt
ve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az in
gatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül 
kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszál-
lítani! A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló 
zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgá
latokon történik.

FONTOS: Kérjük, a kom-
posztálható hulladékot úgy he-
lyezze ki, hogy az a közterüle-
tet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett zöldhulladék közé 
kommunális hulladék NEM 
kerülhet.

Házhoz menő lomtalanítás
Évente egy alkalommal (tár

sasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként érten
dő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpont
ban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, 
mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok 
a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdeké
ben kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszál
lításra:

 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TVkészülék, hűtő
gép…);

 veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes do
boz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala … stb.;

 heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-
dálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kom-
munális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 
1,5 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék és a közszolgál-
tatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön 
nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgálta
tási díj tartalmazza.

Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelez
ze a megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltató felé. Időpont 
egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészí
teni. A lomtalanítás nem konténerben történik.

Amennyiben többlethulladéka keletkezik, abban az esetben 
lehetősége van konténerrendelésre az alábbi telefonszámon: 06 
30/518-4401.

Időpont egyeztetés: e-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Telefonszám: 22/576-070, honlap: www.vertikalzrt.hu

Figyelem! 2022. 1. 1-től a kommunális hulladékszállítás rendje, péntekről keddi napra változik!
VERTIKÁL Nonprofit Zrt

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, kedd, csütörtök: 7:00-16:00, szerda: 7:00- 17:00, péntek: 7:00-13:00
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Februárban már el lehet tüzelni a kerti zöldhulladékokat 

De csak, ha száraz!!!
Avar és kerti hulladék égetésére továbbra is havonta 

csak egy alkalommal van lehetőség Rácalmás területén! 
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságá

nak védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égeté
se december és január kivételével minden más hónapban 
(február, március, április, május, június, július, augusztus, 
szeptember, október és november) a hónap első csütör-
tökén és péntekén végezhető el. A fenti időponttól eltér
ni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: 
eső, szél, köd stb.) lehet és a fenti időpontot követő hét 
csütörtökén és péntekén lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végez-
ni. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
Kérjük, a nyirkos, hó vagy eső áztatta növényeknek ne 

gyújtsanak alá, mert az akkor is csak füstölög (beborítva a 

füsttel a környéken mindent), ha égést könnyítő és gyorsí-
tó folyadékkal próbálják hatékonyabbá tenni a tűzgyújtást.

Kérjük, járnak el nagyon körültekintően, a kerti 
avar- és hulladékégetéssel ne okozzanak kellemetlen-
ségeket a szomszédaiknak, a környezetükben élőknek.

A következő időpont: 2022. február  3-4..
Rossz idő esetén: 2022. február 10-11.

Karácsonyi hangulat 
Mint minden évben idén 

is télköszöntővel búcsúztat
ta iskolánk az évet. A jár
ványhelyzet miatt változ
tatni kellett a hagyományos 
programokon. Az téli szü
net előtti tanítási napon, de
cember 21én a karácsonyi 
díszekkel dekorált terme
inkben, osztálykeretben ké
szültünk az ünnepre. Az 5.a 
osztály rövid online műsor
ral készült,amelyben Udvari 
Nóra saját szerzésű meséjét 
mutatta be karácsonyi da
lokkal színesítve. 

A gyerekek mindig iz
gatottan várják ezt a napot, 
mert a karácsonyi játszó
házban lehetőségük van el
készíteni családjuk számára 
az ajándékokat. Idén az osz

tályok előre eltervezték, mi
lyen meglepetést fognak ké
szíteni, amelyhez az iskola 
és a szülők biztosították az 
„alapanyagot” és az eszkö
zöket. Tanulóink kreativitá
sukat a terítési versenyen is 
bizonyíthatták egy szépen, 
ízlésesen megterített ünne
pi asztallal. 

Diákjaink a városi televí
zió ünnepi  műsorában is sze
repeltek. A 3.b osztály József 
Attila: Betlehemi királyok 
című versét és a Bojtorján 
együttes Karácsony ünne
pén… kezdetű dalát mutatta 
be, az énekkarosok a Menny
ből az angyal… és a Karácso
nyi álom című dalokkal kö
szöntötték az ünnepet. 

Márkusné Igmándi Zita

A Sirály egyesület 
horgász hírei
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület 
irodája jelenleg a Jankovich Kúria Ren-
dezvényközpontban működik.

Nyitva tartás: Kedden és csütörtökön 14:0015:45ig

A fogási naplók leadhatók és az új engedélyek intézhetők 
a „Csali” Horgászboltban is.

A fogási naplókat összesítve február 28-ig kell leadni. 
A felnőtt alapengedély ára 1000, Fttal nőtt, a Duna te

rületi jegyek árai nem változtak.
Egyesületünk honlapján és Facebook oldalán minden in

formáció elérhető.

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!
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Szeretet Karácsony Rácalmáson!

2021ben ismét rendha
gyó évet zártunk, emiatt a 
szokástól eltérő jótékony
sági karácsonyi ajándéko
zást szerveztünk a Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
valamint a Szociális Gon
dozó Hálózat látókörébe 
került gyermekek és fel
nőtt emberek számára. A 
hagyományos év végi ven
déglátás és ajándékozás 
helyett összegyűjtöttük a 
gyermekek kívánságait, és 
Rácalmás Város Önkor
mányzata lehetővé tette, 
hogy megvalósítsuk azo

kat. 60 gyermek kapott 10 
ezer forint értékű ajándé
kot, amit 2021. december 
2223án személyesen ad
tunk át részükre. 

Nem feledkeztünk meg 
azokról a felnőttekről, idő
sekről, akik nehéz anyagi 
körülmények között élnek, 
a mindennapi megélhe
tés is problémát jelent szá
mukra. Az önkormányzat 
támogatásával 57 fő ka
pott 8000 forint értékű ka
rácsonyi csomagot, amely 
főleg tartós élelmiszert, 
karácsonyi édességet tar

talmazott. A Rácalmásiak 
bebizonyították, hogy a 
bajban lehet rájuk számí
tani, hiszen kérés nélkül is 
jelentős mennyiségű ado
mány érkezett, amit a rá
szorulók között osztottunk 
szét, hogy ezzel is megpró
báljuk szebbé tenni az ün
nepeket.

A Városvédő és Szépítő 
Egyesület és a Rácalmási 
Sportegyesület pedig je
lentős mennyiségű tartós 
élelmiszert adományozott 
szolgálatunknak, hogy a 
karácsonyi ünnepek után is 

segítséget tudjunk nyújtani 
a nélkülözők részére.

Öröm volt látni, megta
pasztalni, hogy a rácalmási 
lakosok és intézmények, ci
vil szervezetek összefogtak, 
hogy szebbé, gondtalanab
bá tegyék azoknak az em
bertársaiknak az életét, leg
alább erre a néhány napra, 
akik a mindennapokban 
nehézségekkel küszködnek.

 
Vass Erika

családsegítő munkatárs
Juhász-Vedres Szilvia

szociális gondozó

A felnőttek ajándékcsomagjai A gyerekek karácsonyi ajándékaiTartós élelmiszer adomány

Ruhabörzét tartunk február elején!
A Rácalmási Család és Gyermekjóléti Szolgálat tá

jékoztatja a kedves rácalmási lakosokat, hogy 
2022. 2. 1-én 8 órai kezdettel ismét RUHA-

BÖRZÉT szervez, a Jankovich Kúria területén a 
kézműves épületben (a nagyszínpad mellett).

Mindenkit szeretettel várunk!
Ruhaadományokat a COVID-19 vírus okozta jár-

ványügyi helyzet miatt sajnos továbbra sincs lehető-
ségünk fogadni. 

Megértésüket köszönjük.
Vass Erika

családsegítő munkatárs



Rácalmás 9

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

A Jankovichkúria Rendezvény és Turisztikai központban január és február hónapokban 
is folynak a karbantartási munkálatok. Tavaszra már számos céges és kisebb családi rendez
vényre vonatkozóan vannak foglalásaink.  Az idei évben is célunk, hogy megfelelő, barátságos, 

szép és színvonalas helyszínt biztosítsunk az 
itt megtartásra kerülő rendezvényeknek a saj
nálatosan kialakult vírus helyzet ellenére is. 
A kúria területén a téli hónapokban is folya
matosak voltak a karbantartási, állagmegóvó 
munkálatok, valamint szintén a tavasz köze
ledtével kiemelt figyelmet fogunk fordítunk a 
parkgondozási feladatokra, hogy az ide láto
gatók maradéktalanul élvezni tudják e csodá

latos környezetet. Elmondhatjuk, hogy rengeteg pár válasz
totta a kúria által biztosított szolgáltatásokat az idei évben 
is, amelyeket nem csak a kedvező feltételeknek, hanem a 
gyönyörű környezetnek is köszönhetünk.  Már a 2023as 
évre vonatkozóan is sok pár vette fel velünk a kapcsolatot 
és kért tájékoztatást a szertartásokra, valamint a lakodal
makra vonatkozóan. Új lehetőségként szeretnénk jelezni 
az érdeklődő, leendő ügyfelek részére, hogy a kúria szint
pad terére június hónapban telepítésre kerül egy 270 m2
es parti sátor, amely lehetőséget biztosít nagyobb létszámú 
rendezvények megtartására is a kúria területén a nyári hó
napokban. Amennyiben kérdése lenne a rendezvényekkel, 
terem és területbérléssel kapcsolatban keressen minket bát
ran, állunk rendelkezésére.

Elérhetőség:
Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
Bodnár Edina: 0630/6322683

Gál Mária: 0630/9229830
Czakó Adrienn: 25/440020

Email:
info@jankovichkuria.hu

referens@jankovichkuria.hu; jankovichkuria@jankovichkuria.hu

Jankovich-kúria dolgozói
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Kiskarácsony-Nagykarácsony
A fenti címmel hirdetett 

alkotópályázatot rácalmási 
óvodás és általános isko
lás gyerekek részére a tava
lyi év végén a Tarr Gábor 
Oktatási És Kulturális Ala
pítvány. Nagy örömünkre 
számos gyönyörű, szívvel
lélekkel készített alkotás ér
kezett a pályázati felhívásra. 

Ezúton is köszönjük az is
kolai és óvodai pedagógusok 
segítségét, akik ösztönöz
ték a gyerekeket az alkotó
munkára! Nehéz feladat volt 
sorrendet felállítani a szebb
nél szebb rajzok, installá
ciók között. Az alapítvány 
játékokkal, rajzeszközökkel 
jutalmazta a legszínvonala

sabb, legötletesebb, legki
dolgozottabb pályamunkák 
ifjú készítőit. Emellett min
den résztvevő gyerek meghí
vást kapott „Meseországba”, 
a tervek szerint a Rácalmás, 
Szentháromság tér 11/2. cím 
alatt idén májusban meg
nyíló kulturálisművészeti 
parkba, ahol a jövőben ki

sebb komoly és könnyűze
nei koncertekkel, előadások
kal, amatőr és kevésbé ismert 
művészeknek rendezett ki
állításokkal, gyermekek
nek szóló zenés műsorokkal, 
bábjátékokkal találkozhat 
majd a közönség. 

Az Alapítvány  
kuratóriuma

Díjazott résztvevők:
RAJZOK

Óvodások:
I. Boromissza Gergő 
 (Bagoly csoport) 
II.  Szabó Eszter
 (Nyuszi csoport) 
III.  Varga Richárd 
 (Katica csoport)  
 
12. osztályosok:
I.  Zsobrák Korina 
II.   Riczkó Viktória 
III.   Witt Alexa 

34. osztályosok:
I.  Koszti Csenge 
II.   Dukai Klára Kamilla 
III.  Gráczer Nóra 
 
Felső tagozatosok:
I.   Alexi Vivien 
II.   Virág Melitta 
III.  Rékasi Nóra 
 

INSTALLÁCIÓK
I. Kálmán Kristóf
 Tóth Hajnalka
 Garda Sára
 Braun Szonja
II.   Fáczán Norbert
III.  Móricz Zoltán
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei
Előző jelentkezésünk óta egy sajnálatos lakásbetörés tör

tént településünkön, ami már több éve nem volt jellemző 
rácalmáson. Egy a Márkus utcában több napja nem lakott 
lakás volt a helyszín, ahonnan az elkövető, vagy elkövetők 
arany ékszert tulajdonítottak el. Valószínűleg a több napja 
nem ürített postaláda, a kint hagyott kuka és az esti belső 
világítás hiánya kelthette fel a figyelmüket az elkövetőknek. 
Ezért kérünk minden lakost, hogy ha hosszabb időre távo
zik otthonról, kérje meg a szomszédokat, hogy az ilyen tá
vollétre utaló jeleket tüntessék el, húzzák be a kukát, ürítsék 
a leveles ládát stb., azt a látszatot keltve, mintha otthon len
nének a ház lakói.

Az ünnepi járőrözéseink alatt tapasztaltuk, hogy igen sok 
helyen örültek az új esztendőnek, aminek „HANG”súlyt 
is adtak lakóink. Igen sok helyen történt, hogy pirotechni
kai eszközöket semmisítettek meg kora délutántól kezdve a 
hajnali órákig. Rendbontás nem történt. Tudomásunk sze
rin baleset sem nem történt. Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a legálisan vásárolt tűzijátékokat még január hónapban 
a kijelölt helyeken vissza lehet váltani.

Továbbra is figyelmez
tetünk a SZEMmozga
lom fontosságára: figyeljünk 
szomszédjaink, barátaink és 
a köz vagyonára. Bármilyen 
rendellenességet vélnek fel
fedezni, kérjük jelezzék azt 
egyesületünk tagjai felé, vagy 
a körzeti megbízottnak, na
gyon sürgős esetben hívják 
az ingyenes 112 es segélyhí
vó telefonszámot. 

Tagjaink az idei évben is 
vállalják eddigi tevékenysé
güket, felügyelnek telepü
lésünk közbiztonságára, fi
gyelemmel kísérik az idős  
és mozgáskorlátozott emberek életvitelét és amennyiben 
szükség van rá, segítséget nyújtanak. Továbbiakban is köz
erműködünk a pandémia miatt keletkezett  újabb és újabb 
problémák megoldásában. Lovas polgárőreink olyan  külte
rületeinkre  is eljutnak, amely területeket   gépjárművel ne
hezen lehet megközelíteni.

Továbbra is folytatjuk vadkamerás megfigyelésinket az il
legális szemételhelyezések és a bűncselekmények visszaszo

rítása érdekében. Tesszük ezt azért, hogy településünk jónak 
mondható közbiztonságát továbbra is fenn tudjuk tartani.

Köszönetünket fejezzük ki Rácalmás Város Önkor-
mányzatának, Rácalmás lakóinak  az anyagi támogatásért, 
de nem utolsó sorban tagjainknak  az eddigi lelkiismere-
tes munkájáért.

Elnökségünk elkészítette a 2022es költségvetési terveze
tét, amelyben takarékos évet tűzött ki maga elé, amire azért 
van szükség, mert, mint az előző számunkban is már kö
zöltünk, a Magyar Falu Programban pályázaton nyertünk 
4 millió 886 ezer 150 forintot, amelyet ki kell egészíteni  6 
millió 997 ezer forintra, hogy a megvásárolni kívánt új szol
gálati gépjármű teljes vételára rendelkezésre álljon.

Így továbbra is szükségünk van önkormányzatunk és a 
lakosság támogatására, hogy a vállalt önkéntes feladatain
kat biztonságosan is el tudjuk látni, a rácalmási lakók szol
gálatában. 

Itt hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy közeleg az adóbe
vallás ideje. Amennyiben úgy gondolják, hogy egyesületünk 
munkájára továbbra is szükség van, akkor rendelkezzenek 
egyesületünk részére, gyermekeink, szüleink és saját magunk 
biztonságos hétköznapjaink érdekében.

Adószámunk:18495573-1-07,Szent György Polgárőr 
Egyesület, Rácalmás Szigetfő u.11-13. Bankszámlaszá-
munk: 11600006-00000000-67800900

Figyelmükbe ajánlom hogy a NAV által elkészített adó
bevallásnál is tudnak rendelkezni adójuk 1 %ról, csak ezt 
elektronikus úton jelezni kell. Ne hagyjuk veszni forintjain
kat, sok kicsi sokra megy!

Ismételten figyelmeztetünk! Nagyon sok a közterületen 
parkoló gépjármű településünkön. Kérünk mindenkit, ha te
heti, parkoljon éjszakánkén zárt, vagy bekerített helyen gép
járművével, mivel a környező településeken ismételten egy
re több a gépjárműlopás és a feltörés. Fontos: látható helyen 
soha ne hagyjon értéket a kocsijában, mert azzal vonzza a 
tolvajokat. Reméljük, hogy közös akarattal, az előző évekhez 
hasonlóan továbbra is együtt tudunk dolgozni és fenn tud
juk tartani Rácalmás megfelelőnek mondott közbiztonságát.

Vizi István
elnökségi tag

Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás, Szigetfő u.11-13. 

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonsá
gos mindennapjaihoz járul hozzá, ha ADÓJA 1%val 

egyesületünk részére rendelkezik!
Adószámunk: 18495573-1-07

Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkánkkal megköszönjük!

Lakástűz is történt sajnos  
Fotó: SzZsE/duol.hu
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás
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Könyvtári 
percek

Eszes Rita: Rókatündér
„Mindenki a maga boldog

ságáért felel. Meg kell adnod 
az embereknek a választás esé
lyét. Nem dönthetsz helyettük, 
akkor sem, ha végül rosszul vá
lasztanak.”

Válaszút elé pedig sokszor 
kerülünk életünk során. Hogy 
merre menjünk, sokszor ösztö
nösen tudjuk, mégis elnyom
juk magunkban és mások
ra hallgatunk. Ilyenkor nem 
a saját értékítéletünk szerint 
cselekszünk, és ha ezt sokszor 
tesszük, kicsit elveszítjük ön
magunkat.

Pont így történik ez Mido
rival is, aki szeretne mindenki
nek megfelelni, és végül majd
nem magát veszíti el. Eszes 
Rita remekül gyúrta össze a 
keleti kultúrát, annak hiede
lemvilágát az idegen országok, 
idegen kultúrák képviselőivel. 
Mindannyian valós, húsvér 
karakterek, létező gondokkal, 
titkokkal és az útkeresés ne
héz pillanataival. Végül aztán 
mindannyian megtalálják a sa
ját útjukat, ami „nem könnyű, 
de bizonyára megtalálod majd, 
hová tartozol végül. Ha az em
ber hazaér, azt érzi.”

Rengeteg mondanivaló egy 
végtelenül szerethető törté
netben, olyan főhősökkel, akik 
mindmind lassan besétálnak a 
szívünkbe, helyet keresve egy
más mellett. „Sokan vagyunk 
és sokfélék. Mindenki beszél 
és mindenki csinál valamit, 
máshonnan jövünk és talán 
máshová is megyünk, de ez a 
pillanat mégis tökéletes, mégis 
a miénk.”

És hogy ki is a Rókatündér? 
Nos „…épp arra bizonyíték, 
hogy mennyi minden létezhet, 
amire nincs bizonyíték.”

Ez pontosan egy olyan re
gény, amit minden korosztály 
a sajátjának tud érezni.

Könyves Kihívás 2022
2022ben a kilencedik könyvtári kihívást kezdjük az ol

vasókkal. A Könyves Kihívás 2022. január 4december 13
ig tart. A teljesítési feltételek változatlanok, csupán a teljesí
tendő témák sora változott meg. 2022ben is 12 könyv, azaz 
havi egy könyv olvasásával lehet teljesíteni a kihívást! Sok 
szerencsét és nagyon jó könyveket kívánunk mindenkinek.

(Plakát a Könyves Kihívásról lapunk következő oldalán.)
Schmidt-Czetli Ágnes

könyvtárvezető-művelődésszervező
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SPORTCSARNOK ÉS VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 2022.          
 

A Sportcsarnok 2022. január 3-tól újra a szokásos rend szerint tart nyitva: az edzések, iskolai órák 
folytatódnak, a csapatok visszatértek. Az év első hónapjaiban a szokásos sporteseményeken kívül teremfoci 

tornák, farsang, szalagavató és íjászverseny várhatóak a sportcsarnokban. Mivel ezek még szervezés alatt 
állnak, a részletekről a honlapon és a Facebook-oldalon adunk hírt. 

 

 

 

 
 

A Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok,  

valamint a  
Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely  

aktuális programjairól és  
a hatályos intézkedésekről a sportcsarnok 

honlapján és facebook oldalán is 
tájékozódhatnak:  

 
 

www.racalmasisportcsarnok.hu 
 

www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 
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A kajak, kenusok a futó, úszó és tornatermi edzések mellet, speciális 
kondi eszközökön is készülnek a 2022-es szezonra 

Kérjük, támogassa adója 1%-a 
felajánlásával  

a Rácalmás Sportegyesületet!
Adószám: 19097020-1-07

Köszönjük!

A Hankook-ot átjárta a karácsony szelleme
 Régi hagyomány, hogy 

a Hankook minden évben 
támogatja a dunaújvárosi 
székhelyű Útkeresés Segítő 
Szolgálatot, akik a hátrányos 
helyzetű családok megsegí
tésén dolgoznak nap mint 
nap. Ott, ahol a gyermekek
nek szegényes anyagi és szo
ciális körülmények között 
kell felnőni, a karácsony sem 
telhetne ünnepi hangulat
ban a szolgálat munkája, va
lamint jó szándékú civilek és 
cégek támogatása nélkül. A 
Hankook ezen családok ka
rácsonyához idén is 200.000 
forinttal járult hozzá, mely
ből az Útkeresés munkatár
sai társasjátékokat vásárol
nak a rászorulóknak.

Nemcsak vállalati szinten, 
hanem dolgozói oldalról is 
bőségesen érkezett segítség 
2021 telén. Tujner László, 
a Hankook Tire Magyaror
szág Kft. technológiai osz
tályának egyik mérnöke úgy 
döntött, minden követ meg
mozgat azért, hogy a Böj
te Csaba ferences szerzetes 
által alapított Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gondo
zásában élő több száz árva 
gyermeket támogatni tud
ja. Ő indította el azt a kez
deményezést, melynek ered
ményeképpen elképesztő 
mennyiségű adomány gyűlt 

össze az abroncsgyártó te
lephelyén. “Egy kedves is
merősömnek köszönhetően 
2019ben jártam először a 
Dévai Szent Ferenc Alapít
vány egyik táborában, Szár
hegyen. Akkor, ott, a látot
tak alapján elhatároztam, 
hogy segíteni fogok eze
ken a gyerekeken. A kollé
gáimnak hála és a munka
helyem támogatását élvezve 
ezt most meg is tudom ten
ni.” – nyilatkozta László az 
adománygyűjtés kapcsán. A 
felajánlásokat egészen de
cember közepéig fogad
ta a Hankook, majd az ösz
szegyűlt ajándékokat Tujner 

László juttatta el az alapít
ványnak. A segítségnyújtás
hoz persze maga a vállalat is 
hozzájárult, így a tárgyi ado
mányokon túl 500.000 fo
rint támogatást juttattak el 
a cég nevében a nehézsorsú 
gyermekeknek.

A játékok, ruhák, könyvek 
és tartós élelmiszerek mel
lett a karácsonyt megelőző 
időszak kulcsszava a csoko
ládé volt. Kevés nyomasz
tóbb dolog van annál, mint 
betegen, a kórházban fekve 
tölteni az ünnepeket, és eze
ket a körülményeket gyer
mekként még nehezebb el
viselni. A Hankook általános 

ügyvitel részlegének munka
társa, Németh Gábor kez
deményezése nyomán a cég 
dolgozói több mint 70 kg 
csokoládét gyűjtöttek ösz
sze a bohócdoktorok mun
kájának támogatására, akik a 
sok száz kórházban fekvő kis 
beteg gyógyulásában segéd
keznek. „Az interneten jött 
velem szembe a Karitáció 
Alapítvány csokoládégyűj
tős felhívása, és úgy döntöt
tem, segítek nekik, és kol
légáimat is erre buzdítom. 
Rengeteg jó minőségű csoki 
gyűlt össze. El sem mertem 
hinni, hogy ilyen mennyisé
gű adományt tudok átnyúj
tani a bohócdoktoroknak, 
akik persze nagyon hálásak 
voltak a Hankook dolgozó
inak.” – meséli Gábor.

A cég továbbra is igyek
szik támogatást nyújtani 
azoknak a szervezeteknek 
és alapítványoknak, amelyek 
oda juttatják el az adomá
nyokat, ahol a legnagyobb 
rájuk a szükség. A vezetőség 
nagyon büszke a dolgozóira, 
hiszen nemcsak, hogy részt 
vettek az adománygyűjtő 
kezdeményezésekben, ha
nem olyan lelkesedéssel áll
tak a nemes célok mellé, ami 
mindenki számára példaér
tékű lehet.
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A szegényház és kórház története
A jobbágyokból lett gaz

dasági cselédek egyre nehe
zebb körülmények között él
tek a századfordulón. Emiatt 
egyre fokozódott körükben 
az elégedetlenség, erősödött 
a feszültség. 1895től jelent
keztek az agrárszocialista 
mozgalmak, az aratók a rész
járadék növelését követelték. 

A századfordulón a 3.992 
fő lakosú község túlnyomó 
része szegénysorban élt. Kü
lönösen az egyedülálló, be
teg öregek sokat nélkülöz
tek. Sok gyermeknek nem 
volt télikabátja, nem volt ci
pője, amibeiskolába járjon. 

Viszont volt egy jelen
tős réteg  itt Ráczalmá
son a jómódú réteg erősebb 
volt, mint más településeken 
– akik jólétben, anyagi gon
dok nélkül éltek. Ők a föld
birtokosok és földbérlők, va
lamint Székesfehérváron és 
Pesten dolgozó hivatalno
kok. Ők látták a szegény
séget, tapasztalták ezt az 
ellentétet és a maguk mód
ján igyekeztek is segíteni, de 
ezt csak csepp volt a tenger
ben. Ráczalmáson a szándék 
megvolt, de szükség volt a 
realizáláshoz olyan szellemi 
erőre, amely ezt a szándékot 
gyakorlati tetteké váltotta. 
Ráczalmáson ez is megvolt, 
illetve előjött. 

Ám ehhez bele kell tekin
tenünk a Paizs és Bischitz 
család történetébe. 

Dr. Paizs Gyula két dip
lomával jött haza a Párizsi 
Sorbon Egyetemről. Tanul
mányai alatt barátai Ozorán 
(Tolna megye) egy birtokot 
béreltek számára, ahol Paizs 
gazdálkodni kezdett. Gaz
dasága szomszédos volt he
vesi Bischitz Dávid gazdasá
gával. Ez a család hatalmas 
birtokkal rendelkezett és a 
monarchia egyik legnagyobb 
gabonakereskedője volt. A 
birtokok szomszédosok vol
tak, nyáron a Bischitz család 
ott nyaralt. Paizs megismer

kedett a családdal és a család 
szép lányával, Annával, majd 
rövid időn belül feleségül is 
kérte. Az esküvőt 1852ben 
megtartották HarasztBo
gárdon (ma Sárbogárd). 

A Paizs családról már 
többször írtam, de Paizs 
Gyula feleségéről, Bischitz 
Annáról aligalig, pedig a 
Bischitz család híres família 
volt, jobban meg kell ismer
ni őket. 

Hevesi Bischitz Dávid 
(18111897) Haraszt Bo
gárdon született. Fiatal ko
rában a kereskedői pályára 
lépett. 184849ben nem
zetőr volt. Ott volt az ozorai 

fegyverletételnél. A forra
dalom után nagykereskedő
ként dolgozott és birtoka
in gazdálkodott. 1895ben 
Bischitz és családja magyar 
nemességet nyert hevesi elő
névvel. Meleg szívű ember 
volt. 

Fischer Johanna (1827
1898), Dávid felesége Tatán 
született. Édesapja Fischer 
Mór herendi porcelángyáros 
volt, kinek házában az 1848
1849es szabadságharc se
besült honvédjei otthont és 
Johanna személyében gon
dos ápolónőt nyertek.

Johanna egész életét a jó
tékonyságnak szentelte. Éle

tének főbb gyümölcsei az 
alábbiak: 1866ban megala
kította a Budapesti Izraelita 
Nőegyletet. Személyes fára
dozásainak eredménye a nő
egylet által létesített árvaház, 
melyet 1871ben Erzsébet 
királyné is meglátogatott. 
1870ben Pesten Népkony
hát nyitott, ahol évtizede
ken keresztül bármelyik fe
lekezet szegény embere 
táplálékot kapott. Bejárta a 
népkonyhákat, hajléktala
nok menhelyét, mindenütt 
felkereste a nyomor fész
két, hogy segítséget vigyen. 
Különös gondot fordított a 
tönk szélére került iparosok 
és kereskedők megmenté
sére. Személyes varázsának 
köszönhető, hogy 1867ben 
a Párizsban élő Hirsch Mór 
bárót, a korszak legnagyobb 
jótevőjét megnyerte a ma
gyarországi nyomor enyhí
tési ügyének, aki Bischitz Jo
hanna kezei által 18 éven át 
évi 120 ezer forintot osztott 
szét. (1 ft mai értéke 4.000 
Ft).

Johanna számos egyesület 
tisztségviselője volt: Hirsch 
Mórné Jótékonysági Irodá
jának elnöke, a Vöröskereszt 
Egylet központi Választmá
nyának tagja, a Fővárosi Sze
gény Gyermekkert díszelnö
ke, a Mária Dorottya Egylet 
alelnöke és még számos jó
tékony egylet elnöke és vá
lasztmányi tagja volt. 

Johanna és Dávid 45 évig 
éltek boldog házasságban. 
Bischitz Dávid első fele
ségétől Hani Fuschtól, aki 
1852ben halt meg, gyer
mekük nem született. Jo
hannát még ebben az évben 
Dávid vette feleségül, akitől 
fiai: Lajos, Artúr Lipót, Mór 
és lányai: Charlotte, Anna, 
Marie és Emma születtek. 
Dávid 1897ben halt meg 
86 éves korában. 

Johanna nagy munká
ja többször talált királyi el
ismerést, előbb a koronás 

Az egykori rácalmási szegényház és kórház

Paizs Gyuláné született Hevessy 
Bischitz Anna Mária Hevessy Bischitz Dávidné
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Arany Érdemkereszttel, 
majd a Ferenc József Ér
demrend Lovagkeresztjé
vel tűntette ki. Ferenc József 
többször találkozott vele és 
baráti beszélgetést folytat
tak. Kitűntetéseinek és elis
meréseinek a száma végte
len nagy. 

Johanna páratlan jóté
konyságát bizonyítja, hogy 
férjével Dáviddal egész va
gyonukat, mely a 3 millió 
forintot meghaladta, vég
rendeletükben jótékony cé
lokra hagyták. 

Gyermekük, Bischitz 
Anna (18581941) Haraszt
Bogárdon született. Már di
ákkorában verseket írt, amit 
diáktársai ünnepi alkalmak
kor elszavaltak. Később in
kább rövid tárcákat írt. Ez 
az írói időszak 10 éven ke
resztül, 18801890ig tar
tott. Anna nagyon szépen 
zongorázott is. Ez hosszú 
időszakot ölel fel, mert még 
az 1910es években is – jó
tékonysági estekről tudósít
va  olvasható a neve a fellé
pők között. 

A magyar irodalmi élet
nek is aktív tagja volt. Erre 
utal az a tény, hogy az 1890
ben megjelent Magyar Író
nők Albuma összeállításban 
aktív szerepet vállalt, tagja 
volt a 10 fős írói csoportnak. 

Anna 1858ban férjhez
menetele után Ráczalmásra 
került és a Paizs családban 
élt. Hat gyermekük szü
letett: Klára, Pál, Miklós, 
Gyula, Jenő és Sarolta. 

Anyja, Johanna rendsze
resen meglátogatta és meg
ismerkedett a ráczalmási 
élettel. Kapcsolatokat kere
sett és épített ki, különösen 
szorosra fűzte azokkal, akik 
hasonló gondolkodásúak 
voltak és tenni is akartak a 
helyzet javításáért. A 80as 
évek elején megalakították 
a Ráczalmási Jótékonysági 
Nőegyletet és ennek kereté
ben dolgoztak. 

Az 1880as évek végére 
eljutottak oda, hogy a szegé
nyek, öregek, betegek részé

re a megoldás egy szociális 
otthon felépítése lehet. En
nek érdekében a 90es évek
től egy ilyen szociális épület
re és annak működtetésére 
gyűjtötték a pénzt. 1895 kö
rül Fischer Hohanna ve
zetésével megállapodtak az 
előjárósággal, annak veze
tőivel Miss Mihály bíróval 
és Führer Sándor jegyzővel, 
hogy az építési költséget a 
nőegylet adja, a területet, a 
tervezést és az építés lebo
nyolítását az előjáróság biz
tosítja

Évente egy jótékonysági 
bált szervezett a nőegylet és 
ha megnézzük a résztvevők 
névsorát, szinte minden jó
módú család részt vett eze
ken a jótékonysági esteken. 
Egyegy ilyen bálon 200 
forint is összejött. Volt 100 
ftos adomány is (rácalmási 
Frigyessy Adolf ). De nem 
csak a nőegylet szervezet 
jótékony estet, hanem más 
szervezetek is, például a Rá
czalmási Ifjúsági Szervezet. 
A bevételt a szociális otthon 
építésére fordították. 

1897 tavaszán a beruhá
zásra összejött a pénz, ezért 
Miss Mihály árlejtési pályá
zatot írt ki a szociális épü
let megvalósítására. A sze
gényház és kórház 1898 év 
végére elkészült. De a fő
támogató, Fischer Johan
na az átadást nem érhette 

meg, mert tüdőgyulladás
ban meghalt. 

Az elkészült szociális 
épület egytömbű, téglalap 
alakú, vályogfalú épület volt. 
Női, férfi betegszobával és 
női, férfi szegény szobával 
rendelkezett a kiegészítő ré
szekkel (konyha, élelmiszer
kamra és mosdók) egyegy 
szoba hat ágyas volt. Or
vos szükség szerint látogat
ta a kórházat. A takarítást 
a lakók maguk végezték. A 
fodrász és a pap is heten
te látogatta a lakókat. Egy 
szakácsnő főzött a lakókra, 
de a lakók ebbe besegítettek. 
A főzéshez a nyersanyagot a 
nőegylet tagjai biztosították. 
Néhány példa: a tűzifát és 
almát Bay Sándor, a nyers
húst Weisz Henrik, a regge
lit  vacsorát Tallián István 
és Fichna Hedvig, a kenye
ret, péksüteményt Reicher
dt pékség, zöldséget az is
kola kertészete biztosította. 
Az indulás után hamarosan 
bevezették a gondnoki rend
szert. A gondnok feladata 
volt a szociális intézmény 
működésének a biztosítása.

Az I. világháború után le
romlott állapotban volt az 
épületegyüttes. Ekkor került 
Pálinkás Márton és felesé
ge a szegényházba. Pálin
kás Márton, mint gondnok 
mindent megtett azért, hogy 
felújított, jó állapotba hozza 

az épületet. Felesége Jucika 
pedig a konyhát tette rend
be. Évtizeden keresztül gon
dozták az otthont. 

Volt az udvaron még egy 
kis ház, a vendelház. A ven
delek olyan elesett emberek, 
akik sehol sem tudtak egy
helyben megmaradni, ván
doroltak egyik faluból a má
sikba. Ha vendelek érkeztek 
a faluba először csendőrsé
gen kellett jelentkezni, ők 
csak ezután tudták igénybe 
venni a vendelházat. 

Nagy ünnepeken a sze
gényház lakói körbejárták a 
falut és boldog ünnepeket 
kívántak. Ekkor süteményt, 
szalonnát, egy üveg bort 
kaptak. Köztük volt Miss 
Ferenc Feri bácsi, aki néma 
volt és bement Mosonyi Mi
hályékhoz is. Mihályban ez 
örök élményt hagyott, fel
nőtt korában fából kifaragta 
Feri bácsit. 

Az intézmény 1947ig 
működött, épületei tönkre
mentek és az 1950es évek 
elején lebontották. Ma már 
csak néhány idős ember em
lékszik rá. A parkban elhe
lyezett vörösmárvány tábla 
és egy fa szobor őrzi a sze
gényház emlékét. 

Miss Ferencet, a sze
gényház utolsó ellátottját 
Mosonyi Mihály mintázta 
meg. A szobor nemes egy
szerűségével ragadja meg a 
szemlélődőt. Feri bácsi feje 
egy robosztus fatörzsből van 
kifaragva és szomorú, egy
hangú tekintettel szemléli a 
Kulcsi út forgalmát. 

Szalai Árpád
Forrásmunkák: 
Mosonyi Mihály, Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Magyar Szalon 189423.

kötet
Fővárosi Lapok 189506

17
Magyar Génius 189506

30
Székesfehérvár és vidéke 

18970722
Pesti Napló 18980329
Magyar Újság 189803

07

Miss Ferencet, a szegényház utolsó ellátottját Mosonyi Mihály min-
tázta meg
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Telefon: 06-25-440-185, 06-30-263-6445
Leves 

(Csak leves 450 Ft)
A menü 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft)
B menü: 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft)
Húsimádó menü: 1690 Ft 
(Csak második: 1450 Ft)

Fitnesz menü: 1690 Ft 
(Csak második: 1450 Ft)

2. 7., hétfő Zöldborsó leves Rántott sajt, 
hasábburgonya Nutellás mini gombóc Csikós tokány, tészta Rakott brokkoli

2. 8., kedd Tojásleves Rakott karfiol Rántott sertésszelet, rizs Zúzapörkölt, tarhonya Cézár saláta

2. 9., szerda Palócleves Krumplis tészta Lecsós virsli, tarhonya Csülök Pékné módra Ananászosmézes 
csirkemell, rizs

2. 10., csütörtök Paradicsomleves Rizses hús Rántott hal rudacska, bur
gonya püré

Olaszos sertésszelet, 
hasábburgonya Csirkés gyros

2. 11., péntek Tarhonya leves Zöldbabfőzelék, sült 
virsli Diós tészta Borsos tokány, rizs Rántott cukkini, 

kukoricás rizs

2. 12., szombat Babgulyás Túrós csusza

2. 14., hétfő Zöldbab leves Káposztás tészta Bakonyi húsgombóc, rizs Csabai karaj, majonézes 
burgonyasaláta

Dubarry csirkemell, párolt 
zöldség

2. 15., kedd Francia hagymaleves Zöldborsófőzelék, sült 
virsli

Rántott csirkemáj, hasáb
burgonya

Sült csirkecomb, vele sült 
burgonya Fokhagymás natúr hal, rizs

2. 16., szerda Tavaszváró zöldségleves Tarhonyás hús Kakaós palacsinta Lecsós tarja, 
steak burgonya Rántott gomba, rizibizi

2. 17., csütörtök Meleg almaleves Rakott kelkáposzta Sült csirkecomb, rizibizi Sertéspörkölt, tarhonya Roston sült csirkemell, ke
vert saláta

2. 18., péntek Sárgaborsó leves Vargabéles Paradicsomos káposzta, 
sült oldalas

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya

Görög saláta, rántott 
csirkemell

2. 19., szombat Húsleves Rántott sertésszelet, petrezselymes burgonya

2. 21., hétfő Lencseleves Carbonara spagetti Stefánia vagdalt, rizibizi Magyaróvári sertésszelet, 
vegyes köret

Füstölt sajttal töltött 
rántott gomba, rizs

2. 22., kedd Grízgaluska leves Burgonyafőzelék, 
vagdalt

Sárgabarackkal töltött 
gombóc Sertés cordon bleu, rizs Lacházi csirkemell, krokett

2. 23., szerda Fahéjas szilvaleves Mustárostejfölös 
tokány, rizs Rántott csirkecomb, rizs Pacal, főtt burgonya Rántott cukkini, saláta

2. 24., csütörtök Májgaluska leves Bolognai spagetti Túrógombóc édes tejföllel Pincepörkölt Baconbe tekert csirkemell, 
saláta

2. 25., péntek Hamis gulyásleves Gombapaprikás, tészta Grillezett csirkecomb, rizs Rántott pontypatkó, 
hasáb, tartár

Grill camembert, rizs, 
áfonyalekvár

2. 26., szombat Tárkonyos 
csirkeragu leves Sült tarja, fűszeres burgonya

2. 28., hétfő Tejfölös gombaleves Tavaszváró csirkeragu, 
tészta

Szilvalekváros derelye, 
fahéjas öntet Brassói aprópecsenye Hawaii csirkemell, rizs

3. 1., kedd Frankfurti leves Grízes tészta Tavaszi rizses hús Hentes tokány, tészta Grillezett hal, 
párolt zöldség

3. 2., szerda Meleg meggyleves Pásztortarhonya Rántott tök, rizs Lecsós sertésszelet, sós 
burgonya

Szezámmagos rántott 
csirkemell, krokett

3. 3., csütörtök Reszelt tésztaleves Tökfőzelék, 
csirkepörkölt Piskóta, csokoládé öntet Baconnelsajttal töltött 

sertés szelet, hasáb Rántott karfiol, rizs, tartár

3. 4., péntek Magyaros burgonyaleves Lecsós csirkemáj, rizs Temesvári sertésragu, tészta Sertéssült, petrezselymes 
burgonya

Rántott camembert, 
kevert saláta

3. 5., szombat Gulyásleves Rántott csirkemell, vegyes köret

Állandó ajánlatunk minden napra: Rántott csirke comb, Rántott szelet, Rántott csirke mell, Rántott sajt, Natúr csirke mell, választható köretek: Rizs, hasáb.
Ára: levessel: 1490 Ft csak második: 1350 Ft.
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2021 – Roxy szemével!
A múlt év kicsit döcögő

sen indult, hiszen ez a világ
járvány még mindig itt van 
közöttünk. Az enyhítések 
korántsem jelentik azt, hogy 
minden a legnagyobb rend
ben van. Épp ezért mi is úgy 
indultunk neki az évnek, hogy 
fél szem, fél fül a figyelésé!

Nyáron a Vizi Gábor Ví
zitúra Megállóhely Kajak
kenu táborában és az Er
zsébettáborokban minden 
héten bemutatta Roxy, hogy 
a kor csak egy szám. Igen, 
idén betöltötte a 9. életévét, 
s már a nyugdíjas évei ka
pujában kopogtat. Ugyan
úgy dolgozott, játszott, s 
élvezte azt a sok sok simo
gatást, amit a gyerekektől, 
valamint az ott dolgozóktól 
kapott. Nagyon hálásak va
gyunk, hogy ennyire szere
titek Roxyt és már tényleg 
mindenki ismeri!

Elvittem Roxánt egy terá
piás kutyakiképző csapatba, 
a Gyermekekkel a Kutyákért 
 Kutyákkal a Gyermekekért 
Alapítványhoz, kíváncsiság
ból. Nem mondanám, hogy 
meglepett az eredmény, hi
szen egy gyors temperamen
tum teszten esett át, ahol el
mondták, hogy a kutya olyan 
szinten meg van tanítva min
denre, hogy neki már csak 
vizsgáznia kell. Több, mint 
valószínű, hogy Roxán már 
terápiás kutyusként is fog to
vább dolgozni!

Ennyi öröm hír és pillanat 
után szeptemberben részt 

vehettünk egy számunk
ra fontos rendezvényen a 
Rácalmási Tökfesztiválon! 
Fantasztikusan éreztük ma
gunkat és köszönöm, hogy 
ilyen sokan eljöttek megnéz
ni minket, s a műsor végén 
mindenki, aki csak szerette 
megsimogathatta őt. 

Tökfesztivál után a Hard 
Dog Race Base versenyen is 
remekül teljesítettünk Vác
dukán, ami kicsit se volt 
könnyű pálya. 6 km helyett 
a táv idén 8,8 km lett, 250 
méter szintkülönbséggel és 
17 akadállyal. Nagyon örül
tünk, hogy újra ott lehettünk 
és futhattunk együtt! 

Az állatok világnapján a 
Móricz Zsigmond Általá
nos Iskolától kaptunk meg
hívást, ahol szintén egy ku
tyás bemutatót tartottunk a 
gyerekeknek. Agility aka
dálypálya készítés és külön
böző kutyás trükkök kipró
bálására volt lehetőségük az 
udvaron. Köszönjük szépen 
a meghívást, valamint a le
hetőséget, hogy mostantól 
minden évben mehetünk a 
Móricz iskolába az állatok 
világnapján!

Gyorsan elment a nyár is, 
aminek minden perce cso
dálatos volt. Bízom ben
ne, hogy az elkövetkezendő 
években is ugyan ilyen sokat 
fogok tudni írni Rácalmás 
négylábú büszkeségéről!

Glocz Adrienn
Fotó: Rácz-Lambada József

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!

Rendes Gergő György, 2021.12.30., Pincesor

Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk 
az elmúlt időszakból.

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag
www.dbszonyegtisztitas.hu

KÁRPITTISZTÍTÁS
SZŐNYEG- ÉS

Szőnyegeit elszállítjuk, majd tisztán,
szárazon visszavisszük. Bútorkárpitot a helyszínen tisztítunk.
Önnek ki sem kell mozdulnia!

Szőnyegek, padlószőnyegek, kanapék, fotelek, matracok
és egyéb bútorkárpitok tisztítása.
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Eladó egy LENOVO PC S10-3 -as 
10,1” átlójú notebook 25 ezer forintért 
(Intel Atom, 465 GB HDD, 1GB RAM, 
op. rendszer: windows 7 professional).
Hálózati áramról kitűnően működik, de az akkumulátorát 

cserélni kell, ha az új tulajdonosa hordozni akarja. 
Egy új akkumulátor ára 710 ezer forint.
tel.: +36 20 991 65 89

q
Elektromos húsdaráló ELADÓ új, originál (bontatlan) 

állapotban 12.000 forintért. Érdeklődni: 25/444345 tele
fonszámon.

q
Rácalmási borospincék eladók tárolásra, presztízspincé

nek, gombatermesztéshez.
Érdeklődni a 06 30 4320795ös telefonszámon.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi lapszáma 2022. február 25én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. február 14én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké
sőbb február 14ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

Email cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Szigetfő út 1113. Telefon: (25) 

517850.  Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.

ApróhirdetésApróhirdetés

Hirdessen lapunkban!
Valamennyi 

rácalmási lakóhoz eljut!
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Mozgalmas év vége az asszonykórusnál
A Napsugár Asszonykó

rus a járványhelyzet ellené
re is mozgalmasan zárta az 
évet. Októberben részt vet
tünk az a városi ünnepélye
ken, koszorúzásokon. Dal
csokorral színesítettük a 
Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület által szer
vezett Virágos Rácalmásért 
díjátadó ünnepséget.

Novemberben támo
gatóink és együttműködő 
partnereink rendezvényei
re látogattunk el. A Német 
Nemzetiségi Önkormány
zat támogatásával a De
utschklub Rácalmás novem
ber 5én Marlene Dietrich 
életéről filmvetítést tartott, 
amely bemutatása előtt rá
hangolódásként elénekel
tük Dietrich: Hova tűnt a 
sok virág című híres sláge
rét. A hónap végén Duna
újvárosban két év kihagyás 
után, ismét részt tudtunk 

venni a Nemzetiségek Nap
ján, amelyre Mohainé Csu
pity Szofia invitálta meg az 
asszonykórust november 
27én. A dalcsokor kivá
lasztásánál nem volt könnyű 
dolgunk, mivel 2014 óta szá
mos dalt ismertünk meg és a 
bőség zavarával küzdöttünk. 
Az MMK színháztermé

ben, Juhos Melinda harmo
nika kíséretében, változatos 
előadásban – szólókórus, 
többszólam – szólaltak meg 
kedvenc szerb dallamaink.

A járványhelyzet súlyos
bodásával az adventi progra
mok elmaradtak városunk
ban, de lehetőséget kaptunk, 
hogy karácsonyi dalainkat a 

Rácalmás televízió ünnepi 
adásában bemutassuk. A fel
vétel után kis közösségünk 
jó hangulatú összejövetellel 
búcsúztatta el az évet.

Alig telt el néhány nap az 
új évből és kórusunk meghí
vást kapott a szerb ortodox 
templomba Jézus születésé
nek ünnepére január 6án. 
Az istentisztelet zárásaként 
a megszentelt tölgyfaágból 
rakott tűz mellett többszóla
mú szerb nyelvű karácsonyi 
énekkel köszöntöttük az or
todox karácsony első napját.

Az év változott, de a pró-
bák időpontja nem. Ked-
den, szerdán 16 órától a 
Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár civilter-
mében, mindenkit várunk, 
aki szeret énekelni és tag-
ja szeretne lenni közössé-
günknek.

Márkusné Igmándi Zita
kórusvezető

Ortodox karácsony szeretettel, melegséggel
A szerb ortodox hívők 

karácsonyra megnyitották 
a Rácalmás ófalujában lévő 
templomot, ahol ünnepi li
turgiára gyűltek össze teg
nap délután a helyi és duna
újvárosi hívők.

A Julianusnaptárhoz 
igazodva az ortodoxok víz
kereszt napján, azaz január 
hatodikán tartják a szentes
tét, amelyet háromnapos ka
rácsonyi ünnep követ. 

Mohainé Csupity Szofia, 
a Rácalmási Szerb Hagyo
mányőrző Egyesület elnö
ke a legnagyobb közösségi 
oldalon is közzétett meghí
vójában szeretettel és me
legséggel invitálta a kisváros 
szerb ortodox templomába 
Jézus születésének ünnepére 
a közösség tagjait és az ér
deklődőket. 

A bádnyák – vagyis az 
istentisztelet – délután 14 
órakor kezdődött. A színes 
ikonok és gyertyák között 
tömjénfüstben folyt a ce
remónia. A szertartás nyel

ve alapvetően szerb volt, de 
magyarul is hangzottak el 
részletek. 

Az ősi szokásoknak meg
felelően a rácalmási temp
lom kövén is szalmát szórtak 

szét, mert a halmok a jászolt 
jelképezik, vagyis azt, hogy 
a szerb ortodox hívők felké
szültek Jézus fogadására. 

A szertartás során Káp
lán Pál esperes megszentelte 
a tölgyfaágakat, amelyekből 
később a templom mellett 
tüzet raktak, és a máglya 
köré gyűlve énekeltek a hí
vők a helyi női kórussal ki
egészülve. Itt az esperes ma
gyarul is kihirdette: Krisztus 
megszületett. 

A különleges, több szó
lamban előadott  szerb ka
rácsonyi dalokat énekelve a 
közösség tagjai meghatód
va ünnepeltek. Végül Káplán 
Pál megköszönte a jelenlé
vőknek, hogy eljöttek, külön 
köszönetet mondott a női 
kórus tagjainak, hogy meg
örvendeztették a közösséget.

(Forrás: duol.hu)

Káplán Pál esperes a karácsonyi ceremónia során   Fotó: Laczkó Izabella


