
2022. április XXIX. évfolyam 4. szám

Országgyűlési 
képviselőnk

A 2022. április 3-án 
megtartott országgyűlé-
siképviselő-választáson 
Fejér megye 04-es számú 
választókerületében meg-
határozó fölénnyel győ-
zött dr. Mészáros Lajos, 
a Fidesz-KDNP jelölt-
je. Mostantól ő képviseli 
a választókerületet, azon 
belül Rácalmást a Parla-
mentben. 

Dr. Mészáros Lajossal 
készített interjúnkat lapunk 
2. oldalán olvashatják.

Jelentős fejlesztéseknek lehetnek tanúi városszerte: készül a parkoló az óvododánál, bölcsődénél, és ké-
szülnek a parkolók is a főutcán. A Millenimumi Park mellett, elkezdődött a Helyes Imre utca felújítása és 
mellette a felnőtt játszótér építése. Lapzártánkkor kezdett hozzá a kivitelező a Rácalmást és Dunaújváros 
az alsó Duna-parton összekötő Páskom utca felújításához, és gyönyörű lesz, új funkciót kap a régi városhá-
za is. Hamarosan megújul az artézi kút környezete, szép parkot alakíttat ki ott az önkormányzat

Dsida Jenő:

Hálaadás
(részlet)

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Anyák napja közeledtével szeretettel köszöntöm 

a rácalmási édesanyákat, nagymamákat, kisma-

mákat! Egészséget, boldogságot és sok örömet 

kívánok nekik! Schrick István

 polgármester

Majális lesz 
– két év után 
először!

A Covid-járvány miatt 
nem volt módunk arra, hogy 
piknikkel és kellemes mű-
sorral töltsük együtt az időt 
május elsején. A sportolási 
lehetőség és a piknik a ha-
gyományos lesz, sztárfellé-
pőként pedig Oláh Gergő 
szórakoztatja a közönséget.  
Légy jól, légy egészséges 
címmel egészségünk védel-
mére is gondoltak a szerve-
zők. (Plakátok 11., 24. oldal.)

Szeleczky Csaba atya lett 
Rácalmás katolikus plébá-
nosa. Az atya bemutatkozó 
írását lapunk 8. oldalán ol-
vashatják
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A szeme láttára lett Rácalmás poros 
faluból egy ékszerdoboz kisváros

Dr. Mészáros Lajos 
1959-ben Sztálinvárosban, 
a mai Dunaújvárosban szü-
letett, általános és középis-
kolai tanulmányait is ebben 
a városban folytatta. Édes-
apja jogászként, édesanyja 
pedig gyermekgyógyász há-
ziorvosként dolgozott, aki-
nek hivatástudata indítot-
ta el őt az orvosi pálya felé. 
Érettségi után egyetemi ta-
nulmányai megkezdése előtt 
rövid ideig raktári munkás-
ként, majd egy évet az Or-
szágos Mentőszolgálat Du-
naújvárosi Mentőállomásán 
mentőápolóként dolgozott. 
A Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Általános 
Orvostudományi Karának 
elvégzése után a dunaújvá-
rosi kórházban kezdett dol-
gozni. Születése óta Duna-
újvárosban él, együtt nőtt 
fel a várossal és vált lokál-
patriótává. A dunaújvárosi 
Szent Pantaleon Kórházban 
1985 óta dolgozik. Kezdet-
ben urológus szakorvosként, 
majd végig járva a ranglét-
rát osztályvezető főorvos-
ként, stratégiai igazgatóként 
és 2010 óta főigazgatóként 
felelős Dunaújváros és tér-
sége egészségügyi szakellá-
tásának biztosításáért. Ná-
lunk – Fejér megye 04-es 
számú választókerületében 
- a Fidesz-KDNP képvise-
lőjelöltjeként indult a 2022. 
április 3-án megtartott, 
és meghatározó fölénnyel 
nyerte el a mandátumot.

– Dr. Mészáros Lajos 
többször járt városunkban a 
kampányidőszakban, van he-
lyi kötődése is. Jól tudjuk? 

– Gyermekkoromban a 
szüleim vettek egy szőlőt, a 
hozzá tartozó pincével Rá-
calmáson. Apám nagyon 
szeretett szőlővel és borral 

foglalkozni, Somlóról szár-
mazott, minden bizonnyal 
arról a híres borvidékről 
hozta ezt a késztetését és tu-
dását. Szüleimmel rendsze-
resen jártunk ki a rácalmási 
szőlőbe pihenni, dolgozni, 
szüretelni, bort fejteni. Talán 
akkoriban alakult ki bennen 
ez az erős kötődés, és ugyan 
szőlő már nincs, de máig 
megvan a pince, most újítot-
tam fel, szeretek ott lenni. 

– Volt alkalma nyomon 
követni Rácalmás fejlődését 
egészen kicsi kora óta. 

– Ez valóban így van, és 
szinte a szemem előtt men-
tek végbe óriási változások a 
településen. Arra is emlék-
szem, amikor a régi tanács-
házát, vagyis a korábbi pol-
gármesteri hivatal építették 
a főutcai kanyarban, most 
pedig ott voltam hetekkel 
ezelőtt, amikor megtekin-
tettük az épület felújítását, 
átépítését. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy impozáns 
köntöst kap az egykori hi-
vatal, és új funkcióval tölti 
meg az önkormányzat. Rá-
calmás óriási fejlődést tud 
felmutatni az elmúlt évti-
zedek vonatkozásában. El-
sőként újult meg a főutcája 

– ami el is használódott az 
eltelt évtizedek alatt, viszont 
szerencsére lehetőség lesz 
rá, hogy új burkolatot kap-
jon. A település legtöbb ut-
cája aszfaltozásra került. A 
környékben elsők között itt 
épült meg a szennyvízcsa-
torna-hálóhat, a vezetékes 
telefonrendszer. Aztán fel-
újították a Jankovich-kúriát, 
gyönyörű intézményei let-
tek. Várossá fejlődött a te-
lepülés. Létrehozták az új 
városházát, megépítették a 
sportcsarnokot, a bölcsődét, 
amit ma már bővíteni kell az 
óvodával együtt. Úgy gon-
dolom, polgármester úrnak 
nagyon sokat köszönhet a 
település. Rácalmás szinte a 
szemem láttára lett poros fa-
luból egy ékszerdoboz kisvá-
ros. Nagy örömömre szolgál, 
hogy mindezt megtapasztal-
hattam, és remélem a jövő-
ben további fejlődéshez tu-
dom hozzásegíteni.

– Főigazgatóként vezet 
egy jól működő kórházat. Mi 
motiválta, hogy  váltson, or-
szággyűlésiképviselő-jelölt-
ként megméresse magát?

– Azt tapasztaltam az el-
múlt években, hogy Duna-
újváros és térsége elárvult. 

Az utóbbi négy évben meg-
állt a fejlődés, nem igazán 
jöttek beruházások, nem te-
lepült ide ipar, és megálltak 
azok a fejlesztések is, ame-
lyekhez korábban támoga-
tást szereztek. Úgy éreztük, 
ezen változtatni kell, és ré-
szese, aktív közreműködője, 
ha lehet, egyik mozgatóru-
gója szerettem volna lenni a 
változtatásnak. Újra kell in-
dítani az egész régiót, meg 
kell menteni, hogy stabi-
lak maradjanak a munka-
helyek. Megújításra szorul 
a dunaújvárosi közélet is, 
ennek érdekében újítottuk 
meg a Fidesz helyi szerve-
zetét. Fontos a sport terü-
lete is, hiszen Dunaújváros 
sportváros, és ez a jelentős 
ereje is elsorvadt az elmúlt 
években.

– Záró gondolatként mit 
mondana a rácalmásiaknak?

– Mindenek előtt na-
gyon köszönöm a település 
választópolgárainak, hogy 
nagyon jelentős számban 
nyilvánították ki akaratukat 
az országgyűlésiképviselő-
választás alkalmával. Kö-
szönöm a rácalmásiaknak a 
bizalmat, polgármester úr-
nak a támogatást. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a 
korábbi választásokhoz vi-
szonyítva jelentősen nőtt 
azoknak az aránya, akik a 
polgári oldalt támogatták 
a szavazataikkal, ezt külön 
köszönöm mindenkinek. 
Lobbizni fogok azért, hogy 
Rácalmás és a térség min-
den települése fejlődhessen 
a különböző pályázati lehe-
tőségek révén, például a Te-
rület- és Településfejleszté-
si Operatív Program vagy a 
Magyar Falu Program for-
rásaiból.
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Megújul a rácalmási településközpont
Magyarország Kormányá-

nak nemzeti forrásból törté-
nő 300 millió forintos támo-
gatásának köszönhetően újul 
meg Rácalmáson a régi pol-
gármesteri hivatal épülete. A 
fejlesztés jelenlegi állásáról 
március 24-én reggel projekt-
látogatás keretében győződ-
tek meg személyesen a tele-
pülés és a térség vezetői.

A környékbeli szép tele-
pülések között ez a városka 
igazi ékszerdoboz. Tele van 
szép intézményekkel, csu-
pán egyetlen kavics maradt 
a közelmúltig a sok gyöngy-
szem között, a régi polgár-
mesteri hivatal épülete. 

Schrick István polgár-
mester a helyszínen a felújí-
tás jelentőségéről elmondta: 

– A 650 négyzetméternyi 
épület a régi városháza volt. 
Megújulása azért fontos szá-
munkra, mert itt működnek 
a szociális szolgáltatásaink, 
mint a család- és gyermek-
jóléti szolgálat és az idősek 
nappali ellátása, és ebben az 
épületben találhatóak a kör-
zeti megbízott rendőr és a 
civil szervezetek is. irodái 
is. Tehát egyfajta település-
központként tekintünk az 
épületre. Már nagy szükség 

volt a felújításra, hiszen na-
gyon  rossz állapotban volt. 
De a kormányzat 300 mil-
lió forintos támogatása nél-
kül esélyünk sem lett volna 
a munkálatok elvégzésére. 
Teljes megúju lása már jól 

látható kívül és belül is. Re-
mélem, a felújítás talán min-
den rácalmási teljes megelé-
gedésére fog történni.

A projektlátogatáson 
az önkormányzat vezető-
in kívül részt vett dr. Mol-

nár Krisztián, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnöke 
valamint dr. Mészáros La-
jos országgyűlésiképviselő- 
jelölt (választás előtt előtt 
volt a bejárás - a szerk.). A 
látogatókat a kivitelező cég 
projektvezetője, Kerek Sán-
dor kalauzolta végig a hely-
színen. 

A szakembertől olyan ré-
szinformációkat is megtud-
tak a jelenlévők, hogy az 
idősellátás központi helyi-
ségében látszó gerendázat és 
belógó lámpatestek lesznek. 
A felújítás során gipszkarton 
mennye zetet, új nyílászáró-
kat építettek be, az irodákat 
klimati zálással teszik telje-
sen komfortossá. Az épület 
rekonstrukciójának egy kö-
vetkező szakaszában a sza-
badtéri környezet majd par-
kosítással lesz kialakítva. A 
tetőtéri  helyiségekben kap 
helyet majd az épületgépé-
szet és a rendőrségi megfi-
gyelőrendszerhez elenged-
hetetlen szerverszoba is, 
valamint az elképzeléseknek 
megfelelően akár két-három 
szolgálati lakás is kialakít-
hatóvá válik. De már most 
gondoltak egy majdani épü-
letlift kialakítására is.

Projektbejáráson a régi városháza épületében a rácalmási és a térsé-
gi vezetők Fotó: SzZsE / DH/duol.hu

Páskom utca felújítása

2022. április 20-án (szerdán) elkezdődik a Páskom utca aszfaltozása. 
Az aszfaltozási munkálatok idejére az útszakaszon teljes lesz az útzár

Közösségi közlekedési céllal

Az önkormányzat megvásárolta Rácalmás Fő utca 1. számú házát, 
mert közterületként (park, közösségi közlekedés) szeretné a későb-
biekben hasznosítani
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Isten éltesse Hadnagy Mihályt 90. születésnapján!
Önkormányzatunk és vá-

rosunk nevében  Németh 
Miklósné alpolgármester 
köszöntötte kilencvene-
dik születésnapja alkalmá-
ból Hadnagy Mihályt! Misi 
bácsi lánya, Hadnagy Emí-
lia megosztott lapunkkal né-
hány gondolatot, valamint 
azoknak a könyvoldalaknak 
a másolatát, amelyekről a 
Hadnagy családról írt Szalai 
Árpád Rácalmási történetek 
című kötetében. (Ha felkel-
tettük a képillusztrációval 
az érdeklődésüket a család 
iránt, lapozzák fel a könyvet 
és olvassák el a történetüket, 
érdemes! - a szerk.)

„Édesapám szülei (Had-
nagy Mihály főgépész és 
Bédi Erzsébet szolgáló lány) 
1929-ben költöztek Rácal-
másra A mesteremberek so-
rán kaptak lakást. Egyszerű, 
dolgos emberek voltak.Rá-
calmáson születtek a gye-
rekek: Hadnagy Sándor, a 
legidősebb fiú, majd érkez-
tek 1932.04.06-án az ik-
rek: Hadnagy Mihály édes-
apám, (sajnos már csak ő él) 
és Hadnagy Ferenc, majd 
később Hadnagy Ilona. Né-
gyen voltak testvérek. Nagy-
mamám korán befogta a 
gyerekeket az otthoni mun-
kába, de amikor csak tehet-
ték az idejük nagy részét a 

közeli foci pályán töltöt-
ték. Később a focicsapatban 

sokáig játszottak az ikrek. 
A mai napig kijár a pályá-
ra apukám, igaz, most már 
csak nézni, drukkolni a csa-
patnak.

Az általános iskolát Rá-
calmáson végezte. Továbbta-
nulásra nem volt lehetőség, 

mivel kellett a mindennapi 
megélhetésre a kereső kéz, 

így amint lehetett dolgoz-
ni kellett mindenkinek. A 
gépállomáson, majd később 
a 26-os Építőipari cégnél és 
a 14-es Volánnál dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig.

Édesapám édesanyá-
mat a gépállomáson ismer-

te meg. Hamar szerelem fo-
nódott közöttük. Néhány 
év együttjárás, jegyben já-
rás, 2 év katonaság után ösz-
sze is házasodtak 1955-ben. 
1957.04.06-án születés-
napján megszületett egyet-
len lányuk Hadnagy Emí-
lia (vagyis én). Építkeztek, a 
mostani Márkus I. utcában, 
amit többször is korszerű-
sítettek, átépítettek. 1958-
ban költöztek át a nagyszü-
leimtől a volt Gorkij utcába. 
Sajnos édesanyám 2009. 05. 
05-én meghalt, azóta egye-
dül él édesapám. Idős kora 
ellenére, teljesen önálló, el-
látja magát, sőt még a szom-
szédoknak is segít, ha arra 
megkérik. Imád kint ten-
ni-venni. barkácsolni a mű-
helyében. Szereti a tisztasá-
got, rendet maga körül, tesz 
is érte. Sokat gereblyéz, sep-
reget a ház körül. Egyetlen 
szórakozása a tv nézés és az 
újság olvasás.

Két unokája született: 
Horváth Tamás- számí-
tógépes rendszergazda és 
Horváth Emília fejlesz-
tő pedagógus Londonban. 
Dédunokái: Horváth Lili 7 
éves, Dunaújvárosban lak-
nak. Zoé 6- és Benedikt 5 
éves, ők lányom gyermekei.” 
Londonban élnek. Sajnos 
ritkán látjuk őket.

Németh Miklósné alpolgármester adta át Misi bácsinak az önkor-
mányzat vezetőinek jókívánságait 
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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 
legfi atalabb polgárait!

Dormány Olivér, 2022. 03. 22., Martinász utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Az óvodai beíratáshoz szükséges adatok, okmányok:
a gyermek neve
a gyermek születési helye, ideje, állampolgársága (születé-

si anyakönyvi kivonat)
a gyermek lakcíme, tartózkodási helye (gyermek személyi 

igazolványa és lakcímkártyája)
a gyermek TAJ száma (gyermek TAJ kártyája)
a törvényes képviselő neve (személyi igazolvány és lak-

címkártya)

a törvényes képviselő lakóhelye, tartózkodási helye, tele-
fonszáma, e-mail címe

a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedé-
si – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló 
szakértői/szakvélemény

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat 
nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a 

szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartóz-
kodik a gyermek Magyarország területén

Megújul a Helyes Imre utca

Elkezdődött a Helyes Imre utca felújítása, amelyet már nagyon vár-
tak a lakók. Az önkormányzat 60 millió forint pályázati forrást nyert 
a Vidékfejlesztési Program keretében a Rácalmáshoz tartozó külterü-
leti Rózsamajori út helyreállítására is

 

ÓVODAI BEIRATÁS 2022/23-as tanévre 

2022. május 2. hétfő 8.00 – 12.00 

május 3. kedd 8.00 - 12.00 

                   május 4. szerda 8.00 – 17.00 

Előzetes időpontfoglalás szükséges telefonon: 
Pálinkás Tiborné intézményvezető: 30/632-2454 
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A bolygó a mi otthonunk! 
 - megvalósult iskolai programok 
a klímavédelem jegyében Rácalmás

Naponta szembesülünk a klímaváltozással járó problémákkal, 
az egyre melegebb nyarakkal, szélsőségesebb időjárással, invazív 
állatfajok megjelenésével. Fontos, hogy már gyerekkorban megta-
nítsuk, mit is jelent mindez ránk és a környezetünkre nézve, mit 
és hogyan tehetünk mi azért, hogy a káros folyamatokat lassítsuk, 
környezetünket élhetőbbé tegyük, illetve milyen alkalmazkodási 
lehetőségeink vannak. Sokkal egyszerűbb továbbvinni egy, a gyer-
mekkorban kialakult jó gyakorlatot, mint berögződött szokásokat 
felnőttként megváltoztatni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy azok a gyerekek, akiknél már ilyen korán elkezdik a „zöld” 
oktatást, később sokkal könnyebben építik be a saját, felnőtt fo-
gyasztói életükbe például a szelektív hulladékgyűjtést, a tudatos 
vásárlást és kevésbé érzik ezt tehernek, mint azok, akik felnőttként 
kezdenek bele a környezettudatos életmódváltásba. 

Rácalmás Város Önkormányzatának nyertes KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00185 azonosító számú projektje biztosí-
totta, hogy 3 iskolai programelem is megvalósulhatott a diákok 
aktív részvételével.

A Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményben, 2021 novemberében a 3. és 6. évfolyam ré-
szére megrendezésre került Föld 21, Bolygóbarát Életmód Ok-
tatási program keretein belül rendhagyó környezetórán vehettek 
részt. 

Interaktív előadások és játékos foglalkozások keretében bővít-
hették tudásukat a tudatos- és környezetbarát életmód lehetősé-
geiről. Drámapedagógus vezetésével a befogadó hangulat megte-
remtése érdekében a program egy székfoglalós játékkal indult. Ezt 
követte egy rövid prezentáció, amiben a gyerekek korcsoportjuk-
nak megfelelő szinten ismerhették meg a klímaválság, a globá-
lis felmelegedés gyökérproblémáját, azaz a természetes életmódtól 
való elszakadás következményeit: globális klímaválság, túlnépese-
dés, illetve a mai kor civilizációs problémái és betegségei.  

Ezt követően alsós diákjaink egy rövid mesevideóban találkoz-
hattak Glóbival, a Föld bolygóval, akin keresztül megismerhették 
a bolygó jelenlegi állapotát, a környezetszennyezést és a lehetséges 
megoldásokat. A videó cselekvésre szólít fel, motiválja a gyerekeket 
arra, hogy összefogjanak, akarjanak tenni a bolygó megmentéséért. 

A Föld megmentése játékban az előzőekben elhangzottak alap-
ján a diákok csoportbontásban kitalálják, majd eljátsszák a Föld 
megmentését, miközben az osztály többi tagja igyekszik kitalálni, 
hogy mire gondolt az adott csoport. 

A szerepjátékok közben tanulóink felfedezték, hogy mekkora 
felelősséggel tartozhatnak ők maguk a jövőjükért!

A 2 órás program második felében a problémák megismerése, 
azok következményeinek feltárása után az előadó átvezette a diá-
kokat a megoldások világába.

A tudatos vásárlók 12 pontjának levetítése után közösen feldol-
gozták a hallottakat és interaktív beszélgetés keretein belül kiemel-
ték a gyakorlatba átültethető információkat (megújuló energiaforrá-
sok, energiatakarékosság, környezetkímélő életmód, újrahasznosítás, 
parkosítás, zöld építkezés, zöld közlekedés, zöld oktatás).

Az ezt követő szituációs játék segített tudatosítani a diákokban 
az életmódjukat, azt, hogy hol tartanak a tudatos életmód felé ha-
ladásban, s mit tehetnének még.

A program zárása a Tudatos életmód drámapedagógiai játék 
volt, melyben a tudatos fogyasztói megoldások állnak szemben a 
pazarló fogyasztói szokásokkal. A diákok kisebb csoportokban ér-
velnek, összegyűjtenek előnyöket, hátrányokat, hogy a pazarló fo-
gyasztókat meggyőzzék a tudatos vásárlás előnyeiről.

Az előadások után a résztvevők osztály- és egyéni ajándékkal 
lettek gazdagabbak. Közös gondoskodást igénylő virág került az 
osztályba, illetve egy nagy méretű éves öröknaptár, kiemelve az 
adott hónap környezetvédelmi jeles napjait, illetve mindenki ka-
pott egy bioalmát. A gyerekek legjobban a maguk által elültethető, 
virágmagocskát rejtő különböző színű és formájú magbonbonnak 
örültek. Az előadást követő egy hetes ökotudatos szemléletmódot 
népszerűsítő kiállítás keretein belül 3 roll-up kínált lehetőséget az 
ismeretek további elmélyítésére.
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VÍZ VILÁGNAPJA 
A JANKOVICHBAN

A Víz Világnapját minden évben március 22-én ünne-
peljük. Így tettünk mi is a Rácalmási Jankovich Miklós Ál-
talános Iskolában. 

Az idei Víz Világnap fókuszában a FELSZÍN ALATTI VI-
ZEK, mint közös kincsünk állt. Jelmondata: „LÁTHATÓVÁ 
TENNI A LÁTHATATLANT!”

Erről hallgathattak egy élvezetes előadást iskolánk 6. év-
folyamos diákjai, amelyet Megulesz Gabriella, a Magyar 
Hidrológiai Társaság Dunaújvárosi területi szervezetének 
titkára tartott.

A szervezet által hirdetett alkotói pályázatra érkezett gyer-
mekmunkákból kiállítás nyílt iskolánk aulájában. A kiállítást 
megnyitotta iskolánk igazgatóhelyettese, s egyben földrajz 
szaktanára Márta István. Az alkotások méltatása mellett be-
szélt a víz fontosságáról, védelmének jelentőségéről.

A felszín alatti víz a lábunk alatt észrevétlenül rejtő-
ző kincs, mely gazdagítja életünket. Biztosítja ivóvizünket, 
élelmiszer-ellátásunkat, személyes szükségleteinket, és segít 
fenntartani természeti környezetünket.

A kiállításmegnyitó ünnepségünket tavaszi dalcsokor szí-
nesítette iskolánk énekkarának előadásában.

Végül a rajzverseny győzteseinek városunk polgármestere, 
Schrick István úr adta át a díjakat. „Ez a nap jó alkalmat te-
remt arra, hogy végig gondoljuk, mit jelent számunkra a víz. 
Vigyáznunk kell legféltettebb kincsünkre!” – mondta.

Az óvodások valamennyi csoportjában készültek közös 
alkotások a jeles napra.

Egyéni díjazott óvodások:
Hegedüs Emma és Marci, Komjáti Zsombor, Kecskés 

Kornél és Gazdag Flóra  
A kisiskolások közül díjazottak lettek:
1. osztályosok: Palkovics Johanna, Aszódi Bianka, Osz-

totics Bence, Horváth Dorka, VassTeofil és Stanga Bianka 
2. osztályosok: Witt Alexa, Rabi Nárcisz és Telek Emma
3. osztályosok: Pozdnyakova Yelyzaveta, Nyiri Dóra, Mák 

Zalán
4. osztályosok: Pap Dorina, Sipos Benedek, Kamanczy 

Hanna
Valamennyi alkotónak és közreműködőnek köszönjük!

Pál Péterné

Több rácalmási osztály  szakvezetéssel tartott tanulmányi 
kiránduláson vett részt a Pákozd-Sukoró Arborétum és Vadas-
parkban. A Pákozdi Pagonyba látogató gyerekeknek vadasparki 
szakvezető segítségével és egy applikációs játék használatával be-
mutatásra kerültek a vadaspark lakói, a hazai őshonos állatfajok. A 
9 állomásos erdészeti tanösvényen végigsétálva megismerkedhet-
tek az erdő életközösségeivel, az erdőgazdálkodás folyamataival és 
az erdészek munkájával. A vadasparki szakvezetés mellett az isko-
lások részt vettek egy klíma- és környezetvédelmi témájú interak-
tív erdei iskolai foglalkozáson is, ahol hallhattak az ember szerepé-
ről a klímaváltozásban, valamint beszélgettek a környezettudatos 
életmódról és arról, hogy személy szerint, egyénileg mit lehet ten-
ni, min lehetne változtatni környezetünk megóvása érdekében.

A kirándulás végén a gyermekek az ott tanultakkal, látottakkal 
kapcsolatban kérdőívet töltöttek ki.

A tanulmányi verseny tavasszal kerül megrendezésre az 5. és 
6. osztályosok között. Ennek célja, hogy előmozdítsa a fiatal gene-
ráció környezet és klímatudatosságát – valamint rajtuk keresztül a 
családjaik szemléletformálása is megvalósuljon, gyakorlatorinen-
tált ismereteket átadó, mindennapos tevékenységbe beilleszthető 
jó példákat közvetítsen.

Az 5. és 6. osztályos tanulók klímavédelemhez, természet-, és 
környezetvédelemhez kapcsolódó főképp tesztjellegű kvízt tölte-
nek ki. Plusz pontokért a lelkes diákok kreatív feladatmegoldást 
is választhatnak majd: írhatnak egy rövid történetet, mesét arról, 
hogy KlíMAHŐSként milyen küldetést teljesítenének, hogy fel-
vegyék a harcot a klímaváltozás ellen, illetve „létrehozhatnak” egy 
környezetvédelmi alapítványt megtervezve a logoját, a szlogenjét.

A vetélkedőn felmerülő legfontosabb témakörök az alábbiak: 
– Klímaváltozásról általában, – Klímaváltozást lassító egyéni le-
hetőségek – amit mi tehetünk; – Hazánkban őshonos élőlények, 
– Év élőlényei 2021, – Hazai természetvédelmi területek, – Jeles 
napok az évben, – Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok, 
– Komposztálás, esővízgyűjtés, – Energiatakarékosság, 

A díjazottak oklevelet kapnak majd az elért eredmény elismeré-
séért. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákok nyereménye 
helyezéstől függően különböző környezetvédelmi témakörű tár-
sasjáték (pl.: Photosynthesis, Arborétum, Elvetemült veteményes), 
illetve a különdíjas tanuló a Kalandos Küldetés sorozat témába il-
leszkedő kötetét veheti majd át.

A fentieken túl minden résztvevő osztály National Geographic 
előfizetést, a versenyben szereplő diákok öko alapanyagú írószer 
szettet kapnak a részvételért.

Az iskolai klímavédelmi programok számos korcsoportnak szí-
nes élményeket, lehetőséget kínáltak arra, hogy megismerhessék 
a legégetőbb környezeti problémákat, valamint az arra adható vá-
laszokat, az egyéni szinten felmerülő lehetőségeket a cselekvésre, 
ösztönözve a diákokat a klímatudatos életmód kialakítására. 
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Szeleczky Csaba Rácalmás katolikus plébánosa
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeleczky Csaba vagyok 
1988-ban születtem Buda-
pesten. Budaörsön laktam, 
itt lettem megkeresztelve, itt 
voltam elsőáldozó és ugyan-
csak itt bérmálkoztam. A 
szüleim ma is itt élnek, nyug-
díjasként. Két testvérem van, 
egy nővérem és egy húgom. 
Általános iskolámat Buda-
örsön végeztem. A Budapes-
ti Egyetemi Katolikus Gim-
náziumban érettségiztem 
2007-ben. Érettségim után 
kértem felvételemet Spányi 
Antal Püspök Atyánál, aki 
a Központi Szeminárium-
ba küldött tanulni. Diakó-
nusként Budakeszire kerül-
tem, ahol újmisés papként is 
egy évet töltöttem Filó Kris-
tóf atya mellett. 2014-ben 
Érdligetre kerültem, Mak-
lári István atya mellé, ahol 
nagyjából fél évet töltöttem 
el. Azt követően plébános 
helyettesként Tatabányá-
ra, Gedő Attila atya mellé 
helyeztek. Onnan 2015 au-
gusztusában kerültem Du-
naújvárosba, Baltási Nándor 
atya mellé, ahol közel 6 évet 
szolgáltam. Most innen ne-
vezett ki 2021. március 15-
ével Spányi Antal Püspök 
Atya, Ercsi plébánosává, 
Iváncsa és Beloiannisz ellá-
tásával együtt. A helyzet úgy 
alakította, hogy 2022. már-
cius 1-ével pedig Rácalmás-
Kulcs és Perkáta Plébániák 
ellátásával is megbízott Püs-
pök Atya. Aminek örültem 
is, mivel még a dunaújváro-
si évek alatt, Rácalmáson és 
Kulcson is sokat helyettesí-
tettem, akár szentmiséket, 
kereszteléseken, esküvőkön, 
de temetéseken is. Így némi 
ismertség alakult ki ez idők 
alatt a helyiekkel.

Már kiskoromtól pap sze-
rettem volna lenni. Ez olyan 
gondolat, mint másoknak 
egyes elképzeléseik, például 
az épületek tervezése, az in-

formatika felé való érdeklő-
dés vagy a sport. Számomra 
ez a hivatás éppen ezért nem 
jelentett lemondást az éle-
temből. Budaörsön negyedik 
osztályos koromtól kezdtem 
el ministrálni. Ez engem 
belsőleg nagyon megfogott, 
még hétköznaponként is el-
jártam a templomba minist-
rálni. A nyári ministráns ki-
rándulásokon, amiket ma is 
a Szent Tarzíciusz Egyesület 
szervez, minden évben részt 
vettem, mert kereszténynek 
lenni egy közösségben jó. A 
gimnáziumban eltöltött idő 
sokat jelentett számomra. 
Először rádöbbentem arra, 
hogy nem probléma az, hogy 
vallásos vagyok. Tudva azt, 
hogy pap szeretnék lenni, 
erről senkinek sem szóltam, 
még a barátaimnak sem, ne-
kik is csak 12. osztályban, az 
utolsó évben mondtam el. 
Nem lepődtek meg, sőt tá-
mogatták a döntésem, mint 
otthon a családi kör és per-
sze az egyházközség Varga 
János plébános atya segítsé-
gével. A négy év alatt eltöl-
tött gimnáziumi idő egyben 
próbatétel is volt számom-
ra, sok kérdés foglalkozta-
tott. Miért legyek pap? Mi 
lesz a cölibátussal? A vála-
szok hosszú idő érlelődése 
után alakultak ki bennem. 
Ebben segítettek szüleim is, 
akik a gondolatomat támo-
gatták, hittantanárom és ba-
rátaim. Eldöntöttem, hogy 
pap szeretnék lenni, ezért 
jelentkeztem Székesfehér-
váron Spányi Antal Püspök 
Úrnál. Az érettségi után volt 
a konkurzus, azaz a felvételi. 
Budapestre a Központi Sze-
mináriumba küldött a tanul-
mányaim folytatásához. A 
szemináriumban ráéreztem 
az imádság erejére, ha imád-
kozom valamiért vagy vala-
kiért, az nekem is jó, a világi 
életemet és a lelki életemet 
harmóniába tudom hozni. 

Itt még jobban megismer-
kedhettem a Katolikus Egy-
ház szabályaival, amit nem 
neveznék túl szigorúaknak, 
inkább erkölcsi példaadó-
nak titulálnám. Talán azért 
inkább nem „divatos” szak-
ma, mert ez elkötelezéssel 
jár, manapság sok fiatal nem 
tud elköteleződni, nem tud-
ja eldönteni mihez fogjon 
az életben. Nekünk papok-
nak és a keresztény csalá-
doknak is ezekben kellene 
segítenünk őket. Kevesen is 
választják, mert talán meg-
riadnak egyes tévhírektől. A 
papi sors mondhatnám, ha-
sonlít a rózsa tulajdonsága-
ihoz. Miként a rózsa a vi-
rágok-virága, úgy a papság 
a hivatások-hivatása, mivel 
a pap mutathatja be a leg-
szentebb áldozatot. Ám a 
rózsának vannak tüskéi is, 
melyek sebet ejthetnek. Így 
a papi sors sem gondmentes. 
Nap, mint nap kihívásokkal 
jár, például: az el nem foga-
dás a világ oldaláról, mert a 
pap nem felel meg a világi 
elvárásoknak, de a pap nem 
is a világ elvárásainak kell, 
hogy megfeleljen, hanem Is-
tennek.

A szüleimnek sokat kö-
szönhetek, ők támogatták 
hivatásomat minden téren, 
nem mondták sosem, hogy 
legyél pap, hanem amit én 
szerettem volna, abban ők 
segítettek előrehaladnom. 
Ahogyan említettem a pap 
is családban nő fel, ezért an-
nak sokat köszönhet.

Szokták kérdezni voltam 
már szerelmes? Még nem 
voltam szerelmes. Bár már 
érzések voltak bennem. A 
pap feladata, hogy a testvé-
rekkel legyen, vagyis mindig 
kéznél lehessen, ha szükség 
van rá, akár beteghez, akár 
máshová hívják őt. Magam 
részéről érzem, sőt tudom, 
mit vállalok fel, és miről 
mondok le, hogy nem csu-

pán aggként egyedül ma-
radok, hanem magamat át 
tudjam adni Istennek és az 
embertársaimnak. Saját ma-
gam is családban nőttem fel, 
így tudom milyen az, ha az 
embernek családja van, mi 
abban a szép, vagy akár ne-
héz.

Saját papságomban azt 
tartom a legszebbnek, hogy 
Isten különös munkatársa 
lehetek a szentségek kiszol-
gáltatásában és a közösség 
alakításban. Hívatásunkban 
a legfontosabb az Úrjézus 
szolgálata és a krisztusi áldo-
zatvállalás. Egy igazi papnak 
át kell vállalnia az embertár-
sak mindennapi fájdalmá-
ból, szenvedéséből, küzdel-
méből, hogy odaadóan tudja 
közvetíteni Isten ajándéka-
it. Erre vállalkoztam, ezért 
dolgozom, ezért élek. Már 
volt, hogy megkértek komo-
lyabban lelki beszélgetésre, 
örömmel fogadtam, és ed-
dig minden esetben tudtam 
is segítséget adni. Fontos az 
életszentségre való törekvés. 
Ez mindannyiunk szótárá-
ban egy nagyon fontos szó 
kell, hogy legyen. Egyesíti az 
életet a szentséggel. Kapcso-
latot létesít az élet és a szent-
ség között. Úgy is mondhat-
nánk, hogy egyesíti az ember 
világát és az Isten világát. 
Kapcsolatot létesít az em-
ber világa és az Isten világa 
között. Fölemeli az embert. 
Segíteni akar neki, és nem 
elnyomni hétköznapi éle-
tét. Egy kivezető utat mu-
tat neki a sok szürkeségből. 
Legyen napirendem olyan, 
mint a bencések jelmon-
data: „Ora et Labora”, azaz 
„Imádkozzál és dolgozzál”. 
Tudjak kellő időt fordítani 
Istenre és embertársaimra.

Szeretnék jó papja lenni 
a közösségeknek. Isten ke-
gyelmében bizakodva helyt 
állni minden feladatban.

Szeleczky Csaba
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Húsvét áldott ünnepköre
A húsvét a kereszténység 

legnagyobb ünnepe. Üdv-
történeti szempontból ez 
teljesen érthető. Hisz fon-
tosabb Jézus kereszthalála 
és feltámadásának misztéri-
uma, mint a születése. (Ezt 
a korai keresztények is így 
gondolták: nem ünnepelték 
Jézus születését, és sokáig 
nem is próbálták meghatá-
rozni annak időpontját.) A 
karácsonyi ünnepkör csak si-
keresebb elvilágiasodása mi-
att lett hangsúlyosabb ünnep 
napjainkra. Az evangéliu-
mi tanítások szerint Jézus 
– pénteki keresztre feszíté-
se után – a harmadik napon, 
vasárnap feltámadt és meg-
mutatkozott tanítványainak.

A Húsvét ún. mozgó 
ünnep,(napjai nem esnek 
az évnek mindig ugyanazon 
keltezésű napjaira.) A 325-
ben megtartott niceai zsinat 
határozta meg pontos idő-
pontját: a tavaszi holdtölte 
után következő első vasár-
nap. Legkorábban március 
22-én, legkésőbb április 25-
én lehet húsvét. Az ünnep 
előtti negyven nap a böjti 
időszak, Krisztus szenvedé-
seire való emlékezés kezde-
te.(Az advent a karácsony-
ra készíti fel lelkiekben az 
embert, a húsvétra pedig a 
nagyböjti időszak.)

A nyugati kereszténység-
ben a nagyböjt kezdőnap-
ja, a húsvétvasárnaptól visz-
szaszámolt 40. hétköznap, 
aminek népies elnevezése: 
hamvazószerda. Ez a farsan-
gi időszak utáni első nap. A 
böjti időszak nagyszombatig 
tart, azaz a húsvétvasárnapot 
megelőző szombatig.

Gyakran hallom az em-
berektől - főleg karácsony 
környékén - hogy nincsen 
ünnepi hangulatuk... Ez a 
hiányérzet teljesen jogos és 
érthető, hisz a legtöbb ün-
nepnek hosszú felvezető, 
rákészítő szakasza van, ami 

segítene az ünnepre való rá-
hangolódásban. De mivel 
ennek megélését manapság 
legtöbbször elhagyják, így 
maga az ünnepnap gyak-
ran csak egy munkaszüneti 
nappá silányul, mélyebb tar-

talom nélkül. S így valóban 
nehéz megélni az ünneptől 
várt átszellemülést.

A Húsvétnál ez a felveze-
tő szakasz a nagyhét, amely 
virágvasárnappal kezdődik 
és az ún. „szent három nap-
pal” zárul (nagycsütörtök, 
nagypéntek, és nagyszom-
bat). Ilyenkor a templomi 
istentiszteleteken és misé-
ken felidézik Jézus földi éle-
tének idekapcsolódó utol-
só napjait, azok eseményeit.
(Az utolsó  széder esti - va-
csorát, elárultatását, elfoga-
tását, megkínoztatását, ki-
végzését)

A húsvéti ünnepkör kü-
lönlegessége, hogy valójá-
ban nem ér véget a jól ismert 
húsvétvasárnappal, de még 
csak a húsvéthétfővel sem.

A húsvét ünnepétől szá-
mított ötven nap a húsvéti 
idő, amely húsvétvasárnap-
pal kezdődik és a 7. vasár-
napig, pünkösdvasárnapig, 
a Szentlélek kiáradásának 
ünnepéig tart. Ez már a mai 
közgondolkodásban kevésbé 
van benne és ennek a rítu-
sait, liturgiáját elsősorban a 
gyakorló keresztények élik 
meg…

A Krisztus halála utáni 
évszázadokban a tömeges 

méretű evangelizálás során 
fontossá vált, hogy a nem 
keresztény népeket is meg-
nyerjék a kereszténység ta-
nainak. Ehhez jó érzékkel 
beemelték a korábbi vallási 
hiedelmek, archaikus nép-

szokások természeti/csilla-
gászati fordulókhoz kötődő 
rítusait. Ezzel a lépéssel a 
mindenkori császár és a ró-
mai egyház könnyebben át-
térítette a pogányokat a ke-
reszténységre, beolvasztva a 
pogány szimbólumokat, je-
les napokat és szertartásokat 
a keresztény hagyományba, 
új vallási tartalommal tölt-
ve meg a pogány ünnepeket.

A húsvét egybeesik a ta-
vaszi napéjegyenlőség idején 
tartott termékenységi ün-
nepekkel is, amelynek ele-
mei a természet feltámadá-
sát, az újjászületést jelentik. 
Minden ősi kultúra megün-
nepelte ezt a napot, amikor 
a természet felébred hosszú 
téli álmából, s a Föld újra 
termékennyé válik. Elkez-
dődhet a vetés, az ültetés, ki-
hajtanak az ősszel földbe rej-
tett magok. 

A húsvéthétfőhöz kötődő 
rítusok a germánok kultu-
szaiból öröklődtek át Euró-
pában. Egy germán - ter-
mékenységet is jelképező 
- istennő volt Ostara, akinek 
a neve az angol Easter és a 
német Ostern (húsvét) sza-
vakban is fennmaradt. Ün-
nepe éppen a tavaszi napéj-
egyenlőség környékére esett, 

akárcsak a húsvét. A hét-
fői locsolkodás ugyancsak 
az ősi termékenységvarázsló 
és megtisztuló rítusokra ve-
zethető vissza. A víz tisztí-
tó ereje a kereszteléshez (is) 
kapcsolódik a keresztény 
kultúrkörben, vagyis itt is 
összefonódik a pogány és a 
keresztény hitvilág.

A még hagyományos pa-
raszti közösségben élő em-
ber életritmusát a dolgos 
hétköznapok és az ezekből 
kiemelkedő jeles napok sza-
bályos, visszatérő váltakozá-
sa határozza meg. Az ünnep 
hiedelmei, szokásai a hét-
köznapok munkáját, termé-
kenységét akarták biztosíta-
ni vagy csupán megjósolni. 
Mágikus eljárásokkal, prak-
tikákkal az ember egészsé-
gét és boldogulását szerették 
volna elősegíteni. A XXI. 
századi jóléti társadalmak 
világának fogyasztói embere 
elvesztette ezt a valóságos, 
eleven kapcsolatát az őt kö-
rülvevő élő világgal. A szü-
lető kiteljesedő elhaló világ-
gal. Életritmusa életciklusa 
már rég nem a természet ve-
getációs ciklusával van össz-
hangban, párhuzamban. Az 
archaikus paraszti kultúrák 
társadalma a nagyrészt ter-
mészet életciklusaihoz kö-
tötte az ünnepeit, a XXI. 
század ember az üzletlán-
cok nyitvatartásához és ak-
ciós ajánlataihoz. Pedig az, 
ami  minket  - többek kö-
zött - emberré tesz: az a vá-
gyódás a lét teljesebb, maga-
sabb szintű megélése után… 

Ebben segítenek az ünne-
pek. Éljük meg, éljük át eze-
ket. Az ünnep szó eredeti je-
lentése: „szent nap”. A szent 
pedig igazat jelent. Mind-
annyiunknak azt kívánom, 
hogy szent napjaink, igaz, és 
a maguk teljességében meg-
élt napokká válhassanak.
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Művelődési Ház
 és Könyvtár Rácalmás

Cimborák 
fi gyelem!!

Minden cimborát sze-
retettel várunk Békés 
Márta és Gáti István zenés, 
verses előadására,április 
29-én! A következő cim-
bora foglalkozás: május  
28-án lesz, megemléke-
zünk a Madarak és a fák 
napjáról, és gyereknapi 
műsorral készülünk.

Törökné Antal Mária 
klubvezető

Magyar Költészet Napja a művelődési házban
Évek óta hagyomány, 

hogy József Attila szüle-
tése napján -ami 1964 óta 
a Magyar Költészet napja 
is- a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtárban emlék-
műsort szervezünk. Az idei 
évben se volt ez másképp. 
Örömmel fogadták el meg-
keresésünket helybéli vers-
mondók, és az óvoda Cica 
csoportja is készült egy kis 
verssel. Nagy örömünkre el-
fogadta meghívásunkat a 
dunaújvárosi Írisz Versszín-
pad is, akik első alkalommal 
jártak nálunk. Hogy a vers-
mondást színesebbé tegyük, 
a Rácalmási Glória Kamara 
Kórus megzenésített versek-
kel készült.

A nézőtérre pótszékeket 
kellett tenni, oly nagy volt 
az érdeklődés, jó volt látni, 
hogy ennyi költészet kedve-
lő lakoshoz jutott el a kör-
nyékben a műsor híre, hiszen 
nem csak helybéli, de több 
kulcsi, adonyi, dunaújvárosi 
vendég is érkezett.

A színvonalas est mind 
a hetven perce érzelmek-
ről szólt: hol sírtunk, hol 
nevettünk, hol pedig a lel-
künket simogatta egy-egy 
költemény. Az óvodásokat  
mindannyian szívünkbe zár-
tuk, olyan kedves produkci-
ót hallhattunk a kicsiktől. 
A közönség jól ismeri és 
örömmel hallgatja versmon-
dóként is Ördögné Ruszt-
hi Annát, a helyi színjátszó 
csoport vezetőjét, Lendvai 

Józsefné Erzsikét, aki hosz-
szú évek óta gyönyörködtet 
versmondásával bennünket, 
Dobos Ágnest, akit a pandé-
mia alatt az online költészet 
napi műsorban is csodál-
hattunk, de megismerhet-
tük a helyi általános iskola 
2. osztályos tanulóját, Szaló-
ki Szabolcsot, akit biztosan 
hallani fogunk még verset 
mondani! Az Írisz versz-
színpad tagjai, Bardocz Éva, 
Kollárné Jánoki Anna, Bar-

na József és Pálvölgyi Já-
nos hosszú évek rutinjával 
adták elő választott versei-
ket, melyek megborzongat-
ták lelkünket, vagy éppen 
mosolyt csaltak arcunkra,  
itt-ott a gitár hangjával fű-
szerezve a hatást. A Gló-
ria Kamara Kórus tagjai hol 
gitár, hol zongora kíséretes 
darabokat adtak elő, de ké-
szültek kétszólamú acapella 
kórusművekkel is. Mivel az 
idei évben ünnepeljük Petőfi  
Sándor születésének 200.év-
fordulóját, a műsorban záró-
számként egy megzenésített 
Petőfi  vers hangzott el a kó-
rus előadásában.

A közönség részéről nagy 
taps és gratulációk jelez-
ték, hogy tetszett a műsor 
és hogy mennyire hiány-
zott már mindenkinek, hogy 
végre korlátozások nélkül 
élvezhessük és adhassuk át a 
kultúrát!

Gyalus Boglárka
a rácalmási Glória

Kamarakórus vezetője

Eredményes 
nyugdíjasok

A rácalmási Napfény 
Nyugdíjas Klub két tag-
ja is elismeréssel tért 
haza a bölcskei Múló 
Évek Nyugdíjas Klub 
által szervezett Petőfi  
vers-maratonról. 

Lendvai Józsefné 
második,  Schmidt La-
josné harmadik helye-
zést értek el! 

Ezúton is  szeretettel 
gratulálunk!

Nem sok dolga akadt a műsorvezető Szabó Gabi Micinek legutóbbi 
beszélgetős estjén, ugyanis, amint letették a kávéspoharat az asztal-
ra, a vendég Beleznay Endre (született ifj . Kiss Endre) nyomban bele-
lendült, és közel két és fél órás pörgős stand up estet prezentált – a 
közönség legnagyobb örömére. (Forrás/fotó: duol.hu)
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Könyvajánló

Ákody Zsuzsa: Lélekrablók
„Mert a boldogság nem 

mindig eget rengető érzés, 
amelyet feldobottság és sza-
pora pulzus jellemez, a bol-
dogság lehet visszafogott is, 
csendes, szelíd, majdhogy-
nem szerény. Amikor azon-
ban ránk talál, épp úgy be-
tölti testünket-lelkünket, 
mint az a másik fajta, a sza-
pora pulzussal járó.” Nehéz 
és mélyen megérintő kö-
tet, ami úgy olvastatja ma-
gát, hogy észrevétlen érünk 
a végére. Ákody Zsuzsa re-
génye rávilágít arra, hogy a 
gyermekkori traumák ellen 
milyen tudatos és tudat alat-
ti védekezésre képes az em-
ber. Szól a lélekről, és szól 
a lélekrablókról… Két fi a-
tal, akiknek élete, sorsa több 
pontos is összefonódik, sé-
rült lelkük azonban hol eltá-
volodásra készteti őket, hol 
pedig egymáshoz közel sod-
ródnak. Képesek megtalálni 
a hőn áhított boldogságot? 
És vajon ugyanazt jelen-
ti mindkettőjüknek a bol-
dogság? „… a boldogságot 

nem a szenvedélyben talál-
ták meg, hanem a lelki bé-
kében.” Nagyszerű stílusban 
megírt, rendkívüli történet, 
mely gondolkodásra készte-
ti az olvasót. Gondolkodásra 
a szeretetről, az emberi lélek 
sokszínűségéről, az öröklött 
mintákról, az ítélkezésről, az 
életről. „… milyen különös 
is a szeretet. Amikor igazán 
szükség van rá, előbújik, és 
megmutatja magát.”

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető-

művelődésszervező

Könyvtári 
percek

Várjuk Önöket szeretettel 
a következő nyitvatartási időben:  
Művelődési ház nyitvatartása:  Könyvtár nyitvatartása: 

Hétfő: 12-20    Hétfő: zárva  
Kedd: 8-20    Kedd: 8-18  
Szerda: 8-20    Szerda: 10-20  
Csütörtök: 8-20   Csütörtök: 8-16  
Péntek: 8-20    Péntek: 10-15  
Szombat: 8-17   hónap 1. szombat 8-12  
Vasárnap: zárva   Vasárnap: zárva  

Kundra Anikó  
 igazgató
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K O S Á R F O N Ó

F O G L A L K O Z Á S

K E Z DŐK N E K

B A R N Á N É

U J V Á R I

H A J N A L K Á V A L

H E L Y S Z Í N : J A N K O V I C H -

K Ú R I A  R E N D E Z V É N Y -  É S

T U R I S Z T I K A I  K Ö Z P O N T

J e l l e m z ő e n , m a g y a r  h a g y o m á n y  ő r z ő t
f o n , z ö l d  v e s s z ő v e l  d o l g o z i k .

S z á m á r a , a  k o s á r f o n á s  é l e t f o r m a , m e l y
a  f ö l d e k e n  k e z d ő d i k  é s  a  m ű h e l y b e n

é r  v é g e t .

R é s z v é t e l i  d í j :  8 0 0 0  F t / f ő /  3  ó r a
H a v i  b é r l e t  3 2 . 0 0 0  F t / h ó / 4  a l k a l o m

B ő v e b b  i n f o r m á c i ó  é s  j e l e n t k e z é s :
r e f e r e n s @ j a n k o v i c h k u r i a . h u ;
+ 3 6 3 0 9 2 2 9 8 3 0

K E Z D É S :  2 0 2 2  M Á J U S  3 1 .

Mikor, hogyan és mire érdemes cserélni?
A mai közlekedési viszo-

nyok mellett a gumik tapa-
dása kulcsfontosságú a biz-
tonságos vezetés érdekében. 
A Hankook szakértői segí-
tettek összegyűjteni a leg-
fontosabb információkat a 
téli-nyári gumicsere kapcsán.

Mikor van itt az ideje?
Ahogyan az a nevéből is 

látszik, nyári gumira évszak-
váltáskor, a melegebb hó-
napok kezdetével van szük-
ség, de természetesen sokkal 
okosabb dolog az időjárást 
és a fi zikai körülményeket, 
mint szigorúan a naptárat 
fi gyelni. A nyári abroncsok 
napi 7 fok feletti középhő-
mérséklettől kezdve nyúj-
tanak biztosabb tapadást a 
téli gumiknál, és bár nyilván 
nem lehet előre megjósolni, 
mikortól várhatunk ponto-
san ilyen időjárást, a hazai 
viszonyok alapján a gumi-
csere ideje általában valahol 

március vége és április vége 
között jön el.

Jó lesz a tavalyi?
A törvény a gumikon lévő 

barázdák minimális mélysé-
gét 1,6 mm-ben határozza 
meg, vagyis ez alatt már nem 
csak opció a csere. Ugyanak-
kor már 2-2,5 mm-es mély-
ségnél is köteles a jármű ve-
zetője szem előtt tartani a 
gumik elhasználódottságát, 
és ennek megfelelően vezet-
ni az autót. A szakértők sze-
rint, ha valóban biztonságo-
san szeretnénk vezetni, akkor 
érdemes a minimum 3 mm-
es mélységhez ragaszkodni, 
és az ennél alacsonyabb csa-
tornamélységnél már érde-
mesebb egy új készletet be-
szerezni. Fontos számolni az 
általános anyagfáradással is: 
ha 6 évnél idősebbek, akkor 
már nem érdemes felszerel-
ni őket. Az abroncs korának 
meghatározásában segíthet 

az oldalukon lévő, úgyne-
vezett DOT szám, melynek 
első két számjegye a gyártási 
hetet, a második kettő pedig 
a gyártási évet jelöli.

Mit csináljunk a télivel?
A leszerelt gumikat, ha 

még a következő szezon-
ban is szeretnénk használ-
ni, mindenképpen érdemes 
megtisztítani, majd a követ-
kező télig száraz, hűvös, de 
nem fagyos, napfénytől vé-
dett helyen tárolni. Érdemes 
krétával megjelölni, hogy 
melyik abroncs hová volt fel-
szerelve, és a következő fel-
rakáskor rotálni őket.

Mikor érdemes négyévszakos 
abroncsot választani?

Kézenfekvő megoldás le-
het a négyévszakos abroncs 
mindazoknak, akik autóju-
kat nem használják minden 
nap. Sokan úgy gondolnak 
ezekre az abroncsokra, mint 

a takarékoskodás egy alter-
natívájára. Nincs szükség 
gumicserére, és egész évben 
gurulhatunk, hiszen min-
den időjárási körülményhez 
ideális választást nyújtanak. 
Azonban fontos megjegyez-
ni, hogy rendkívüli időjárá-
si körülmények között (rö-
vid idő alatt lehullott nagy 
mennyiségű csapadék, nagy 
hó, mély sár) menetteljesít-
ményük elmarad a szezoná-
lis gumiktól. Aki éves szin-
ten 20-30.000 kilométernél 
többet vezet, annak minden-
képpen ajánlott a szezonnak 
megfelelő gumiabroncsot 
használni. Kevesebb, váro-
si használat esetén jó alter-
natíva lehet a négyévszakos 
abroncs, például a Hankook 
Kinergy 4S 2 és 4S 2 X ab-
roncsai, amelyek rendkívül 
jól teljesítettek a nemzetkö-
zi teszteken, így valóban uni-
verzális megoldást jelenthet-
nek.
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

További információ a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, 
valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely aktuális programjairól:

www.racalmasisportcsarnok.hu www.facebook.com/racalmasisportcsarnok

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA
Az utóbbi hetekben 3 alkalommal is rendeztek Rácalmá-

son diákolimpiai fordulókat kézilabda sportágban: a IV. kor-
csoportos fi úk területi döntője és megyei döntője, valamint 
a III. korcsoport megyei elődöntője került megrendezésre. 

A Jankovich Miklós Általános Iskola csapata mindkét 
korosztályban jól szerepelt, a megyei fordulókra is továbbju-
tottak a fi úk! Segítette őket a többi osztály is, akik lelkesen 
szurkoltak nekik a mérkőzéseiken. 

Gratulálunk a szép eredményekhez!

MESÉS DÉLELŐTT A SZABADBAN OVISOKNAK
Húsvét előtti héten mesés-mocorgós-ügyeskedős prog-

ramokkal vártuk az ovis csoportokat a Sportcsarnokba és a 
Művelődési Házba. A rácalmási óvoda minden csoportja ki-
próbálta magát, de Dunaújvárosból is érkezett csoport. A 
gyerekek 3 állomáson szerezhettek élményeket: a könyvtá-
ban Schmidt-Czetli Ágnes tavaszi mesét mondott, a külső 
kosárlabda pályán egy akadálypályán ügyeskedhettek és hús-
véti témájú kézműveskedés is szerepelt a programban.  

Várunk Benneteket jövőre is! 

Megyei diákolimpia II. helyezett IV. korcsoportos fi úk

A III. korcsoportos csapat továbbjutott a megyei döntőbe Mesés délelőtt ovisoknak: mesehallgatás, ügyességi feladatok
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Hibás volt a nyomtatás
Legutóbi, márciusi lapszámunkban hibás (csúnya) volt a 

„Természeti vagy társadalmi erők okozták a régi katolikus 
templom pusztulását? (2.)” című cikk fekete-fehér két db fo-
tója, továbbá az alábbi hirdetés is. Németh Miklósné, a hirdető, 
valamint olvasóink elnézését kérjük. Most úja közöljük a két 
fotót képaláírással együtt, valamint a hidetés (ezt alul láthatják). 

Feszty Masa által festett oltárkép

1960-as évek, repedések az északi falon
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Matkó Borbála és a szentek szobrai
Rácalmáson az utcákat 

járva és figyeljük a szobro-
kat, Matkó Borbála által állí-
tott szobrokkal találkozunk. 
Matkó Borbáláról azonban 
alig tudunk valamit. Ki ő, 
miért költött jelentős össze-
geket szobrokra?

Matkó Borbála után ku-
tatva azonban én is megálla-
pítottam, hogy nagyon nehéz 
bármit is Borbáláról felderí-
teni. Ennek főként az az oka, 
hogy ő és családja a XVIII. 
században élt és erről az idő-
ről alig, vagy kevés leírás van. 
Sőt, ami van, gyakran ellent-
mondásos és téves. Ebben az 
időben még kevés újság volt. 
Erre az időre a nagy birtok-
perek és birtokelosztások 
voltak a jellemzők. Egy-egy 
falu 5-10-15 éves perek után 
gazdát cserélt. Ezek az ese-
mények a Matkó és Gyür-
ky családokat is jelentősen 
érintették. Amit sikerült fel-
kutatni, azt az alábbiakban 
olvashatjuk. 

A Matkó família Erdély-
ből, a Székelyföldről szárma-
zik. Innen van a szent keresz-
ti előnevük is. Győr és Pápa 
környékére kerültek. A fa-
míliából az 1735-40-közötti 
években Matkó I. Pál (1690 
Pápa-1759 Ráczalmás) és fe-
lesége, Tavasz Borbála (1692 
-?) Pápáról Ráczalmásra köl-
töztek hét gyermekkel: Bor-
bála (1721-?), Ferenc (1722-
?), II. Pál (1726-1787), József 
(1729-?), Mihály (1732-?), 
András (1733-1763), Judit 
(1734-?), mivel itt jelentős 
birtokot örököltek. Egyéb-
ként Tavasz Borbála ráczal-
mási származású. Szüleinek 
- Tavasz Gergely (1674-?) és 

Farkas Judit (1674 - ?) - itt 
volt jelentős birtoka és kúri-
ája. 

Matkó I. Pál az 1730-as 
években felépítette kúriáját, 
azt a kúriát, amit Mosonyi 
Mihály – a kúria egymás 
utáni lakói alapján. – Mat-
kó-Gyürky-Kreskay-Hu-
ber-Wetzel-Exler kúriának 
nevezett, ma pedig polgár-
mesteri hivatal.

Ebben az időben az elemi 
iskolai oktatás még nem volt 
megszervezve, így a Mat-
kó gyerekekhez magántaní-
tót fogadtak. Az elemi iskola 
után középiskolába is jártak. 
A Matkók és Gyürkyk azon 

famíliák közé tartoztak, akik 
közül sokan felsőfokú vég-
zettséget szereztek és me-
gyei, valamint országos ve-
zetőké váltak. 

Matkó I. Pál 1759-ben, 
Tavasz Borbála az1760-as 
évek elején meghaltak. Vi-
szonylag rövid rácalmási éle-
tük alatt nagy tekintélyt vív-
tak ki maguknak - bár ehhez 
a nagybirtok ténye is hozzá-
járulhatott - ezt az is jelzi, 
hogy a Kápolnadombon a 
Jankovichok sorába temet-
ték őket. 

Matkó II. Pál (1725-
1787) Pápán született. 10 
éves korától ráczalmási .A 

középiskola után felsőfo-
kú végzettséget is szerzett 
és Fejér megyei tisztségeket 
vállalt. Feleségül vette Szi-
nay Erzsébetet (1754-1792). 
Négy gyermekük született: 
Borbála 1770, József 1774, 
Ferenc 1776, Anna 1779.

II. Pál és Erzsébet a Mat-
kó családi sírboltban nyug-
szanak.

Borbála (1770-1837) 
1793-ban férjhez ment 
Gyürky Lipóthoz (1769-
1803). Gyürky Lipót életé-
ről kutatásaim során nem 
találtam leírást, csupán azt, 
hogy a Gyürkyek a XIII - 
XIV. században Hont vár-
megyei Gyürki településen 
éltek és innen szóródtak szét 
az egész országba. Gyürky 
1792-től, 23 éves korától, 
felsőfokú végzettsége meg-
szerzése után, Fejér megyei 
ülnök volt.

Borbáláéknak egy gyer-
mekük született: 1794-ben 
Pál. 

Borbála neve azért is ma-
radt fenn, mert két szobrot 
állítatott fel. Az első szobor 
a Piéta volt, melyet a zarán-
dokhellyé vált Szentkútnál 
építettek fel 1800 körül. A 
Szentkút már a középkorban 
híres volt hidegvízű forrásá-
ról. A tatárjárás előtt állító-
lag volt itt egy apácakolos-
tor. Két forrás volt: Egyik a 
katolikusoké, a másik a gö-
rögkeleti vallású szerbeké. 
A kolostor emlékére állítat-
ta fel Borbála a Piétát. Pié-
ta a keresztről levett Krisz-
tust ölében tartó és fiát sirató 
Mária ábrázolása. A szobor 
fehér sóskúti mészkőből ké-
szült. Hogy megmentsék a 

Pieta szobor a templom előtt
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Rácalmás 17

vandalizmustól, Soós Atya 
bevitette az új templom elé.

Borbála nővére, Anna 
(1779-1802) 17 éves korá-
ban, 1796-ban férjhez ment 
Simonyi Jánoshoz, és a kö-
vetkező évben megszületett 
gyermekük, Franciska. Anna 
1802-ben meghalt. A családi 
sírban temették el. Borbálát 
nővére halála nagyon meg-
viselte. Simonyi újra nősült, 
Boncz Franciskát vette fele-
ségül. Négy gyermekük szü-
letett. A Simonyi gyerekek 
keresztanyja Matkó Borbá-
la volt. 

Lipót, Borbála férje 
1803-ban váratlanul meg-
halt. A rácalmási családi sír-
boltban temették el. Borbála 
még ez évben egy nagy vörös 
márvány sírkövet emeltetett, 
felsorolva a sírboltban elte-
mettek nevét. A sírkő ma ta-
lán a temető legrégebbi sír-
köve. Felirata sokat segített a 
Matkó-Gyürky családi kap-
csolatok felderítésében.

Borbálát a család tagjai-
nak elvesztése nagyon meg-
viselte. A vallás felé fordult.

Az 1805 körüli évek-
ben a Nepomuki Szent Já-
nos szobrot szintén Matkó 
Borbála állítatta. A mon-
da szerint Szent János az 
egyik cseh királynő gyónta-
tója volt. A királynő gyónása 
után a király követelte, hogy 
mondja el, mit gyónt a fele-
sége. Szent János betartotta 
a gyónási titkot, ezért a ki-
rály a Morva folyóba fojtot-
ta. Szent Jánosnak nagy kul-
tusza volt a XIX. században. 
Borbála a szobrot Szigetfő 
és Almás közötti határjelző 
dombon állítatta fel. A szo-
bor sóskúti mészkőből épült. 
A szobor jelenleg a róla el-
nevezett Szent János téren 
áll és felújításra vár.

Gyürky Lipót után Bor-
bála Alsószentivánon jelen-
tős birtokot örökölt. Egyes 
jegyzetek arra utalnak, hogy 
Borbála bekapcsolódott bir-
tokainak szervezésébe és 
irányításába. Birtokai főként 
bérbeadás által jövedelmez-

tek. Így az alsószentiváni 
gazdáknak jelentős területet 
adott bérbe szőlőtelepítés, 
illetve szőlőművelés céljából. 
Ekkor még az oltványvessző 
ismeretlen volt. A szerződés 
szerint a területet négy éven 
keresztül dézsmamentesen 
használhatják a bérlők, de 
az ötödik évtől már kötele-
sek dézsmát adni. A dézsma 
hetedrész volt. Két év után 
azonban a szőlőültetvények 
a birtokperek áldozatául es-
tek. 

Matkó Borbáláról és 
gyermekéről, Pálról a továb-
biakban nincsenek informá-
cióim. Borbála 1837-ben 
halt meg és a családi sírbolt-
ba temették el.

A Matkó vagyont az 
1840-es években oldalági 
rokonok örökölték, így ez 

időtől Matkó családok sin-
csenek Rácalmáson.

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 

Károly János: Fejér vár-
megye története 5. (Székes-
fejérvár, 1904) 

Nagy Iván: Magyarország 
családjai 7. kötet.

Mosonyi Mihály: Egy 
rácalmási a régi Rácalmásról

Fejér Megyei Történeti 
Évkönyv 13. (Székesfehér-
vár, 1979) Farkas Gábor

T u r u l - t u r u l  -
- 1883 -1950-1/csaladtörte-
neti-adatok-fejervarmegye-
történetében

Károly János: Fejér vár-
megye története 1. (Székes-
fehérvár, 1896) 

Nepomuki Szent János szobra a Szent János téren

Jó állapotban lévő, szá-
munkra feleslegessé vált 
de jól működő eszközök 
eladók! Elektromos sö-
vényvágó, elektromos lánc-
fűrész, kemping kerékpár, 
asztalos gyalupad és asz-
talos kézi gyaluk, szorítók. 
Érdeklődni a 06-20-966-
06-05 telefonszámon le-
hetséges.

Elkezdődtek 
a vízi sportos 
edzések

A mostani tavaszunk idő-
járása nem kegyes a vízi ala-
pozást végző sportolóink-
hoz, de március közepe óta 
eveznek, kitartóan.

Nagy Roland és Posz-
pischil Lőrinc a serdülő vá-
logatott keret tagjai,  április 
10-16. közt Szegeden ké-
szülnek.

Bölcskei Ferenc 
szakosztályvezető

Ügyintézés 
digitálisan

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalnál (NAV) előtérbe 
kerültek a biztonságos digi-
tális kommunikációs csator-
nák. Az ügyfelek ezáltal sze-
mélyes megjelenés nélkül, 
egyszerűen, gyorsan és biz-
tonságosan intézhetik adó-
ügyeiket. Mindössze KAÜ-
azonosításra (ügyfélkapus 
regisztráció, e-személyi iga-
zolvány, telefonos azonosí-
tás) és KÜNY tárhelyre van 
szükségük.  NAV

ApróhirdetésApróhirdetés
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Rácalmás a török korban (1.)
Rácalmás területét 1541-

ben foglalták el véglegesen 
az oszmán hadak. A Budá-
ra hajóval tartó pasa a legen-
da szerint megpihent a szi-
geten, melynek legmagasabb 
pontját, ami körtés mellett 
van, és a sziget magja lehe-
tett egykor, Pasa-dombnak 
nevezték a régi öregek. 

Öt esztendővel később 
készült el az első adóösz-
szeírás, defter. A törökök az 
újonnan meghódított orszá-
gokban nem a földterület 
nagyságát, hanem a rajta élő 
„humán erőforrást”, az adó-
fizetésre kötelezhető embe-
reket igyekeztek minél pon-
tosabban felmérni. Ennek 
érdekében nyilvántartásba 
vették az egyes települések 
családfenntartóinak nevét, 
terményeik várható mennyi-
ségét, és az ezekből számított 
adóikat. Ezek az összeírások 
sok információt nyújtanak 
a népesség demográfiájának 
alakulásáról, a halandóság-
ról, a költözködésekről, és 
a gazdaság alakulásáról. Az 
1546-os, 1559-es, 1562-es, 
1580-as és 1590-es össze-
írások maradtak ránk. 

Az 1500-as évek köze-
pére a Rácalmás terüle-
tén fekvő négy településből 
már csak Almás volt lakott. 
Szentiván (Almástól észak-
nyugatra feküdt) és Cse-

tény (Szigetfőtől nyugatra) 
a „szultáni meghódítást kö-
vetően” - idézet a defterből 
-kihalt. Csetény földjét az 
almásiak művelték, Szent-
iván pusztán Adony, Pente-
le, Keve, Makád, Simonfa-
lu, Almás falvakból többen 
voltak szőlősgazdák. Kucsi 
pusztán, Almáson és Sziget-
főn szintén tekintélyes sző-
lőbirtokok voltak. 1562-ben 
Szigetfő lakói beköltöztek 
Almásra, bár a nyilvántar-
tásban külön szerepeltek az 
adózó családfők. 

Rácalmás területe a bu-
dai szandzsákhoz tartozott 
és mivel magasabb jövedel-
mezőségű volt (1580-ban 
45 000 akcsét róttak ki 77 
családra), a szultán hász-
birtokaihoz sorolták, az itt 
beszedett pénzből az állam-
háztartást finanszírozták.

Egyetlen kivétellel ma-
gyar családnevek fordulnak 
elő az összeírásokban: Ador-
ján, Angyal, Antalfi, Bakó, 
Baracsi, Baranyai, Barna, 
Bárány, Berta, Boldizsa, Bo-
zsó, Csorna, Csömör, Dóci, 
Domján, Dunai, Fajszi, Far-
kas, Fejes, Fekete, Filip, Fo-
dor, Fődi, Gálfi, Halász, 
Haszom, Hirvát, Kántor, 
Kazdak, Kelemen, Keresz-
tös, Kis, Kobak, Kotó, Ko-
vács, Lantos, László, Major, 
Mészáros, Mihálfi, Molnár, 

Nagy, Nemese, Pap, Sán-
ta, Sörös, Sura, Szabó, Szá-
lai, Szentlászló, Tajti, Tinyei, 
Tód, Torsok, Török, Turó, 
Vajda, Varga, Zámbor

Egyedül Miskófcse Di-
mitre lehetett rác. Ebben az 
időben a szerbeknek még 
nem volt vezetéknevük, a hi-
vatalnokok a származási he-
lyük (Miskófcse-nak írták a 
törökök Miskolcot) alapján 
nevezték el őket.

A családfőket általában a 
vezetéknevükön vették jegy-
zékbe, hacsak nem voltak 
bírók, deákok, papok, ková-
csok vagy vándormunkások, 
mert ennek jelzése mellet 
csak a keresztnevük fért el. 
Az összeírásból megtudhat-
juk, hogy egy Orbán neve-
zetű diák (nem egyházi írás-
tudó személy) és egy szolga 
is élt 1546-1559-ben Almá-
son. Pap, vagy bíró nevével 
nem találkoztam.

A következő keresztne-
vek szerepelnek az össze-
írásokban: Alberd, Amb-
rus, András, Antal, Ágoston, 
Balázs, Bálind, Benedek, 
Bertalan, Boldizsár, Borbás, 
Dávid, Dienös, Dimitre, Éli-
ás, Farkas, Ferenc, Gál, Gel-
lérd, Gergel, György, Imre, 
István, János, Kálmán, Kele-
men, László, Lázár, Lőrinc, 
Lukács, Matiás, Márton, 
Máté, Mihál, Miklós, Or-

bán, Pál, Pétre, Tomás, Vid, 
Vince

A népesség számára csak 
következtethetünk a defte-
rekből, mert a családhoz tar-
toztak a nős fiúk és a vejek 
is a családjukkal. A későbbi 
összeírások adatait mindig 
összehasonlították az elő-
zőkkel, így kiderült, hogy 
hányan haltak meg, költöz-
tek el, tűntek el, és hányan 
költöztek a településre. Nagy 
volt a lakosság mozgása és a 
halandóság. Amikor az osz-
mán birodalom adminiszt-
rációja lazulni kezdett, már 
nem készültek pontos ösz-
szeírások, a lakosok számá-
nak alakulásától függetlenül 
csak arra törekedtek az ösz-
szeírók, hogy az adó mérté-
ke növekedjen. (Az 1590-
es összeírásokat használták 
még száz év múlva is.) Las-
sú és körülményes volt a tö-
rök közigazgatási rendszer, 
mert mindent jelenteni kel-
let a szultánnak, és majdnem 
mindent Isztambulból sza-
bályoztak. Az egész adózási 
rendszer a kiküldött hivatal-
nokok munkáján alapult, ők 
viszont megvesztegethetőek 
voltak. A török birtokosok 
nem törekedtek fejlesztés-
re a falvakban és a városok-
ban sem.

A dzsizje adót csak azok fizették, akiknek 300 akcsét, vagyis 6 magyar forintot érő ingóságuk volt
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1546 43 13 1 1 58 20 1546 15 3 - - 18 5
1559 69 44 3 1 117 40 1559 18 12 - - 30 10
1567 70 59 2 2 133 70 1567 19 18 - - 37 19
1580 77 13 4 - 94 77 1580 22 8 - 1 31 22
1590 52 7 1 3 63 52 1590 15 4 - - 19 15
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Tisztelt Rácalmási Lakosok!
A járványhelyzet miatt történt 2020-as évi kényszerű 

szünet után, a tavaly megrendezett XVII. Tökfesztiválon ve-
zettük be a porták előtt kiállított tökdekorációk értékelésé-
nél a belépő karszalagok helyetti értesítéseket. A személyes 
tapasztalataink, valamint a hozzánk érkező számos pozitív 
visszajelzés alapján úgy döntöttünk: ezt a rendszert idén is 
alkalmazni fogjuk. Talán ebből is látható, hogy a szervező-
csapat már hónapok óta lázasan készülődik az idei rendez-
vénye. Célunk, hogy ez a „készülődési láz” szép fokozatosan 
Önökre is átragadjon és együtt munkálkodjunk a remélhe-

tően emlékezetes fesztiválnapokért az előttünk álló időszak-
ban. Éppen ezért tartjuk kiemelten fontosnak a rendszeres 
a tájékoztatást az általunk már ismert, vagy éppen zajló ak-
tuális munkákról, és frissítjük fel a korábbi Tökfesztiválokon 
már alkalmazott, illetve a most bevezetés előtt álló rendezési 
elveket, főbb szempontokat. 

Ezek egyike, hogy a porták, telkek utcafronti részén kiál-
lított 2 darab 3 napos belépővel jutalmazott un. „hagyomá-

nyos” tökdekorációkon kívül szeretnénk, ha minél többen 
vállalkoznának a Fő út - Millenniumi Park - Széchenyi tér 
- a Jankovich Kúria bejárata útvonal mentén található terü-
leteken további látványos és hangulatos dekorációk felállítá-
sára. Az erre vállalkozók (csoportonként) az 5-5 db 3 napos 
belépőn mellé még külön értékelés alapján egyéb értékes 
jutalmakat is nyerhetnek majd. 

Tavaly ez a kezdeményezés már remekül működött. To-
vábbi előremutató változás, hogy a fesztivál nevéhez illő 

dekorációkban ne csak az adott napokon gyönyörköd-
hessünk, ezért a tökkompozíciók elkészítését már a feszti-
vált megelőző héten kérjük majd elkezdeni. A szükséges 
alapanyag beszerzésére lehetőséget biztosítunk az adott hét 
szombatján kezdődő tökárusítással is.

Most még van idő megtervezni, kitalálni az idei fesztivál 
ötletes tökdekorációit, amelyeket mindenki - a lehetőségei-
nek megfelelően - megalkothat majd kisvárosunk lakói és az 
idelátogató vendégek nagy örömére.

Üdvözlettel, a
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület vezetősége

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Telefon: 06-25-440-185, 06-30-263-6445
„A” menü 1450 Ft 

Csak második:1250 Ft
„B” menü 1750 Ft 

Csak második: 1550 Ft
„C” menü 1750 Ft 

Csak második 1550 Ft
Extra menü 2150 Ft 

Csak második: 1950 Ft

5. 2.,  hétfő Hamis gulyás leves, 
mákos tészta

Hamis gulyás leves, 
rántott csirke mell rizs

Hamis gulyás leves, 
sertés pörkölt, tészta

Hamis gulyás leves, baconnal sajttal 
töltött rántott szelet, petrezselymes 
burgonya

5. 3., kedd Karfiol leves, 
vagdalt, rizi-bizi

Karfiol leves, 
rántott halfilé, pet. burg

Karfiol leves, 
tarhonyás husi

Karfiol leves, csülkös, pacal pörkölt, 
főtt burgonya, vegyes vágott

5. 4., szerda Húsleves, bolognai spagetti Húsleves, 
rántott csirke comb, hasáb

Húsleves, 
vadas pulyka ragu, tészta

Húsleves, csülök Pékné módra, házi 
kápi Sali 

5. 5., csütörtök Brokkoli krém leves, kelká-
poszta főzelék, pulyka ropogós

Brokkoli krém leves, spenótos 
penne, sült csirke mellel 

Brokkoli krém leves, 
zöldborsós tokány, tészta

Brokkoli krém leves, kijevi csirke 
mell, burgonya krokett 

5. 6., péntek Fejtett bableves, 
rántott sajt, hasáb

Fejtett bableves, 
stíriai metélt

Fejtett bableves, 
milánói sertés borda

Fejtett bableves, BBQ oldalas, pet-
rezselymes burgonya

5. 7., szombat Korhely leves, fokhagymás sertés sült, vajas tört burgonya

5. 9., hétfő Zöldborsó leves, 
sajtos tejfölös tészta

Zöldborsó leves, 
tarhonyás husi

Zöldborsó leves, grill csirke 
comb, párolt zöldség

Zöldborsó leves, hagymás rostélyos 
tarjából, vajas tört burgonya

5. 10., kedd Paradicsom leves, 
zöldborsó főzelék, vagdalt

Paradicsom leves, 
mustáros tejfölös tokány, rizs

Paradicsom leves, 3 sajtos tej-
színes csirke, penne 

Paradicsom leves, marha pörkölt, 
főtt burgonya 

5. 11., szerda Húsleves, 
burgonyás kocka

Húsleves, 
vadas sertés ragu, tészta

Húsleves, 
rakott karfiol

Húsleves, fokhagymás rántott tarja, 
fűszeres burgonya, csemi ubi

5. 12., csütörtök Májgombóc leves, kelkáposzta 
főzelék, sertés pörkölt

Májgombóc leves, 
sertés pörkölt, tészta

Májgombóc leves,  
rántott csirke comb, rizi bizi

Májgombóc leves, magyaróvári ser-
tés borda, vajas tört burgonya

5. 13., péntek Zöldbab leves, 
lekváros palacsinta (2 db)

Zöldbab leves, olaszos sertés 
szelet, fűszeres burgonya

Zöldbab leves, sült csirke mell, 
francia rakott burgonya

Zöldbab leves, csirke saslik, grill 
zöldség

5. 14., szombat Húsleves, rántott karaj, hasáb

5. 16., hétfő Grízgaluska leves, 
burgonya főzelék, pörkölt

Grízgaluska leves, 
bácskai rizses hús

Grízgaluska leves, töltött csirke 
comb, petrezselymes burgonya

Grízgaluska leves, baconnal, sajt-
tal töltött rántott sertés szelet, pá-
rolt rizs

5. 17., kedd Tojás leves, paradicsomos hús-
gombóc, főtt burgonya

Tojás leves, 
sertés paprikás, rizs

Tojás leves, csirke pörkölt, ga-
luska

Tojás leves, sajttal sonkával töltött 
rántott karaj, petrezselymes bur-
gonya

5. 18., szerda Húsleves, 
babfőzelék, sült hús

Húsleves, stefánia vagdalt, 
petrezselymes rizs

Húsleves, lacházi csirke mell, 
fűszeres burgonya Húsleves, borjú paprikás, galuska

5. 19., csütörtök Lencse leves, 
lecsós virsli, tarhonya

Lencse leves, 
rizsfelfújt, málna öntet

Lencse leves, párizsi csirke 
mell, rizi-bizi

Lencse leves, gombás tokány, tar-
honya

5. 20., péntek Grízgaluska leves, 
szilvás gombóc

Grízgaluska leves, 
rántott sertés szelet, vegyes köret Grízgaluska leves, rakott kel Grízgaluska leves, sült kacsa, párolt 

káposzta, rizs

5. 21., szombat Bugaci húsgombóc leves, sült tarja, petrezselymes burgonya

5. 23., hétfő Gulyás leves, mákos tészta Gulyás leves, rántott szelet, rizs Gulyás leves, sült csirke comb, 
vele sült burgonyával

Gulyás leves, kijevi csirke mell, fű-
szeres burgonya

5. 24., kedd Tarhonya leves, rántott csirke 
máj, petrezselymes burgonya Tarhonya leves, gyros tál Tarhonya leves, zúzza pörkölt, 

tarhonya
Tarhonya leves, sajtkérges sült csir-
ke mell, hasáb, görög saláta

5. 25., szerda Magyaros burgonya leves, pap-
rikás krumpli, virslivel

Magyaros burgonya leves, hen-
tes tokány, rizs

Magyaros burgonya leves, rán-
tott csirke comb, zöldséges rizs

Magyaros burgonya leves, pacal, 
főtt burgonya, almapaprika

5. 26., csütörtök Húsleves, zöldbab főzelék, 
vagdalt Húsleves, székely káposzta Húsleves, rántott tengeri hal, 

majonézes burgonya
Húsleves, kolbásszal füstölt sajttal, 
töltött rántott szelet,vajas tört buri

5. 27., péntek Fokhagyma krém leves, pince 
pörkölt

Fokhagyma krém leves, bakonyi 
sertés ragu, tészta

Fokhagyma krém leves, csirke 
májas, zöldborsós rizottó

Fokhagyma krém leves, sült oldalas, 
hagymás kemencés sült burgonya

5. 28., szombat Tárkonyos csirke ragu leves, tarhonyás husi

Kiszállításnál és elvitelnél, dobozonként, 100 Ft csomagolási költség kerül felszámolásra.
Havi előfizető törzsvendégeinknek, a csomagoló anyag költségét átvállaljuk. ( Jelen helyzetben az árváltozás jogát fenntartjuk.)
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2022. május 20-án, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. május 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
május 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail 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 11-13.

Telefon: (25) 440-001.
 Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.

8000 Székesfehérvár, Fecskepart 4054/1.
A sokszorosításért felelős: Szabó Dániel ügyvezető

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855
  Adóügyi iroda: 25/517-863
  Pénzügyi iroda: 25/517-861
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 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
 Sándor Rita:  30-011-6972
 Bányai Éva:  30-011-6975
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
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
Hazai Kommunális Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009
Állatorvosi rendelő:
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Szeleczky Csaba katolikus plébános: 30/677-6550
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok: 06-30/632-2721 
Vizi Gábor vízitúra megállóhely: 06-30/710-1670
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