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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.

FEJLESZTÉS

Elkezdődött az új parkoló-
helyek kialakítása az óvo-
dánál, a Körtés utcában 
 3. oldal

A nőnap alkalmával 
szeretettel köszöntöm a 
rácalmási asszonyokat, 
lányokat, nagymamákat, 
kismamákat! 

Szeretettel várom 
Őket nőnapi rendezvé-
nyükre!

Schrick István
polgármester
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Muszáj megoldani az épület tetőszerkezetének a helyreállítását

A művelődési házban tanulhat a Jankovich 
iskola két alsós osztálya szerda óta

A Dunaújvárosi Tankerü-
leti Központ vezetője, Szilá-
gyiné Németh Sarolta levél-
ben kereste meg Rácalmás 
Város Önkormányzatát, és 
arról tájékoztatta Schrick 
István polgármestert, hogy 
a Rácalmási Jankovich Mik-
lós Általános Iskola Mako-
vecz-típusú tetőszerkezeté-
nek rossz állapotát felújítás 
céljából szakemberek meg-
tekintették, és megállapí-
tották, hogy a tető beázik, 
a mennyezet repedezik, bi-
zonytalan az állapota. Ma-
gyarul: a tető veszélyessé 
vált és nem kockáztathatják 
ott a diákok elhelyezését. Az 
intézmény problémás, má-
sodik emeleti szintjén négy 
osztályterem, valamint a 
nagy informatikai terem ta-
lálható. Ezek váltak átme-
netileg használhatatlanná. 
Négy osztály elhelyezéséről 
kell gondoskodnia az isko-
la vezetésének. Két osztály 
helyzetére az intézményen 
belül találtak megoldást, a 
másik két osztály tartós – 
több hónapon át tartó – el-
helyezésében kértek segítsé-
get az önkormányzattól. A 
Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ kérését megvitatta 
az önkormányzat képviselő-
testülete a művelődési ház 
két termét tudta felajánlani 
a két osztály hétköznap dél-
előtti elhelyezésére. A bérle-
ti díjról még egyeztet a tan-
kerület és az önkormányzat. 

Az iskola tetőszerkezeté-
nek helyreállításáról a Du-
naújvárosi Tankerületi Köz-
pontnak kell gondoskodnia, 
mivel az önkormányzat-
tól vagyonkezelésbe átvet-
ték az épületet annak ide-
jén, ezért az önkormányzat 
nem fenntartója sem az is-
kolának, sem az épületnek. 

Ettől függetlenül az önkor-
mányzat vezetői, a képvise-
lő-testület tagjai eddig is és a 
jövőben is szívügyüknek te-
kintik az intézményt, hiszen 
a gyermekek jövőnk zálo-
gai, a gyermekeink oktatá-
sáról neveléséről gondosko-
dó helyi intézmények fontos 
szerepet töltenek be lakóhe-
lyünk életében. 

Kiss József, az iskola igaz-
gatója a következőket mond-
ta el: A mostani probléma 
onnan gyökerezik, hogy a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola főépületének 1991-
ben készült tetőszerkezetét 
a viharos erejű szél és a vele 
együtt jött erőteljes hóesés 
bedöntötte három évvel ez-
előtt és akkor megroggyant 
a tetőszerkezet. A meghibá-
sodás  óta folyamatosan je-
lezte az intézmény a gon-
dokat a tankerület felé és a 
vagyonkezelő igyekezett 
is megoldást találni a gon-
dokra, pályázati támogatást 
is igényelt, ám a próbálko-
zások sajnos nem vezettek 
eredményre. Közben a szak-
emberek folyamatosan el-
lenőrizték a tetőt, nehogy 
veszélyes helyzet alakuljon 
ki. Február második heté-
ben az egyik helyszínen járt 
szakembercsoport már ve-
szélyessé nyilvánította az is-

kola felső szintjét, mivel idő-
közben az állandó beázások 
miatt elkorhadtak a deszkák, 
tönkrementek a tetőlécek, 
tulajdonképpen azt mond-
hatjuk, hogy a fa szerkezet 
nem biztos, hogy meg tud-
ja tartani a cserepeket. A ki-
alakult helyzetben a diákok 
nem mehetnek már fel arra 
az emeletre, ki kell üríteni 
a főépület második emele-
tén lévő négy tantermet és 
a nagy informatika termet, 
tanítási órákat ott nem le-
het tartani, mindaddig, amíg 
a tetőszerkezet helyreállítá-
sa meg nem történik. Az in-
tézmény vezetésének ezeket 
a termeket kell kiváltania. 

Ekkor kértek segítséget 
az önkormányzattól, és az 
önkormányzat felajánlott 
két osztálynak tantermi he-
lyet a művelődési házban. 
A felajánlott helyiségeket 
a szakhatóságoknak (nép-
egészségügy, katasztrófavé-
delem) ellenőriznie kell, és 
a két osztály csak abban az 
esetben költözhet át a mű-
velődési házba, ha ehhez a 
szükséges szakhatósági en-
gedélyeket megkapja a Du-
naújvárosi Tankerületi Köz-
pont. Lapzártánk idején 
meg is kapták a szükséges 
engedélyeket, és előzetes in-
formációink szerint febru-

ár 23-án, szerdán volt a köl-
tözés és a két osztály aznap 
már a művelődési házban 
tanulhatott. A másik két, ki-
menő osztály pedig óráról 
órára az úgynevezett köl-
töző osztályok helyét veszi 
majd át, vándorol az isko-
la termeiben,  mindig oda, 
amelyik éppen üres az adott 
tanítási órában. 

Nagyon nehéz helyzetben 
van a tankerület, az iskola 
vezetése és az intézmény pe-
dagógusi kara, nem könnyű 
megszervezni úgy az okta-
tást és tartani annak meg-
szokott magas színvonalát, 
hogy közben helyhiány-
nyal küzdenek. A Jankovich 
iskolában pontosan any-
nyi tanterem van, amennyi 
osztály jár az intézménybe. 
A szaktantermi rendszert a 
járványhelyzet kezdetekor 
megszüntették, és a tanulók 
maradtak folyamatosan a sa-
ját termükben, és a tanárok 
vándoroltak osztályról osz-
tályra. Ezt most fel kell füg-
geszteniük a vis maior hely-
zetre tekintettel, és néhány 
osztály vándorolni fog a jö-
vőben. Jelentős erőfeszíté-
sekkel, de meg tudják oldani 
a problémákat, hiszen ehhez 
a technika és a kis informati-
ka terem is rendelkezésükre 
áll, valamint testnevelés órá-
ra egy vagy két osztály rend-
szeresen átjár a sportcsar-
nokba, ilyenkor az ő termük 
is felszabadul. 

A Jankovich iskola és a 
Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ mindent megtesz a 
diákokért, és annak érdeké-
ben, hogy a lehető legopti-
málisabb módon tudják biz-
tosítani az oktatás feltételeit 
ebben az átmeneti időszak-
ban is.
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A képviselő-testület elfogadta a 2022. évi költségvetést

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszegeit láthatják a fenti táblázatban

Elkezdődött a parkoló kialakítása az óvodánál

Rácalmás költségvetésének fejlesztési részletei
A képviselő-testület el-

fogadta a 2022. évi költség-
vetést. A fejlesztések részletes 
adatait a mellékelt tábláza-
tot tanulmányozva ismerhe-
tik meg. 

A munkaterületek átadásá-
val elkezdődött az óvoda par-
kolójának építése, valamint a 
Helyes Imre utca aszfaltozá-
sának előkészítése.  Az úgy-
nevezett Páskom utca – vagy 
más néven alsó Duna-parti 
út – helyreállítása a rácalmási 
szennyvíztisztítótól Dunaúj-
városig terjedő szakaszon. A 
munkaterület átadása ebben 
az esetben is megtörtént, és 
kezdődik az aszfaltozás. 

Kicsit távolabbi,  2022. évi 
beruházás lesz, hogy a képvi-
selő-testület elindítja a költ-
ségvetésben a gyógyszertár   
és élelmiszerüzlet és az üzlet-
központ környékének csapa-
dékvíz-elvezetésének megol-
dását. Erre 38 millió forintot 
nyert az önkormányzat pályá-
zaton.  A munkálatokat sze-
retnék még az év első felében 
befejezni. Szintén az év első 
felében elkészül a Duna-par-
ton a vízisport-telep és a híd 
közötti út aszfaltszőnyeggel 
történő felújítása. Tervezés 
alatt van az útszakasz közvilá-
gításának is a megoldása. 

Vezetékes víz  
a Szélescsapáson

A tulajdonosok kérésére 
a Szélescsapás ivóvíz ellátá-
sához az önkormányzat már 
elkészíttette az engedélyes 
terveket. Most pedig egy hé-
ten belül megkapják a lakók 
azt a legkedvezőbb árajánla-
tot, amelyet a képviselő-tes-
tület két ajánlattevő közül 
elfogadott. A levél azt tartal-
mazza majd, hogy az ottani 
ingatlantulajdonosok milyen 
áron juthatnának vezetékes 
ivóvízhez, a beruházáshoz 
ingatlanonként mekkora 
összeggel kellene hozzájá-
rulniuk. Az önkormányzat 
vállalja, hogy amennyiben 
a lakók megfelelő ingatlan-
számban pozitív visszajelzést 
adnak és befizetik a rájuk 
eső beruházási részköltséget, 
azonnal elkezdődik és még 
az őszig el is készül az ivóvíz-
vezeték kiépítése. A fejlesz-
tés 76 ingatlantulajdonost 
érint. Az a kérdés, vállalják-e 
a beruházás rájuk eső költsé-
gét az érintettek. 

Első a Széles-csapás. De 
kedvező fogadtatás esetén 
ugyanezt a vezetékes víz el-
látási megoldást tervezi a 
képviselő-testület a Bariná-
ban és a Duzlokban is.



Rácalmás4

Felhívás Rácalmás lakóihoz
2018-ban és 2020-ban is Rácalmással foglalkozó könyvem-

ben jó pár olyan rácalmási család története jelent meg, melyet a 
mai leszármazottak írtak családjuk múltjáról, a községben vég-
zett tevékenységükről. 

Kérem a lakókat, ha kedvük lenne családjuk történetét egy-
két oldalban megörökíteni, írják meg és juttassák el hozzám. 
Amennyiben szükséges, szívesen segítek. Szalai Árpád

Hirdetmény 
a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról.
Rácalmás Város Önkormányzata tájékoztatja a lakossá-

got, hogy a képviselő-testület 2022. 01.19-én elfogadta Rá-
calmás város településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) 
önkormányzati rendeletét.

A rendelet 2022. I.21-ei hatályba lépésével a korábbi 
8/2018. (III.28.) településkép védelméről szóló önkormány-
zati rendelet hatályát veszítette. 

Az új településkép védelmi rendelet Rácalmás Város hi-
vatalos honlapján megtekinthető. Az elérhetősége az aláb-
bi:  www.racalmas.hu/Építéssel és településsel kapcsolatos 
helyi előírások

Schrick István
polgármester

Kultúra nap  
az online térben

A kultúra napja alkalmá-
ból, egy év kihagyás után, 
a Dunaújvárosi Széchenyi 
István Gimnázium online 
formában ismét megtartot-
ta tankerületi népdalének-
lési versenyét, január 28-án. 
Iskolánk már több mint tíz 
éve minden évben részt vesz 
ezen a minősítő versenyen. 
Az idei évben is jelentkez-
tünk szóló és énekegyüttes 
kategóriában. Az 5. a osz-
tály Tulipán éneklő cso-
portjának tagjai 2. osztályos 
koruktól énekelnek együtt 
és azóta vesznek részt az is-
kolai énekkar munkájában 
is. A felkészülést már no-
vemberben elkezdtük, mert 
nem lehetett tudni, hogy a 
járvány milyen hatással lesz 
a gyerekekre. Volt mikor 
karanténban voltak, ilyen-

kor online otthonról csatla-
koztak a próbákra.  A gya-
korlásnak meg is lett az 
eredménye. Fejér megyei 
népdalokból álló csokrukat 
ezüst minősítéssel értékel-
ték.

Szólóének kategóriában 
Udvari Nóra Napsugár már 
másodszor vett részt online 
népdaléneklési versenyen. 
Somogyi dalcsokorral ké-
szült a megmérettetésre és 
a feltöltött előadását a zsű-
ri arany minősítéssel jutal-
mazta.

Az énekegyüttes tag-
jai balról jobbra: Pinthoffer 
Jázmin Sára, Hornyik Lil-
la, Füredi Laura, Alexi Vi-
vien, Udvari Nóra Napsugár, 
Oláh Jázmin.

Márkusné Igmándi Zita
felkészítőtanár

Tűzgyújtásról
Avar és kerti hulladék égetésére továbbra is havonta 

csak egy alkalommal van lehetőség Rácalmás területén!  
A nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkal-
matlan avar és kerti hulladék égetése december és január 
kivételével minden más hónapban (február, március, ápri-
lis, május, június, július, augusztus, szeptember, október és 
november) a hónap első csütörtökén és péntekén végez-
hető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen idő-
járási 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 időszak-
ban lehet végezni.  

Csak száraz kerti hulladék alkalmas az elégetésre! 
A következő időpont: 2022. március 3-4.
Rossz idő esetén: 2020. március 10-11.

Országgyűlési választás és népszavazás 2022 

 

 

Országgyűlési választás és népszavazás 2022 

 

 



Rácalmás 5

A Szent György Polgárőr Egyesület kéri: legyenek körültekintőbbek, vigyázzanak magukra!

Drogdíler-fogás, haláleset, öngyilkosság, lakástűz...
Valószínűleg többen is 

hallottak róla, hogy egy 
drogterjesztő bandát kap-
csolt le a rendőrség Rácal-
máson. Az országosan ösz-
szehangolt akcióban több 
településen is megszervezett  
éjszakai rajtaütéses mód-
szerrel tudták elfogni a bódí-
tó szert árúsító társaságot is.

A rendőrség police.hu in-
ternetes oldalán a követke-
zőket adta közre az esetről:

A Fejér Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnügyi 
és Vizsgálati Osztályának 
és Mélységi Ellenőrzési és 
Közterületi Támogató Al-
osztályának munkatársai 
összehangolt akció kereté-
ben fogták el a dunaújvárosi 
kábítószer-kereskedőt. 

A Fejér Megyei Rend-
őr-főkapitányság ismeretlen 
tettes ellen indított eljárást 
kábítószer-kereskedelem 
bűntett gyanúja miatt, mert 
információ merült fel arra 
vonatkozóan, hogy egy du-
naújvárosi férfi rendszeresen 
– feltételezhetően külföldről 
- vásárol kábítószernek mi-
nősülő szereket, tablettákat, 
növényi törmelékeket, és azt 
Magyarországon továbbér-
tékesíti. Az egy évig tartó 
nyomozási munka során a 
rendőrök látókörébe került 
a 25 éves dunaújvárosi férfi, 
aki ellen minden lehetséges 
adatot, terhelő bizonyítékot 
begyűjtöttek, majd 2022. ja-
nuár 27-én este ütöttek rajta 
a férfin, rácalmási tartózko-
dási helyén.

A nyomozók az eljárás 
során megállapították, hogy 
a férfi a külföldről beszerzett 
drogot a bérelt rácalmási la-
kóhelyén raktározta, és a la-
kásán, vagy ahhoz közeli te-
lepülésen adta el, melyből 
több millió forint bevételre 
tett szert.

Az összehangolt műve-
let során a rendőrök a fér-
fi által használt ingatlanban 
kutatást tartottak, mely-
nek során  különböző típu-
sú kábítószergyanús anyagot 
(zöld növényi törmeléket, fe-
hér port, tablettákat, növényi 
magvakat), továbbá a mérés-
hez, porciózáshoz és értéke-
sítéséhez szükséges tárgya-
kat, informatikai eszközöket  
találtak és foglaltak le. Az el-
járásban kirendelt vegyész-
szakértő előzetes szakvé-
leménye szerint a lefoglalt 
tablettákból MDMA azo-
nosítható, mely kábítószer-
nek minősül, továbbá a zöld 

növényi törmelék kannabisz, 
mely szintén kábítószer. A 
szakértő a későbbekben tud-
ja meghatározni a szerek 
pontos hatóanyagtartalmát. 

A bűncselekményből 
származó vagyon elvonása 
érdekében a nyomozók au-
tót, játékgépet, televízót, ék-
szert, karórákat és készpénzt 
foglaltak le. 

A nyomozók a férfit kábí-
tószer-kereskedelem bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt – őrizetbe vé-
tele mellett - kihallgatták, és 
előterjesztést tettek letartóz-
tatásának indítványozására, 
amit a Székesfehérvári Já-
rásbíróság 2022. január 30-
án elrendelt.

A rendőrség vizsgálja, 
hogy a férfi kikkel állt kap-
csolatban, hány embernek 
adhatott el tiltott szert.” – 
idézet a police.hu-ról.

További rácalmási esetek 
az elmúlt időszakban, ame-
lyekről tudomása van pol-
gárőrségünknek.

Egy hölgy külterületi in-
gatlanához  kellett kivonul-
nunk, mivel a szomszédok 
már több napja nem látták 
az idős hölgyet. Az ingatlan 
ajtajának betörése után a ki-
érkező orvos már csak a halál 
beálltát tudta megállapíta-
ni. Idegenkezűség nem volt 
megállapítható.

A rendőrséget értsítették, 
hogy egy rácalmási lakó ön-
kezével vetett véget az életé-
nek.

A közelmúltban pedig la-
kástűzhöz kellett kivonul-
ni, ahol a tűzben egy fia-
tal hölgy szenvedett súlyos 
égési sérüléseket. A kiérke-
ző légimentők Budapestre, a 
Honvéd Kórházba szállítot-
ták. (képünkön)

A Szent György Polgár-
őr Egyesületünk vezetői és 
tagjai kérnek mindenkit, 
hogy legyenek körültekin-
tők életük során. Nagyobb 
odafigyeléssel, gondossággal 
sok bajt tudunk megelőzni. 
Ezért továbbra is működjön 
a jól bevált SZEM (Szom-
szédok Egymásért Mozga-
lom). Figyeljünk szomszéd-
jainkra, az utcában lakók 
értékeire, a környezetünk-
ben lévő, esetlegesen eleset 
embertársainkra is.

Amennyiben gondot 
vélnek felfedezni, kérjük, 
értesítsék egyesületünket, 
a helyi családsegítő szolgá-
latot, vagy nagyon sürgős 
esetbe a 112- segélyhívó 
számon kérjenek segítsé-
get!

Reméljük, összefogá-
sunkkal sok bajt tudunk 
megelőzni! Segíts, hogy se-
gíthessünk! Vizi István

elnökségi tag

Helikopterrel szállították el a lakástűzben megsérült hölgyet
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A márciusi forradalom 
megünneplésének története 

Kevés ünnepünk any-
nyira közös és egyöntetű-
en elfogadott, mint márci-
us 15. Sikeres forradalmunk 
a nemzeti minimum a köz-
gondolkodásban, a társadal-
mi közmegegyezésben. 1987 
óta hivatalos nemzeti ünnep, 
munkaszüneti nap. De meg-
ítélése, megünneplése mindig 
magán viselte minden törté-
nelmi rendszerünk sajátos ar-
culatát, ideológiáját. Hogyan 
is alakult a emlékezet politika 
az elmúlt 174 évben? 

A szabadságharc leveré-
se utáni években természete-
sen nem lehetett hivatalosan 
megünnepelni. Csak meg-
tűrt, csendes megemlékezé-
sek, spontán demonstrációk 
voltak a márciusi évfordulón. 

1867 után az Osztrák Ma-
gyar Monarchia megszületés-
ével a birodalom nyugati fele 
kényszeredetten, de elfogad-
ta, hogy Magyarország mél-
tó módon akar megemlékez-
ni arról az eseménysorról, ami 
végül is hazánkat elindította a 
polgári átalakulás útján. 1898-
ban a forradalom 50. évfor-
dulója volt. Sajátos kompro-
misszum született, hogy az 
uralkodót se bosszantsuk fel, 
de ki legyen elégítve a rebel-
lis magyarok kurucos lelküle-
te is. Törvénybe iktatták, hogy 
ne március 15-én, hanem 
április 11-én emlékezzenek 
meg 1848-ról. Ugyanis e na-
pon (1848. április 11-én) lett 
szentesítve az a törvénycso-
mag, amely új közjogi hely-
zetet teremtett hazánknak a 
Habsburg Birodalomban. Az 
ún. áprilisi törvények bizto-
sították magyar hon polgá-
ri demokratikus fejlődését. 
Magyarországot rendi állam-
ból parlamentáris állammá, 
alkotmányos monarchiává, 
alakította. Csak hát legyünk 

őszinték, azt, amit számukra 
´48 kifejez sokkal jobban meg 
tudta jeleníteni a pesti esemé-
nyek kalandos, izgalmas és, si-
keres sorozata. És ezt előde-
ink is így gondolták. Ünnepi 
megemlékezésre kevésbé volt 
aikaimas az alkotmányossá-
gi szempontból ugyan fontos, 
de nehezen megragadható/
átélhető áprilisi törvénygyár-
tás folyamata. 

De a görcsös igyekezet ér-
hető volt: a magyar lakosság 
ne csak „Kossuth apánkat”, de 
a közös birodalmunk atyját: 
Ferenc Józsefet is fogadja el. 
Ennek a kényszerű kompro-
misszumnak aztán a lett a kö-
vetkezménye, hogy megket-
tőződött az ünnepi szertartás. 
Áprilisban – mivel törvény 
írta elő – kötelességszerűen 
ünnepelt az államhivatali ad-
minisztráció, miközben a ma-
gánemberek, társadalmi szer-
vezetek továbbra is március 
15-én ülték meg a maguk sza-
badság-ünnepét. 

A kényszer-önállósághoz 
jutott Horthy-korszakról azt 
gondolnánk, hogy sokkal na-

gyobb lelkesedéssel vállalta fel 
´48 márciusának az öröksé-
gét, de ez korántsem volt így. 
A vesztes világháború után ha-
zánk átélt két nem túl sikeres 
forradalmat is, ezért az önma-
gát ellenforradalmiként meg-
határozó politikai kurzus szá-
mára a forradalom” kifejezés 
nem csengett túl népszerűen. 
Így a emlékezéspolitikai hang-
súly - nagyrészt Klebelsberg 
Kunó javaslatára - eltolódott a 
világosi fegyverletétel, és aradi 
vértanúság való megemlékezés 
felé. Az első világháborúban 
legyőzött és megcsonkított or-
szág számára jobban megfe-
lelt a mártíromság párhuzama, 
mintsem a rebellis forradalom 
hangsúlyozása. 

A második világhábo-
rú után a forradalom száza-
dik évfordulójára készült az 
ország. A totális hatalomát-
vételre készülő kommunista 
pártra maradt, miként ünnep-
lik meg ´48 emlékét. Az or-
szággyűlés törvénybe iktatta a 
magyar forradalom és szabad-
ságharc „jelentőségét”. A cen-
tenáriumi ünnepség a Kos-

suth téren, a Petőfi szobornál 
és a Múzeumkertben zajlott. 
Az eseményre meghívták Vo-
rosilov marsallt, a Szovjetunió 
miniszterelnök-helyettesét is. 
A kor ideológiájának megfe-
lelően ekkor már ´48 esemé-
nyeit „Osztályharcos” meg-
mozdulássá próbálták meg 
átírni. A függetlenségi törek-
véseket pedig - az áthallások 
elkerülése végett - kevésbé 
kiemelni.1951-tól pedig mi-
nisztertanácsi rendelettel újra 
munkanappá nyilvánították 
március 15-ét. 

Az ´56-os októberi forra-
dalmunknak erős kapcsoló-
dási pontjai voltak ´48 márci-
usával. Tudatosan hivatkoztak 
és építettek március 15-16. 
örökségére. (Petőfi és Bem 
szobránál gyülekeznek a tün-
tetők, kokárda használata, a 
Nemzeti Daifeihasználása, a 
Kossuth címer preferálása). 

1956 után érthető módon 
veszélyes dolog volt a forra-
dalom emlékével ünnepelni. 
A következő esztendőkben a 
Múzeumkertben és a Pető-
fi szobornál mindössze 150-

´48-as megemlékezés 1989. március 15-én
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200 ember vett részt a rövidre 
szabott pártállami ceremóni-
ákon. 1969-re azonban a Ká-
dár-rendszer már elég erős-
nek érezte magát ahhoz, hogy 
újra utcára vigye a tömege-
ket - de ideológiát is gyártott 
az ünnep köré: ez volt a FIN, 
vagyis a Forradalmi Ifjúsági 
Napok. Március 15-ét, 21 ét, 
(a Tanácsköztársaság kikiál-
tásának napját) és április 4-ét 
(Magyarország felszabadítá-
sát) ünnepeltette a kommu-
nista Ifjúsági Szövetség. 

Március, felforgató karri-
erje” igazán a kádári konszo-
lidáció alatt kezdődött el. Az 
állambiztonság és a lakosság is 
egyaránt tisztában volt azzal, 
hogy az ünnep üzenete meg-
kettőződött, hisz a márciusi 
követelésekre való emlékezés 
- ha kódolva is - ´56 elhallga-
tott forradalmára való emlé-
kezés is volt. Aki tehát márci-
us 15-ét szívből ünnepelte, az 
valójában az ´56-os forrada-
lom mellett is hitet tett. 

1848. március 15-ének 
emlékezete a pártállami dik-
tatúrában tehát nem volt hi-
vatalos munkaszüneti nap, 
viszont megünneplését nem 
lehetett adminisztratív úton 
betiltani Törvényileg semmi-
lyen jogszabály nem tiltotta, 
hogy a hatalom által névleg 
elismert forradalomra a hiva-
talos ceremóniákon túl bárki 
a maga módján emlékezzen. 
Ám a gyakorlatban a ható-
ságok minden - nem a KISZ 
által szervezett - rendezvényt 
igyekeztek megakadályozni, 
sőt nem egy esetben megto-
rolni is. 

1973. volt az első esztendő, 
amikor gumibottal oszlatták 
fel azokat a csoportosuláso-
kat, amelyek megemlékeztek 
a Petőfi szobornál. Az álságos 
megemlékezésből nem kérő 
fiatalok valódi ´48-as üzene-
tekre vágytak, valódi ´48-as 
megemlékezést igényeltek - 
és persze finom rendszerkri-
tikát is megfogalmaztak, ami-
kor a külön-utas ünnepet 
választották. Ezt a rendszer 
nem tolerálta. Mindezek elle-

nére ugyanakkor már látszott 
az „olvadás” jele: 1987 ben az 
MSZMP Politikai Bizott-
ságának határozata március 
15-ét ismét nemzeti ünneppé, 
1988-ban pedig az Országy-
gyűlés munkaszüneti nappá 
nyilvánította. 

A rendszerváltás hajnalán, 
1988. március 15-én a főváros-
ban már 10-15 ezres ünneplő 
tömeg gyűlt össze, és bár az ál-
lamhatalom a rendezvény aka-
dályozása céljából megelőző 
intézkedéseket tett (házkuta-
tások, őrizetbe vételek), maga 
a megemlékezés - beszédekkel 
és az esti fáklyás felvonulással 
együtt - békés mederben zaj-
lott le. A Kádár-rendszer ad-
digi legnagyobb tüntetésén a 
jelenlévők sajtószabadságot, 
reformokat és egyesülési sza-
badságot követeltek, valamint 
megfogalmazódott Kádár Já-
nos távozásának, a szabad vá-
lasztások és a többpártrendszer 
kívánalma is. 

Biztos vagyok benne, hogy 
sokunk emlékezetében ele-
ven élnek 1989. márciusának 
emelkedett pillanatai. A reg-
náló hatalommal szemben-
álló szervezetek ´89. március 
15-én százezres(!) tömegy-
gyűlést tartottak Budapesten, 
ahol szimbolikusan lefoglal-
ták a Magyar Televízió szék-
házát, demonstrálva, hogy az 
intézmény az egész nemze-
té és nem a kormányhatalo-
mé. Az eseményen Cserhalmi 
György színművész felolvas-
ta a tizenkét pontba tömö-
rített követeléseket, amelyek 

az 1848-as tizenkét pont és 
az 1956-os műegyetemi pon-
tok alapján lettek aktualizálva. 
(Ezek többek között a több-
pártrendszer biztosításáról, a 
jogállamiságról, a szólás- és 
sajtószabadságról, valamint 
egy valóban független Ma-
gyarország megteremtéséről 
szóltak.) A demonstráció ösz-
szefogta a különböző világné-
zetű ellenzési csoportosuláso-
kat a hatalom ellenében. 

Az elmúlt harmincvala-
hány évről nehéz írni, hisz ez 
a közelmúltunk része. Nehéz 
pártatlanul, objektív módon 
megítélni. 

Az biztos, hogy a rend-
szerváltás kapcsán a nemzeti 
ünnepekkel kapcsolatban (is) 

meg voltak a magunk jóhisze-
mű - illúzióktól sem mentes - 
várakozásaink. 

Azt hittük, hogy min-
denkorra vége az állami/kor-
mányzati megemlékezések 
erőltetett átpolitizálásának. 
Nem gondoltuk volna, hogy 
megtörténik majd a sorsfor-
dító történelmi események 
pártoskodó kisajátítása, ak-
tuálpolitikai átértelmezése. 
Jobboldali és baloldali pártün-
nepek alakultak ki, minden-
kinek meglett a maga negy-
vennyolca, és ehhez dukáló 
kisajátított ünnepi helyszíne. 
Ez természetesen nem tett jót 
az ünnep imázsának. Emel-
kedett, igaz ünnepi pillanato-
kat vártunk s helyette sokszor 
szégyenletes provokációkat 
láthattunk a pesti vagy budai 
megemlékezésekről. 

Ami viszont biztató, hogy 
a pártpolitikai performan-
szoktól megkímélt vidéki vá-
rosokban és kis településeken 
az ünnep be tudja tölteni azt a 
funkcióját, ami miatt nemzeti 
ünnepekre szükség van. (Kö-
zösségteremtő, megemléke-
ző, kulturális szerepét. Segíti 
a hazafiság megélését, a tör-
ténelmi örökség áthagyomá-
nyozását.) 

Baksa László

Megemlékezés a Rákosi-korszak idején
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 Értékes zöldfelületeink a klímaváltozás ellen

 Helyi klímánk zöld őrei
Kertvárosias, falusias te-

rületekre azért vágyunk, 
hogy egészséges környezet-
ben tudhassuk lakóhelyün-
ket és benne a családunkat. 
Szépségükön és természe-
tességükön túlmenően ezek 
a zöldterületek óriási sze-
repet játszanak a helyi és a 
globális klíma alakításában. 
A növényzet, mint léleg-
ző-, biológiailag aktív felület 
sokkal nagyobb érték, mint 
gondolnánk.

Szürke hétköznapjainkat 
és várva várt hétvégéinket, 
szabadnapjainkat kertünk 
szépségeivel és funkcióival 
teszi igazán értékessé. Ez az 
a hely, ahol a friss levegőn, 
de mégis privát környezet-
ben megéljük családunk sok 
szép és szórakoztató pilla-
natát. Természetesen a kert, 
mint adottság akkor tölti be 
igazán a szerepét, ha időt 
fordítunk rá, megfelelően 
gondozzuk és karban tart-
juk. A kerti munkával töl-
tött idő igazi kikapcsolódást 
nyújthat, igazi szabadidős 
programmá válhat, melyben 
az egész család részt vehet és 
amelynek gyümölcsét min-
den nap élvezhetjük.

Rohanó világunkban sok-
szor nehéz időt szakítani a 
fűnyírásra, metszésre, kert-
gondozásra. Azt azonban 
nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a befektetett munka 
garantáltan megtérül. Fon-
tos, hogy kertünk és környe-
zetünk növényanyagára ne 
fenntartandó problémaként, 

hanem igazi ajándékként te-
kintsünk. Ha végképp nem 
tudunk a kertfenntartásra 
időt fordítani, számos cég 
kínálja magát, hogy levegye 
a vállunkról ennek a terhét.

Mára a zöldfelületek sze-
repe hatalmas mértékben 
felértékelődött. A szélsősé-
ges időjárási viszonyok te-
remtette nyári hőségben a 
burkolt-, sűrűn beépített la-

kókörnyezetek hőmérséklete 
szinte elviselhetetlen, míg a 
kertvárosias-, zöldfelületek-
kel tarkított életterek sokkal 
élhetőbbek. A növényzet-
nek köszönhető hőmérsék-
let és páratartalom ezeken a 
területeken olyan mikroklí-
mát teremt, mely testi-lelki 
egészségünket táplálja.

A növényzet a Föld lég-
kondícionáló rendszerét al-
kotja. A fák telepítésének 
és a meglévő-, értékes egye-
dek megőrzésének szere-
pe kulcsfontosságúvá vált a 
Föld klímájának alakításá-
ban. A fák hűtőértékét több 
nemzetközi program is vizs-

gálta és döbbenetes ered-
ményeket mutattak. A Yale 
Egyetem tanulmánya sze-
rint minden fa annyival hűti 
környezetét, mint két lakos-
sági klímaberendezés teljes 
kapacitással való működés 
mellett. További előnye az 
„élő klímaberendezésnek”, 
hogy zajmentes, zajfogó, 
pormegkötő és széndioxid-
megkötő is. Egy középkorú 

városi fa lombja évente több 
száz kilónyi szennyező port 
szűr ki a levegőből.

Mindig mérlegeljünk, ha 
egy fa kivágása, vagy egy 
növényzettel fedett-, léleg-
ző felület leburkolása merül 
fel ötletként, hogy valóban 
szükséges-e a módosítás. 
Lehet, hogy az érintett te-
rület fenntartása egysze-
rűbb lesz, de vajon hosszú-

távon megéri a változtatás? 
A válasz egyértelműen nem. 
Közterületen bármely fa 
csonkolása, kivágása a hely-
ben illetékes jegyző engedé-
lyéhez kötött.

Egy koros lombos fa őszi 
lombhullatása sok munkát 
generál, de emiatt ne akar-
junk megszabadulni tőle, 
hiszen levélfelületével a kö-
vetkező évben is tisztítani 
és klimatizálni fogja az ál-
talunk belélegzett levegőt 
meghálálva ezzel a törődé-
sünket.

Ha úgy döntünk, hogy 
megtartjuk, megmentjük, 
esetleg fejlesztjük a növény-
állományt, akkor egy globá-
lis méretű probléma ellen 
teszünk magunkért, a csalá-
dunkért… a Földünkért!

Szabóné Grabecz Andrea
Rácalmás Polgármesteri 

Hivatal 
 műszaki ügyintéző

Okl. tájépítész mérnök
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Természeti vagy társadalmi erők okozták 
a régi katolikus templom pusztulását? (1.)

Előrebocsátom, hogy 
nincs egyértelmű válaszom 
a címben felvetett kérdés-
re, ám a Székesfehérvári 
Püspöki és Székeskáptalani 
Levéltárban végzett kuta-
tómunkám során olyan té-
nyekre bukkantam, amelyek 
árnyalhatják a templom le-
bontásának okairól való el-
képzeléseinket.

A műemlék templom 225 
éven át szolgálta a közössé-
get. A folyamatosan bővülő 
épületet a Jankovich család 
építtette több nemzedéken 
át. Az egyházlátogatások 
(canonica visitatiok) jegyző-
könyveiből bontakozik ki az 
alábbi történet.

A templomot 1745-ben 
kezdte építtetni II. Jankovich 
Miklós septemvir és a követ-
kező év szeptemberében fel 
is avatták. Kezdetben a kö-
zépső szentély rész készült 
el, a későbbiek során min-
den égtáj felé bővítették. Az 
épület alapja kőből készült, a 
falai téglából. A padlója fa, 
mennyezete stukatóros (be-
vakolt fa mennyezet) volt, a 
tetőt zsindely borította. Kó-
rusát fából ácsolták, kényel-
mes padok várták a híve-
ket. A fából készült festetlen 
oltárt szobrok díszítették. 
Ereklye volt zárva az oltár-
kőbe, melyet Nagyszom-

batban készítettek. Az oltár 
előtt az öröklámpa függött. 
A szenteltvíz tartó vasból 
készült, a kő keresztelő kút-
ban rézedény volt. Képek 
függtek a falon, valamint két 
zászló és körmeneti kereszt. 

Húsz esztendővel ké-
sőbb a barokk oltárt már íz-
lésesen kifestették, és dú-
san aranyozták. Két harang 
is függött egy haranglá-

bon. „A templom úgy belül, 
mint kívül ékes, s a szemlé-
lőnek gyönyörűségére szol-
gál.” Ekkor már az ereklyé-
ről nem tudtak. A templom 
értékes felszerelésekkel gaz-
dagodott Jankovich Miklós 
jóvoltából. 

1805-ben Jankovich Jó-
zsef a kórus és a torony alatti 
résszel nyugat felé hosszab-
bíttatta meg a templomot. 

Már négy harang lógott a 
haranglábon. 1818-ban ele-
gáns toronyról tudósítanak, 
és tizenkét változatú orgo-
náról. Nyolc esztendő múl-
va kelet felé hosszabbították 
a templomot, új félköríves 
szentély, sekrestye és orató-
rium készült.

1833-ban jelentkeztek 
először a statikai problé-
mák. A harangok a tornyot 
túlterhelték, az 8°-kal elhaj-
lott nyugat felé. Ezt a kö-
rülményt súlyosbította az 
1835-ös földrengés, mely-
nek során a templom meg-
rongálódott. 1836-ban a 
torony és az épület közöt-
ti repedést 12 mázsás vasle-
mez és vörösfenyő gerendák 
segítségével megszüntet-
ték. Ekkor került a déli ol-
dalra Kreskay mérnök által 
tervezett napóra. Jankovich 
József a navarrai tengeri üt-
közetben elromlott ágyúból 
öntetett harangot, és Párizs-
ból hozatott egy arany szá-
lakkal átszőtt miseruhát a 
templom számára. 1839-ben 
megmagasíttatta a templom 
falait, és külső oszlopokkal 
megerősíttette, hogy az el-
avult stukatór helyett bebol-
tozható legyen. 1846-ra az 
egész templom tető alá ke-
rült, majd a torony vörösréz 
borítást kapott.

A karzat meggyengült 
1862-ben az orgona súlya 
miatt, ezért ismét vasru-
dakkal kellett megerősíteni. 
Csillárlámpa, négy szent-
kép, a sekrestyeajtó feletti 
két Szűz Mária szobor, hét 
zászló (köztük az iskolások 
és a céhek zászlaja), és az 
oltár friss aranyozása emel-
te a templom fényét. Emlí-
tést tesznek az „Ave Maria” 
harangról, mely állítólag 12-
13. századi volt, és 150 évig 
volt Esztergomban elásva.Kápolna a sekrestye felőli oldalon

Oltár a padokkal

A kórus az orgonával
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Az oratórium

Kápolna a déli oldalon
1868-ban ismét repedé-

sek keletkeztek a torony és a 
kórus között. Ekkor erős kő-
emelvényt építettek a temp-
lom bejárata elé, amit kar-
fával is elláttak. Az oltár a 
szeplőtelen fogantatást áb-
rázolta. A Szentkút „nem 
tudni mi oknál fogva szent-
nek tartatik” (sic). A kőke-
resztekhez búcsújáró napo-
kon körmenet indult. 

A kereszthajós formát 
1870-ben nyeri el a temp-
lom Jankovich Gyula jóvol-
tából. A kegyúr elkülönített 

része (oratórium), mellé a 
déli oldalra épült egy bőví-
tés. A három boltszakaszos 
hajó, félköríves szentéllyel 
záródott az oltár mögött.

„A tetőzet és kövezet 
erős, a boltozat gyenge, a 
zsindely javítást igényel” - 
állapítják meg 1878-ban. „A 
torony jó karban, de öt ha-
ranghoz gyenge”. Torony-
óra is volt már. Kétszer ráz-
ta meg kisebb földrengés az 
épületet.

Németh Miklósné
(folytatjuk)

Farsangi mulatság a Manóvárban
A hagyományoknak megfelelően idén is megtartottuk vi-

dám jelmezbálunkat. A hét folyamán sokat beszélgettek a 
gyermekek a farsangi szokásokról, alkottak, verset, dalt ta-
nultak.

Elérkezett a várva várt nap, amikor reggel jelmezbe öltöz-
ve léptek be a kisgyermekek a csoportjukba. A maskarások 
csoporton belül vigadoztak, majd jó hangulatú táncmulatság 
kerekedett a Violin tánccsoport táncosai jóvoltából. Ezúton 
is köszönjük a vezetőknek, Turóczi Ritának és Suplicz Misi-
nek, valamint a táncoslábú fiataloknak!

Farsangi fánkban, versenyjátékokban sem volt hiány! A 
hangulatos, vidám mókázásban kellőképpen elfáradtak a kis-
gyermekek. Vitézné Tonka Magdolna

Rácalmási Manóvár 
 Óvoda és Bölcsőde
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Játszva tanulj és nyerj 
eredményhirdetése

A Játszva tanulj és nyerj című téli fejtörő online játékon 
több, mint 60 iskolás vett részt, ebből 49-en tökéletes vála-
szokat adtak, gratulálunk! 

A három szerencsés nyertes, akiket kisorsoltunk: Bug-
lyó Lizett, Kovács Marcell és Temesi Anna Kata.

NYERTESEINK a  könyv jutalmukat, 26-án  délelőtt 10 
órától a cimbora klubban vehetik át! 

Minden résztvevő cimbora tallérban részesül!. 
Marcsi néni

Egy kávé Micivel
Egy sokoldalú művésszel indult a havonta megrendezésre 

kerülő kulturális talk-show, az Egy kávé Micivel. Január 24-
én Farkas Gábor GÁBRIEL látogatott el hozzánk. A műve-
lődési házban minden hónap utolsó keddjén megrendezésre 
kerülő program februári vendége, február 22-én a Szeren-
csekerék játék két műsorvezetője lesz, márciusban pedig Be-
leznay Endre. A hatályos járványügyi előírásokat betartva a 
rendezvényen való részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött, 
valamint a művelődési ház területén, így az előadás idején is 
kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata.

Szeretettel várjuk Önöket! Kundra Anikó

Maszkokból nyílt kiállítás 
Rácalmáson is

A rácalmási iskolás korú 
gyerekek számára kiírt alko-
tópályázatra érkező és Feke 
Judit, a Dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínházban ma már 
nyugdíjas, volt öltöztető-
je, jelmezkészítőjének mun-
káiból nyílt kiállítás február 
1-én a művelődési házban. 
A pályázatra több, mint 100 
alkotás érkezett, amelyet év-
folyamonként díjaztunk, ez-
úttal is gratulálunk minden 
maszkot készítő  gyereknek!

Romantikus séta  
Valentin-nap alkalmából

Három intézmény meg-
lepetés feladatokkal várta 
a szerelmespárokat febru-
ár 12-én. A sportcsarnoknál 
többek között feleségcipelés 
várt a párokra, a művelődési 
háznál a szerelmüket örökít-
hették meg, a Jankovich-kú-
riában pedig felavatták a la-
kat-falat, ahol innentől bárki 
elhelyezhet a népszerű eskü-
vői helyszínen a monogram-
jukkal gravírozott lakatot.
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A magyar kultúra napját ünnepeltük
A magyar kultúra napja alkalmából Fesztbaum Béla, Já-

szai Mari-díjas színművész műsorát láthatta a nagyérdemű 
közönség január 25-én a művelődési házban. Az előadás 
részlete volt a színész Kosztolányi írásaiból készült, A lég-
gömb elrepül című előadásának, amely 2019-ben ünnepelte 
100. előadását a Vígszínház Házi Színpadán. Megzenésített 
verset is felvonultató est főszereplői Karinthy Mihály és ba-
rátja Kosztolányi Dezső, a magyar irodalom méltán elismert 
és sokak által szeretett alakjai voltak.

CIMBORAFARSANG 
 

2022. február 26-án (szombaton) délelőtt 10 órától  
a Művelődési Házban 

 

Szeretettel várok minden régi és új Cimborát! 
Részt vehettek jelmezversenyen, játékos 

vetélkedőn és a lakomán is. 
 Egy kis farsangi sütit és a jó kedveteket is hozzátok 

magatokkal! 
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Könyvtári percek
Könyvajánló
Stájn Emma: Kőbölcső

Kíméletlenül őszinte, le-
tehetetlenül olvasmányos, 
könnyfakasztóan humo-
ros, szívhez szólóan anyai és 
végtelenül emberi. Azt hi-
szem ezek a jelzők mindent 
elmondanak erről a rövidke 
könyvről, ami egészen bizto-
san hiánypótló mű.

Stájn Emma, gördüléke-
nyen és teljes szakmai hi-
telességgel mutatja be a 
nevelőszülőséget, ami az át-
lagember számára közel sem 
azt jelenti, amit valójában ta-
kar. Kőkemény, sokszor ke-
gyetlenül nehéz feladat.

Mindemellett rávilá-
gít arra, hogy minden első 
blikkre tökéletesnek látszó, 
szorosan összezáró család 
mögött is vannak küzdel-
mek, kudarcok, lemondás és 
könnyek. Hogy az erős nők 
lelkében is dúlnak harcok 

és néha annyira szükség van 
egy apró csodára, a pillanat-
nyi békére, mintha az lenne 
az éltető katalizátor.

Stájn Emma minden te-
kintetben borzasztóan sze-
rethető, erős nő, aki az írá-
sával hatalmas szilákat képes 
megmozgatni, és képes az 
emberekre hatni. Így lesz a 
Kőbölcső egyszerre sorskö-
zösség és kapocs nő és nő 
között.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező

Nemzetközi Könyvaján-
dékozási Nap 2022

Minden évben február 14-én ünnepeljük a Nemzetkö-
zi Könyvajándékozási Napot. Idén a könyvtári ajándékozás 
mellett A magyar szerzőkért oldal közösségét is arra bíztat-
tuk, hogy egy országos megmozdulás keretében minél töb-
ben ajándékozzunk könyvet ezen a napon. A megmozdulás-
hoz több mint 40 szerző, rengeteg könyvmoly, több könyvtár, 
könyvesboltok, kiadók csatlakoztak határon innen és túl. 
Voltak könyvek vonaton, kávézókban, parkban, játszótere-
ken, buszmegállókban számos helyen az országban.

Rácalmáson a program keretében 14 könyvet rejtettünk 
el. Reméljük, hogy a megtalálóik örömmel olvassák őket, és 
jövőre már ők is ajándékozóként tartanak velünk.

„Aki egy jó könyvet ajándékoz, az többet ad, mintha 
pénzt, kenyeret és munkát adna; az békét, barátságot és bol-
dogságot is ad.”  (Hermann Löns)
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Rendezvénynaptár a márciusi hónapra
Március 1.,  Nőnap- Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 2.,  Lázár Ervin kiállítás – Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Március 5.,  Vajk Íjász verseny - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 6.,  DLSZ senior labdarúgó 45+ kupa - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 9.,  RSE férfi kézilabda bajnoki mérkőzés - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 11.,  Ünnepi megemlékezés – Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Március 11.,  ’30 éve szabadon’ - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 12.,  RSE serdülő nők bajnoki mérkőzés – Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 12.,  RSE nők kézilabda mérkőzés - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 18.,  Deutschklub filmvetítés - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 19.,  Esküvő Kiállítás – Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

Március 19.,  RSE nők kézilabda bajnoki mérkőzés - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 19.,  Játék- és gyermekholmi börze – Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Március 25.,  RSE serdülő nők bajnoki mérkőzés - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 26.,  LU-11 kézilabda bajnoki forduló - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Március 29.,  Egy kávé Micivel és Beleznay Endrével – Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Városi nagyrendezvények:

Május 1.,  Majális – Sportpálya és Millenniumi-Park

Május 29.,  Gyermeknap – Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár és Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Június 25.,  Randevú a tónál - Millenniumi-Park

Július 30.,  Randevú a tónál - Millenniumi-Park

Augusztus 20.,  Városnap – Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

Augusztus 27.,  Randevú a tónál - Millenniumi-Park

Október 7.,  Idősek Világnapja - Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

December 17.,  Rácalmásiak Karácsonya -Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
LABDARÚGÁS 

A februári hétvégék bővelkedtek a RSE által szervezett 
labdarúgó eseményekben: minden korosztálynak rendeztek 
egy-egy teremfoci tornát, vagy baráti összecsapást.

Egy különleges, már harmadszor megrendezésre kerü-
lő teremfoci esemény is helyet kapott Rácalmáson: a TIM-
PANON AMAZON NŐI TEREMFOCI KUPA. A RSE 
szervezésében 4 magyar és egy szlovák élvonalbeli női csapat 
látogatott el Rácalmásra. A rendezvény célja a női labdarú-
gás népszerűsítése, játéklehetőség biztosítása a téli felkészü-
lési időszakban, valamint Rácalmás Város és a helyi emberek 
megismerése volt.

Egy újítás is helyet kapott a versenykiírásban: minden 
klub 2 csapattal versenyez és a két csapat összesített eredmé-
nyei alapján hirdetnek eredményt. Ebben a formában min-
den játékos játéklehetőséghez jut. A lányok kitartóan küz-
dötték végig mérkőzéseiket, magas technikai színvonalon.

Timpanon Amazon női teremlabdarúgó torna Fotó: RLJ

KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK LÁTOGATÁSA
Valamennyi bajnoki- és kupaverseny mérkőzéseire, a versenyben részt vevők korosztályára való tekintet nélkül a 

NÉZŐK a sportrendezvények kapcsán hatályos jogszabályok alapján léphetnek be, azaz a VÉDETTSÉG IGAZO-
LÁSÁVAL (védettségi igazolvány vagy applikáció). Védettség igazolását bemutató nagykorúak felügyelete alatt lévő 
kiskorúak védettség igazolása nélkül is látogathatják a mérkőzéseket nézőként, a 194/2021. (IV.26.) számú Kormány-
rendeletnek megfelelően.”

forrás:  https://www.mksz.hu/cikk/1809

SZALAGAVATÓ
A Pannon Oktatási Központ Magángimnázium immár 

harmadik alkalommal Rácalmáson szervezte szalagavató 
bálját. Nagy örömünkre szolgál, hogy újra lehetőség van ha-
sonló rendezvények megtartására. Köszönjük, hogy minket 
választottak!

Pannon Oktatási Központ szalagavató bálja Fotó: RLJ

KÉZILABDA
A Rácalmás SE felnőtt női és férfi kézilabda csapatainak 

tavaszi bajnoki sorozata megkezdődik februárban. 
A csapatok szeretettel várják a szurkolókat mérkőzése-

iken, mindkét csapat előkelő helyen áll a tabellán: az őszi 
fordulók után a nők a harmadik, a férfiak pedig a második 
helyről folytatják.
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A RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK PROGRAMJAI 
2022 FEBRUÁR-ÁPRILIS 

Programváltozás lehetséges! 

2022.02.26 szombat 09:00 
16:00 

KÉZILABDA: fiú U12 Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
KÉZILABDA: RSE – Móri KSC felnőtt női bajnoki mérkőzés 

2022.03.01. kedd 17:00 VÁROSI NŐNAPI ENDEZVÉNY: Pindroch Csaba: Segítség, megnősültem!  
2022.03.05. szombat 07:30 ÍJÁSZAT: Rácalmási 3D Teremíjász Kupa a Vajk Íjász szakosztály szervezésében 
2022.03.06. vasárnap 09:00 TEREMFOCI: XII. Senior kispályás kupa a DLSZ szervezésében 
2022.03.09. szerda 18:15 KÉZILABDA: felnőtt férfi bajnoki mérkőzés 

2022. 03.12. szombat 11:00 
16:00 

KÉZILABDA: RSE – Érd női serdülő bajnoki mérkőzés 
KÉZILABDA: RSE – Martonvásár felnőtt női bajnoki mérkőzés 

2022.03.19. szombat 16:00 KÉZILABDA: RSE – Velence felnőtt női bajnoki mérkőzés 
2022.03.25. péntek 17:30 KÉZILABDA: RSE – Tököl női serdülő bajnoki mérkőzés 
2022.03.26. szombat 13:00 KÉZILABDA: lány U11 Országos Gyermek Bajnokság fordulója 

2022.04.02.  szombat 16:00 
18:00 

KÉZILABDA: RSE – Környe felnőtt női bajnoki mérkőzés 
KÉZILABDA: RSE – Tököl női serdülő bajnoki mérkőzés 

2022.04.08. péntek 17:30 KÉZILABDA: RSE – FTC III. női serdülő bajnoki mérkőzés 

2022.04.09. szombat  
08:30 
09:00 
18:00 

PLOGGING – SZEDD FEL ÉS FUSS! A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen                                                        
KÉZILABDA: fiú U15 bajnoki forduló 
KÉZILABDA: RSE – Tököl női serdülő bajnoki mérkőzés 

 

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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Meghívó közgyűlésre
A Rácalmási „Sirály” Horgász 
Egyesület  
2022. február 27-én, vasárnap, 
9:00 órai kezdettel  
közgyűlést tart  
az egyesület horgásztanyáján. 

(Rácalmás, Kiss E. u. 82.)
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2022. február 

27-én, vasárnap 9:30-kor, a meghirdetett napirendi pontok 
szerint tartjuk, mely a megjelentek számától függetlenül ha-
tározatképes.

Napirendi pontok:
A vezetőségi tagok beszámolója a 2021. évi munkáról és 

a közhasznúsági jelentés elfogadása. 2022. évi munkaterv és 
költségvetés ismertetése, elfogadása.

Fegyelmi bizottság beszámolója
Felügyelő bizottság beszámolója
Egyebek
Mindenkit szeretettel várunk!

„Sirály” HE vezetősége

Horgász hírek
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület irodája jelenleg a 

Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központban mű-
ködik.

Nyitvatartás: kedden és csütörtökön 14:00-15:45 óráig
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 Ft-tal nőtt, a Duna terü-

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

formáció elérhető.
„Sirály” HE vezetősége

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Olvasási és helyesírási 
verseny

Február 3-án rendeztük 
meg iskolánkban a Móra 
Ferenc olvasási és helyesírá-
si versenyt harmadik és ne-
gyedik osztályosok számá-
ra. A gyerekek izgatottan 
készültek erre a délutánra. 
Harmincegy kisgyerek mér-
te össze tudását. Nem volt 
könnyű dolga Andi néninek 
és Stefi néninek a döntésben, 
kié legyen a legszebben olva-
sók díja. A helyesírók között 
is nagy volt a verseny, apró 
hibák döntötték el a helye-
zéseket.

A díjazottak névsora:

Olvasás 3. osztály:   
1.    Szalai Botond 3.b 

2.   Meisitz Karolina 3.b  
3.   Kiss Levente 3.a                                                  

Olvasás 4. osztály:
1. Berkes Emma 4.a
2. Barna András 4.a
3. Farkas-Zágoni Barna 4.a

Helyesírás 3. osztály:  
1.  Simon Tamás 3.a 
2.  Meisitz Karonlina 3.b
3.   Koszti Csenge 3.a                                                

Helyesírás 4. osztály:
1. Berze Léna 4.b
2. Gráczer Nóra 4.a                                                         
2. Józsa Lara 4.b                       
3. Pap Dorina 4.b
Gratulálunk a nyertesek-

nek!
Kürtösiné F. Andrea  

Ügysegédek  
ügyfélfogadási ideje

A járványhelyzettel összefüggésben kialakult többlet-
feladatok miatt szükségessé vált a települési ügysegédek 
munkájának átszervezése. Erre tekintettel tájékoztatom 
Rácalmás lakóit, hogy 

a települési ügysegédek, 2022. január 31. napjától 
visszavonásig, minden hónap utolsó hetében a meg-
szokott ügyfélfogadási időben fogadják az ügyfeleket 
a járáshoz tartozó településeken, így Rácalmáson is. 

dr. Kovács Péter
a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
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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)

3. 7., hétfő Zöldségleves Rántott sajt, rizs Gombapaprikás, tészta Bácskai rizses hús Natúr tengeri halfilé, 
citrom mártás, rizs

3. 8., kedd Húsleves Kelkáposzta főzelék, 
vagdalt Sertéspörkölt, tarhonya Sült csirkecomb, vele sült 

burgonya
Natúr csirkemell, görög 
saláta

3. 9., szerda Kertészleves Rakott zöldbab Zöldborsós sertésragu, rizs Csülökpörkölt, tarhonya Almával rakott csirkemell, 
krokett

3. 10., csütörtök Zöldborsóleves Lencsefőzelék, sült deb-
receni Káposztás tészta Magyaróvári sertésszelet, 

rizi-bizi
Édes-savanyú 
csirkeragu, rizs

3. 11., péntek Karfiol leves Lecsós csirkemáj, rizs Grillezett csirkecomb filé, 
rizi-bizi

Majorannás sertéstokány, 
tészta

Rántott cukkini, 
kukoricás rizs

3. 12., szombat Frankfurti leves Sült tarja, tükörtojás, petrezselymes burgonya

3. 14., hétfő Lencseleves Carbonara spagetti Rántott csirke szárny, rizs Mézes-mustáros csirke-
comb, hasábburgonya

Csőben sült brokkolis 
húsgolyó

3. 15., kedd Paradicsomleves Zöldbabfőzelék, sült 
virsli Mákos nudli Brassói aprópecsenye Dubarry csirkemell, 

grill zöldség

3. 16., szerda Daragaluska leves Rizses hús Rántott hal, hasábburgonya Olaszos sertésszelet, 
rizi-bizi

Tejszínes-gombás 
csirkemell, bulgur

3. 17., csütörtök Burgonyaleves Paradicsomos káposzta-
főzelék, sült hús

Temesvári sertéstokány, 
tészta

Sült oldalas, hagymás tört 
burgonya

Hekk kukorica bundában, 
kevert saláta

3. 18., péntek Fahéjas szilvaleves Rakott burgonya Rántott csirkecomb, 
rizi-bizi

Vadas sertés szelet, 
spagetti tészta Hawaii csirkemell, rizs

3. 19., szombat Gulyásleves Áfonyás-túrós palacsinta

3. 21., hétfő Hagymaleves Rakott karfiol Rántott csirkemáj, 
petrezselymes burgonya

Töltött sült csirkecomb, 
petrezselymes burgonya

Grillezett camembert, 
áfonyalekvár, rizs

3. 22., kedd Lebbencsleves Lencsefőzelék, sertés-
pörkölt Túrógombóc tejföllel Sertéspörkölt, tarhonya Sült csirkecomb filé, párolt 

zöldség

3. 23., szerda Tojásleves Bolognai spagetti Stefánia vagdalt, petre-
zselymes burgonya Székelykáposzta Csirke gyros tál

3. 24., csütörtök Meleg meggyleves Burgonyafőzelék, vag-
dalt Tarhonyás hús Rántott pontypatkó, ha-

sábburgonya, tartármártás
Rántott tök, rizs, tartár-
mártás

3. 25., péntek Zöldbableves Pásztortarhonya Kakaós csiga vanília öntettel Lecsós tarja, tarhonya Tejszínes-metélőhagymás 
csirkemell, rizs

3. 26., szombat Palócleves Rántott sertésszelet, rizi-bizi

3. 28., hétfő Gombaleves Rakott tejszínes-son-
kás tészta Debreceni sertésragu, rizs Pincepörkölt Sült kacsafalatkák, rizs, 

párolt káposzta

3. 29., kedd Brokkoli krémleves Tökfőzelék, csirkepör-
költ

Szilvás gombóc, fahéjas 
öntet

Cigánypecsenye, hagymás 
tört burgonya

Mexikói csirke ragu 
durum tésztával

3. 30., szerda Bableves Grízes tészta lekvárral Tavaszi rizses hús Mexikói chilis bab Füstölt sajttal töltött rán-
tott gomba, zöldséges rizs

3. 31., csütörtök Sárgaborsóleves Sertéspörkölt, tészta Sertés sült, petrezselymes 
burgonya Hentes tokány, rizs Margaréta csirkemell, vajas 

tört burgonya

4. 1., péntek Májgombócleves Zöldborsófőzelék, pipi 
ropogós Burgonyás kocka Mátrai borzaska, hasáb Fetával töltött sült paradi-

csom, rizs

4. 2., szombat Csontleves finomme-
télttel Rántott csirkemell, kukoricás rizs

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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Eladó 10,1”, 465 GB HDD, win 7, használt, üzemké-
pes notebook eladó 15 ezer forintért. tel: +36 20 991 6589

   -----------
Eladó 15,6”, 300 GB HDD, 

win 10, használt, üzemképes lap-
top eladó 20 ezer forintért. tel: 
+36 20 991 6589

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

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

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb március 14-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!

ApróhirdetésApróhirdetés

Kérjük, támogassa adója 1%-a felajánlásával  
a Rácalmás Sportegyesületet!

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!

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.

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Szigetfő út 11-13. Telefon: (25) 

517-850.  Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.

A gyermek születése mindig nagy 
boldogság a családban, és öröm a kö-
zösség számára is, hiszen minden új-
szülött a jövőt, jövőnket hordozza ma-
gában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Subecz Máté, 2022. 2. 15., Rév utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk 

az elmúlt időszakból.




