
2022. december XXIX. évfolyam 12. szám

A betlehemnél találkozunk  
advent minden vasárnapján

Advent üzenete és a karácsonyvárás boldogítóan 
hatnak a hétköznapokban megfáradt testre és lélekre, 
így vasárnap délutánonként ünneplő családokkal telik 
meg a rác almási Piac tér, ahol az első vasárnapon ün-
nepélyes keretek között kigyúltak a fények városunk 
betlehemén és környékén. Az installációt ebben az év-
ben is a Manóvár Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak kö-
szönhetjük. (Bővebben lapunk 28-ik oldalán)

Az önkormányzat jelentős segítséget 
nyújt a templom felújításához

Június 25-én tűz ütött ki a római katolikus templom-
ban. Az önkormányzat ötmillió forint értékű munkával 
segíti a helyreállítást: szakértői véleményt készíttetett az 
épületkárokról, megterveztette a külső homlokzat felújí-
tását, segít megoldani a víz- és szennyvízelvezetést, most 
pedig a képviselő-testület döntése alapján megrendelte a 
tömör fából készülő, oltár alatti emelvényt. (2. oldal.)

A templom külső felújításával már elkészültek a szakemberek

Önkormányza-
tunk szociális 
tűzifával segíti 
a családokat, 
egyedül élőket  

(Bővebb információk la-
punk 2. oldalán.)

Szeretetteljes, 
áldott karácsonyt, 

és eredményekben bővelkedő, 
boldogságtól teljes  

szép új esztendőt kívánok  
Rácalmás lakóinak!

Schrick István
polgármester
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Bízunk benne, hogy jövő év első hónapjaiban már kívül-belül egyaránt megújult templom várja a híveket 

Az önkormányzat jelentős segítséget 
nyújt az épület tűz utáni felújításához

Június 25-én tűz ütött ki 
a rácalmási katolikus temp-
lom sekrestyéjében. A épü-
letrész teljesen kiégett, az 
ott tárolt liturgikus eszkö-
zök, elektronikus berende-
zések megsemmisültek. A 
templom belső részét és bú-
torzatát belepte a korom, az 
orgona is használhatatlan-
ná vált. Az elmúlt hónapok-
ban sokan és sokat dolgoztak 
azért, hogy kívül és belül is 
megújuljon a templom. 

Az eddigi és a jelenleg is 
zajló munkálatokról, vala-
mint a tervekről Szeleczky 
Csaba plébános elmondta a 
Dunaújvárosi Hírlapnak: 

– Nem túlzás, a tűz eloltá-
sát követően sokkoló látvány 
fogadott minket. A vizsgála-
tok során a biztosító meg-
állapította, hogy a sekrestye 
falában futó egyik alumí-
nium vezeték meghibáso-
dása okozta a tüzet. A sek-
restyében még a vakolat is 
leégett, többmilliós kár ke-
letkezett. Mivel viszonylag 
időben észlelték a tűzese-
tet és riasztották a tűzoltó-
kat, így a lángok szerencsére 
nem terjedtek tovább példá-
ul a templom fából készült 
tetőszerkezetére. A kárren-

dezés keretében elhordták a 
keletkezett szemetet és tör-
meléket. Majd kivakolták és 
kifestették a sekrestyét, va-
lamint a templom belső te-
rét. A felhasznált festékbe 
a szakemberek egy speciális 
illatanyagot kevertek, hogy 
semlegesítsék a bent rekedt 
füstszagot.

Emellett a biztosító vál-
lalta a sekrestye, valamint a 
hittanterem egyedi ajtóinak 
reno válását is. Mint már em-
lítettem alumínium vezeté-

kek voltak korábban a temp-
lomban, ezt a festés előtt 
még a plébánia réz vezeté-

kekre cserélte. E munkála-
tok összértéke meghaladja 
a húszmillió forintot. A tűz-
esettől függetlenül még idén 

tavasszal pályáztunk a temp-
lom külső burkolatának fel-
újítására is. Erre tizenötmil-
lió forintot nyertünk. Ennek 
keretében a bejárati főkapu 
és a szélfogó is megszé pült, 
valamint a templomtorony is 
kapott egy biztonsági hálót, 
hogy például a lehullott le-
veleket ne fújja be a szél. 

A templom belterében 
azonban még bőven van te-
endő a következő hónapok-
ra. Festésre vár a padozat, az 
ablakkeretek is, és a korom-
mal szennyeződött orgonát 
is rendbe kell tenni. Csak 
az orgona megtisztítása kö-
zel kétmillió forintos tétel. 
Emellett pótolnunk kell a 
tűzben odaveszett liturgikus 
eszközöket is. Szintén saját 
forrásból egy vizes helyisé-
get is kialakítottunk a hit-
tanterem mellett, ám a víz 
és a csatorna még bekötés-
re vár. Bízunk abban, hogy 
mindebben majd a település 
is segítségünkre lesz a jövő-
ben – fogalmazott Szeleczky 
Csaba, aki elmondta, remé-
li, hogy a jövő év első hó-
napjaiban egy teljes egészé-
ben megújult templom várja 
majd a híveket. (Forrás: duol.
hu/Szabó Szabolcs)

3 erdei köbméter tűzifát igényelhetnek a rászorulók
Ebben az évben is segí-

tünk azoknak a rácalmási-
aknak, akiknek gondot jelent 
megoldani otthonuk fűtését 
a téli időszakban. Azt sze-
retnénk, ha senki sem fázna, 
vagy fagyoskodna a házában 
az elkövetkező hónapokban. 

Éppen ezért idén is részt 
vettünk a szociális tűzi-
fa programban. Ennek ke-
retében összesen 145 erdei 
köbméter fát nyert el önkor-
mányzatunk, amely a rác-

almásiakra vár! Az igénylés-
hez kérelmet kell benyújtani 
a polgármesteri hivatalba, 
amelyet a képviselő-testü-
let szociális bizottsága bírál 
el a szociális tűzifa támoga-
tás helyi szabályairól szó-
ló 16/2022 (IX.21.) önkor-
mányzati rendelet alapján. 
Három erdei köbméter tűzi-
fát kaphat az igénylő. A ké-
relmeket 2023. január 31-ig 
lehet benyújtani. 

Schrick István

Rácalmás Város 
Önkormányzata mint-
egy ötmillió forint ér-
tékű munkával segí-
ti a templom tűz utáni 
helyreállítását.

Kedves Adakozók, Támogatók! 
A Szent István Király Templom helyreállítása érdeké-

ben adománygyűjtést hirdettünk, melynek során 2022. 
decemberéig  975.164 Ft adomány érkezett a plébánia 
számlájára, melyet ezúton is nagyon köszönünk! 

A nagylelkű adományoknak, a biztosítónak, az önkor-
mányzatnak és a külső felújításra elnyert pályázatnak kö-
szönhetően, hamarosan teljesen megújul a rácalmási ka-
tolikus templom.

Az épület újbóli használatba vételéig, az evangélikus 
testvéreknek hála, a Református-Evangélikus Templom-
ban tartjuk rácalmási szentmiséinket, szombatonként 17 
órakor.

A segítők, támogatók és a helyreállításban önkéntesen 
résztvevők életére Isten áldását kérjük!

Szeleczky Csaba atya megbízásából
Csepregi Márton

Rácalmás Római Katolikus Plébánia
plebania.racalmas@gmail.com
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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 
legfiatalabb polgárait!

Fábián Zserald, 2022.11.12., Esze Tamás utca
Finta Zalán, 2022.11.21., Lépcsős köz
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

390 millió forintot nyertünk a Rácalmás 
és Kulcs közötti kerékpárút megépítésére

Ajándék került Rácalmás karácsonyfája alá az ünnepekre: Rácalmás és Kulcs önkormányzata közösen pályázott a 
TOP Plusz program keretében a településeket összekötő kerékpárút építésére. 

A pályázat eredményes volt és összesen 390 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el a beruházásra.  
Nagy öröm ez számunkra.

A kerékpárutat a Kulcsi úti utolsó háztól, az út jobb oldalán – az utat szegélyező árok kihagyásával – szeretnénk ki-
építeni a szomszédos településig. A rendezési tervét is ennek megfelelően módosította képviselő-testületünk, annak ér-
dekében, hogy a nyomsávhoz szükséges területeket az árok belső oldalán kisajátíthassuk. 

A kerékpárút építését jövő évben szeretnénk elkezdeni.  Schrick István polgármester 

Madárba-
rát település: 
érkeznek az 
oduk, etetők

Madárbarát település lett 
Rácalmás. A program kere-
tében egymillió forint érték-
ben nyert olyan eszközöket,  
amelyek segítséget jelente-
nek abban, hogy gondos-
kodjunk az énekes madarak-
ról a téli időszakban.

A szakemberek felmérték 
még ősszel, hogy a Millenni-
umi parkban hol is mire le-
het szükség, és megérkezett 
a jó hír is: 

december 20-án érkez-
nek az önkormányzathoz 
az oduk és madáretetők, 
amelyeket januárban he-
lyeznek ki a szakemberek a 
Millenniumi parkba. 

Kisfilm  
készült  
Rácalmásról

Nagy megtiszteltetés 
érte településünket lap-
zártánk idején. 

Rácalmáson forga-
tott az MTV1 televízió. 
A településről készült 
kisfilm 2022. december 
09-én 10:33 órakor volt 
látható az MTV1 adá-
sán. Köszönjük!

Boldog születésnapot 
kívánunk, Ica néni!

Korát meghazudtoló lendülettel fogadta  Bogár Imréné  
a 90. születésnapja alkalmából őt köszönteni érkező Néme-
th Miklósné alpolgármestert és Stumphauzer Judit önkor-
mányzati dolgozót! Isten éltesse Ica néni!

Tájékoztató 
a hivatal 
igazgatási  
szünetéről

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy 

2022. december  22. 
(csütörtök)  napjától  

2022. december 30. 
(péntek) napjáig 

a Rácalmási Polgár-
mesteri Hivatalban  
igazgatási szünet  lesz.

Az igazgatási szünetet 
követő első ügyfélfoga-
dási nap:  2023.  január 2. 
(hétfő)

Az igazgatási szü-
net alatt halaszthatatlan 
anyakönyvi   ügyekben 
(születetés, halálozás)    az 
alábbi ügyeleti telefon-
szám   hívható : 

06 (30) 213-3445  
munkanapokon 8-12 óra 
között.

Kérjük a Tisztelt Ügy-
feleket, hogy az igazga-
tási szünetre tekintettel 
szíveskedjenek ügyeik in-
tézését ennek megfelelő-
en intézni.

Megértésüket előre is 
köszönjük!

dr. Györe Andrea 
jegyző 
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Felhívás
Vízelvezető árkok és  
átereszek tisztántartására

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A polgármesteri hivatal a település bel-és külterületi sza-

kaszain rendszeresen ellenőrzi az ingatlanok előtti közterü-
letek, vízelvezető árkok és átereszek megfelelő szintű tisz-
tántartását és karbantartását.

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égeté-
séről és a közterületek használatáról szóló 21/2015. (IX. 9.) 
rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjába foglaltak szerint az 
ingatlantulajdonos feladatai közé tartozik az ingatlan, la-
kása melletti, mögötti nyílt ároknak és műtárgyainak tisz-
tántartása, gyommentesítése; az ott megtelepedett, oda 
nem illő növényzet és zöldhulladék eltávolítása.

Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy a fenti munkák el-
végzéséről folyamatosan gondoskodni szíveskedjenek!

Schrick István
polgármester

FELHÍVÁS
Somogyi Béla utcában rendszeresen 
gépkocsival  a járdán parkolók részére

A Somogyi Béla utcában a járdán rendszeresen par-
koló autók akadályozzák a gyalogjárda biztonságos hasz-
nálatát.

Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a köz-
úti közlekedés szabályairól 40. § (8) a) b) c) d) szerint jár-
dán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor sza-
bad megállni, ha

– azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
– a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét fog-

lalja el,
– a járdán a gyalogos közlekedésre legalább 1,5 méter 

szabadon marad, és
– a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem halad-

ja meg.
 
Fentiek értelmében tisztelettel kérjük, hogy a Somo-

gyi Béla utcában található járdán a jövőben ne parkolja-
nak, mert az jogszabályellenes és balesetveszélyt okoz.

Schrick István
    polgármesterVáltoznak az étkezési  

térítési díjak január 9-től
Tisztelt Szülők/Étkezők!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2023. január  9-től   
az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint változnak.

Iskola gyerek (háromszor normál étkező)  ...................931 Ft/nap 
Iskola gyerek (háromszori különleges étkező)  .........1.412 Ft/nap
Iskola csak ebéd (normál étkező)  ................................632 Ft/nap
Iskola csak ebéd (különleges étkező) ............................834 Ft/nap
Önkormányzati és iskolai alkalmazottak  ....................850 Ft/nap

Óvoda gyerek normál étkező:  .................................... 750 Ft/nap
Óvoda gyerek különleges étkező:  .............................1.210 Ft/nap
Bölcsőde gyerek normál étkező:   .................................540 Ft/nap
Bölcsőde gyerek különleges étkező:  ............................941 Ft/nap
Óvodai és bölcsődei alkalmazottak  .............................850 Ft/nap

Nyugállományú volt munkavállalók  ............................850 Ft/nap

Szociális étkezők (helyszínen  fogyasztással
  vagy elvitellel):   ....................................................870 Ft/nap
Szociális étkezők (az igénybevétel helyére szállítva): ...970 Ft/nap

A fizetés módja   nem változik –  email-ben kapott 
számla alapján utalással  –, csak  a térítési díjak  változnak.

 dr. Györe Andrea 
jegyző  

Az E.ON megbízásából gallyaznak
Tisztelt Lakók!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
137. §-a és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 
22.) NGM rendelet előírja, hogy a villamos vezeték bizton-
sági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait az 
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltá-
volítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát 
elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulaj-
donosokat, hogy az ingatlanuk területén a gallyazási mun-
kákat VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. meg-
bízásából eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatár-
sai előre láthatólag 2022 december hónap 9. napjától 
 RÁCALMÁS  település területén gallyazási munkála-
tokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE 
lenne szüksége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék 
kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségen:

E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu
A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink 

bejutását az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, 
valamint az Önök zavartalan áramellátását.

Köszönettel: 
Ágvágó Szolgáltató Kft.
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Rácalmás Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Rácalmás Város Önkormányzat

Gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szociális Központ Rácalmás Szé-

chenyi tér 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:

A szociális étkeztetéshez kapcsolódó 1993. évi III. törvény a szo-
ciális igazgatásrólszóló és szociális ellátásról valamint végrehajtási 
rendeletei alapján, gondozói feladatokellátása (szociális étkeztetés).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, OKJ-s végzettség a „ személyes gondos-

kodást nyújtószociális intézmények feladatairól és működésük fel-
tételeiről szóló „ 1/ 2000.(I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet-
ében fenti munkakörhörhöz megjelöltvégzettség,

• Magyar állampolgár,büntetlen előélet
• Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes fényképes, szakmai önéletrajz
• iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok fény-

másolata,
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az er-

kölcsibizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata,
• nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyö-

re Andrea jegyzőügyfélfogadási időben nyújt, a 06/25 517-866-os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat 

címére történőmegküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-
13.). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: A/6594-1/2022 , valamint a munkakör meg-
nevezését: Gondozó.

• Személyesen: dr: Győre Andrea jegyző ügyfélfogadási időben, 
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

Rácalmás Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Rácalmás Város Önkormányzat

Szociális asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2459 Rácalmási Szociális Központ Rácalmás , Szé-

chenyi tér 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Család és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó szociá-
lis asszisztensi feladatok ellátása, ügyfelek fogadása,családsegítők 
munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. szá-

mú melléklet II. rész rendelkezései alapján, szociális asszisztens 
munkakör betöltéséhez szükséges képesítés,

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes, motivációs önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyö-

re Andrea jegyző ügyfélfogadási időben nyújt, a 0625/517-866 -os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat 

címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-
13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: A/6461-1/2022 , valamint a munkakör 
megnevezését: Szociális asszisztens.

• Személyesen: dr: Györe Andrea jegyző ügyfélfogadási időben, 
Fejér megye, 2459 Rácalmás , Szigetfő utca 11-13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.
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Rácalmás belterület védelmét szolgáló 
csapadékvízelvezető rendszer kiépítése 

a Korányi téren és a Venyimi út egy szakaszán 
Szemléletformálás TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00029 
projekttel kapcsolatosan KVÍZ sorsolás nyertesei 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen 81 db KVÍZ érkezett be 
az önkormányzathoz,  
ebből 13 db volt a helyesen kitöltött. 
A KVÍZ-t helyesen kitöltök között került 
kisorsolásra a projekt keretében beszerzett 
3 db esővízgyűjtő tartály. 
Nyerteseink:  
Pinthoffer Zsolt rácalmási lakos 
Sarokné Szlama Ilona rácalmási lakos 
Dualszky – Kovács István rácalmási lakos 
Gratulálunk nekik! 
A KVÍZ helyes megfejtése e-mail-ben kérhető a  
marianna@racalmas.hu címre írva. 
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Békés, boldog karácsonyt  
kívánunk tagjainknak és  

Rácalmás valamennyi lakójának 
szebb, jobb 2023-as év 

reményében:
Steiner Lajos

a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

A tagság megerősítette elnöki tisztségében Steiner Lajost 

Mozgalmas négy év áll a városvédők mögött
Megtartotta négyéves cikluszáró közgyűlését a Rácalmási 

Városvédő és Szépítő Egyesület. A rendezvényen Steiner 
Lajos elnök összegezte a mögöttük álló években történteket, 
megköszönte a közösségért aktívan tevékenykedők munká-
ját, emléklapokat adott át, majd a tisztségviselők megválasz-
tása következett.

A beszámoló alapján mozgalmas négy év áll az egyesület 
tagsága mögött a 2018. novemberi tisztújító közgyűlés óta. 
Steiner Lajos említést tett a 2019-es Almavirág fesztivál-
ról, valamint a XVI. Tökfesztiválról is, amelyet a már akkor 
érzékelhető áremelkedések ellenére sikerült pozitív mérleg-
gel zárniuk. De már akkor is úgy érezték, hogy egy közel 
50 milliós kiadással bíró Tökfesztivál nagyságrendekkel túl-
nőtte egy civil szervezet kereteit, ennek pénzügyi részével, 
szerződéseivel nehéz lépést tartania egyesületi szinten. Kü-
lönösen azért, mert szinte le sem zárul a fesztivál, már el kell 
szervezni a következőt. Közben az egyesület más területeken 
is szeretne tevékenykedni, teljesíteni a vállalt célkitűzéseit, 
és mindezt önkéntesekkel, akiknek az ereje, szabadideje vé-
ges, ki többet, ki kevesebbet bír tenni. Más rendezvényekről 
– város és faluvédők találkozójáról, virágosítási versenyről, 
az egyesület fennállásának 25. jubileumi ünnepségéről – is 
szólt az elnök. Hozzátéve: aztán a következő tavaszon jött 
a Covid, ami következő évre rányomta bélyegét. Másfél év-
nyi bezártság után tavaly óvatosan, de bizakodóval, számos 
óvintézkedéssel szervezték meg a Tökfesztivált, ami arány-
lag jól sikerült. Kicsit lazíthattunk végre: Irigy Hónaljmirigy, 
Halott Pénz, Bagossy Brothers Company… Idén pedig ta-
lán az elmúlt idők legsikeresebb fesztiválját tudhatják ma-
guk mögött a városvédők, dacolva a hideggel, széllel, esővel 
és a Follow the Flow koncertjének elmaradásával, amiért a 
Neoton és Rúzsa Magdi busás kárpótlás mindenért. Steiner 
Lajos nagy-nagy köszönetet mondott mindazoknak, akik 
kitartó háttérmunkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy min-
den sikerüljön és a vendégek felejthetetlen élményekkel tér-
hessenek haza. Folytatva a köszönetek sorát a virágágyások, 
rózsakertek, levendulások és a szalagágy gondozóinak, a te-
metői sírok, a hősi emlékművek, a Salamon-kút és szobor 
rendben tartóinak, virágosítóinak, a fából készült szobrok, 
a tökpiramis, a tökhintó felújítóinak, a Vasúti Park rend-
ben tartóinak. A mozdony és étkezőkocsi felújításán sok-sok 
órát dolgoztak a vasút dolgozói, nyugdíjas mozdonyvezetők 
és az egyesület tagjai. Steiner Lajos örömét fejezte ki, hogy 
született egy kulturált és igazán nívós rendezvénybázisuk, a 
Vasúti Park, ahol a gyermekes családok is jól érezhetik ma-
gukat, piknikezhetnek is akár, mert a kerítésen belül biz-
tonságban vannak a kicsik is. Az elnök hangsúlyozta, hogy 
emellett kialakítottak tavaly egy raktárhelyiséget a művelő-
dési ház udvarán – köszönet a segítőknek -, valamint készül a 
polgárőrökkel közös irodájuk az régi hivatali épület mögötti 
szolgálati lakás átalakításával. 

Steiner Lajos a kulturális és közösségi programjaikkal, 
az évfordulós megemlékezésekkel, koszorúzásokkal, a Virá-
gos Rácalmásért versennyel, az önkormányzati és karácsonyi 
rendezvényeken való aktív részvétellek folytatta a beszámo-
lóját, hozzátéve, hogy négy év alatt minden évben támogat-
ták a Jankovich iskola oktató-nevelő munkáját. Kiemelve: 
a közgyűléseket minden évben megtartotta az egyesület, a 
törvénynek megfelelően közzétették, a mérleg pedig a hon-
lapjukon mindenki számára elérhető.

A beszámoló végén tájékoztatta a megjelenteket ar-
ról, hogy az elnökség úgy látja jónak, hogy a megnöve-
kedett és előre nem látott kiadások, az önkéntesek továb-
bi terhek alóli mentesítése miatt az egyesület nem tudja 
felvállalni a Tökfesztivál megszervezését a jövőben. Ezért 
az önkormányzathoz fordul segítségért, azt kérve, hogy az 
önkormányzat az intézmények költségvetésében és szer-
vezésében, természetesen a városvédők segítségével, aktív 
közreműködésével rendezze meg már a 2023-as Tökfesz-
tivált is. Az elnök ehhez kérte a közgyűlés megerősítését, 
amit meg is kapott. 

Steiner Lajos megköszönte a tagság négy évben végzett 
lelkiismeretes és önzetlen munkáját, hangsúlyozva: „A ne-
hézségek, egyre nagyobb kihívások ellenére jó volt veletek 
dolgozni!”

A közgyűlés végén a tisztújító választás következett, 
amelynek eredménye:

Elnök:  Steiner Lajos
Titkár:   Bodó Mariann
Elnökségi tagok: Pálinkás Tiborné
 Kelemen Tibor
 Lukács Zsolt
 Kecskés Nagy Szilvia
 Pálvölgyi Tamás
Felügyelő Bizottsági tagok: Szalóki-Oros Brigitta
 Veres Géza
 Hodgyai Gábor
Záró gondolatként Steiner Lajos az új elnökségnek jó 

egészséget, kitartó és eredményes munkát kívánt.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Eladásra hirdeti az egyesület a régi járművét!

Polgárőreink közel 3000 
órát töltöttünk idén 
szolgálatban a közterületen

Tisztelettel jelentjük, hogy 
tudomásunk szerint a lakosság 
sérelmére elkövetett bűncselek-
mény településünkön az elmúlt 
időszakban nem történt.

Egyesületünk tagjai a de-
cemberi hónapban is folytatják 
vállalt feladataikat, sőt az ünne-
pi időszakban intenzívebb jár-
őrözéseket tervezünk a rendőri 
szervekkel.

Az elmúlt hónap feladatain 
is túl vagyunk, a halottak napi 
megemlékezés ideje alatt is há-
rom napon keresztül, folyama-
tosan biztosítottuk a temetői 
szolgálatot és a parkolók fel-
ügyeletét, megfelelően tudtunk 
gondoskodni a betlehem avató 
zavartalanságáról is. De majd 
a Rácalmásaik karácsonya ren-
dezvény is megfelelő létszám-
mal fogjuk fenntartani a köz-
biztonságot.

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét az ünnepi forgatag veszé-
lyeire. Bevásárláskor nagyon 
figyeljünk értéktárgyainkra, fi-
gyeljünk a bevásárló közpon-
tokban pénztárcánkat, amit 
mindig nehezen hozzáférhető 
helyen tartsunk. Parkolókban a 
gépjárműveinkben, látható he-
lyen ne hagyjunk értéktárgya-
kat, mert ebben az időszakban 
a gyakorlat szerint megnöveke-
dik a gépkocsi-feltörések szá-
ma, és teljes mellbedobással 

dolgoznak a zsebesek is. Figyel-
jenek oda nagyon!

Ünnepek alatt nagyobb fi-
gyelemmel zárjuk a  lakásunk 
ajtajait, mivel a besurranásos 
bűncselekmények száma is eb-
ben az időszakban csúcsot szo-
kott dönteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
szilveszterkor csak az engedély-
lyel rendelkező és legális helyen 
vásárolt pirotechnikai eszkö-
zöket használjunk, mivel, hogy 
csak ezek válthatóak vissza a 
kijelölt helyen.  De gondol-
junk szeretett házi állatainkra 
is, amikor durrogtatunk! 

Egyesületünk megtartotta év 
végi taggyűlését. Tagjaink ebben 
az éven 2890 órát töltöttek köz-
területen szolgálatban. A Ma-
gyar Falu Program keretében si-
került beszerezni egy új Dacia 
Duster-t, amit az önök jóvoltá-
ból, adójuk 1 százalékából (ami 
799 ezer forint) sikerült is felsze-
relni, és hadrendbe állítani. Így 
a régi, de folyamatosan szervi-
zelt, jó állapotú Skoda Octávi-
ánk eladásra kerül. Itt és most 
szerelnénk felajánlani megvé-
telre ezt a járművet, amelynek 
irányára 600.000 forint. Szeret-
nénk ha a településen maradna, 
és megvásárlásával is támogat-
nák egyesületünket.

Reméljük ezen kis tanácsa-
inkkal és egész évi munkánkkal 
tudtunk és tudunk a jövőben is 
segíteni minden rácalmási la-
kosnak szebbé tenni az idei év-
ből hátra lévő időszakot és a 
jővő évet.

Segíts, hogy segíthessünk!
Ezúton szeretnék minden 
kedves rácalmási lakosnak 
békés, boldog🎄karácsonyi 
ünnepeket, és boldog új 
évet  kívánni a Rácalmási 
Szent György Polgárőr 
Egyesület nevében:

Vizi István
elnökségi tag

Pirotechnikai termékekről, 
szilveszter előtt

Továbbra is tilos petárdát vásárolni, birtokolni, felhasznál-
ni – emlékeztet a rendőrség.

Akit petárdázáson kapnak (beleértve a vásárlást, a birtok-
lást és a begyújtást), szabálysértési eljárás keretében akár 150 
ezer forintos bírságot is kaphat.

Az egyes számú pirotechnikai osztályba tartoznak a na-
gyon alacsony kockázatú és elhanyagolható zajszintű termé-
kek, amelyeket zárt térben is lehet használni. Tipikusan ide 
tartozik a tortagyertya, a recsegő, a lepke, és a durranó-borsó. 
Ezeket a termékeket egész évben engedély nélkül megvehe-
tik és használhatják, akik elmúltak 14 évesek.

A kettes pirotechnikai osztályú termékek, - amelyek szin-
tén alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járnak -, eze-
ket már szabadban, behatárolt területen való használatra 
szántak. Ilyen például a római gyertya, a röppentyű, a tűz-
forgó, a vezető-pálcás rakéta, a szikraszökőkút és a vulkán.

Ami ebbe a kategóriába tartozik, 16 éves kortól szintén 
egész évben megvásárolhatjuk, a a fiatalabbak viszont csak 
szülői felügyelet mellett használhatják.

A hármas pirotechnikai osztályba tartozó termékek, pél-
dául a magas hatóanyag-tartalmú rakéták és telepek köze-
pes kockázattal járnak, és kizárólag szabadban, nagy nyílt 
területen használhatóak, zajszintjük nem ártalmas az embe-
ri egészségre.

Nagykorúak ezeket december 28. és december 31. között 
engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhat-
ják és december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig fel-
használhatják.

A fel nem használt harmadik pirotechnikai osztályba tar-
tozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú termé-
ket legkésőbb 2022. január 5-én éjfélig a forgalmazónak 
kell visszavinni. Ő ilyenkor köteles ezeket térítésmentesen 
és bármiféle egyéb költség felszámítása nélkül visszavenni.

A négyes számú pirotechnikai osztályba sorolt termékek 
nagy kockázattal járnak, kizárólag pirotechnikus által hasz-
nálhatóak, zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre.

Természetesen a szilveszteri időszakban is csak ők vásá-
rolhatják meg, ha rendelkeznek az ehhez szükséges enge-
déllyel.

Pirotechnikai termék egyedül hivatalos működési enge-
déllyel rendelkező, nyílt árusítású üzletből vagy forgalmazó 
raktárkészletéből vásárolható, amely az év végén, jellemző-
en bevásárlóközpontok környékén felállított konténerekben 
is lehet. Vásárokon és piacokon működési engedéllyel ren-
delkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek (ala-
csonyabb kockázati besorolású tűzijátékok) hozhatók forga-
lomba.

Az első és a második pirotechnikai osztályba tartozó ter-
mékekből egyszerre csak egy-egy kilogrammot (nettó tö-
meg) tárolhatunk A harmadik pirotechnikai osztályba sorolt 
termékekből egy időben maximum nettó három kilogram-
mot lehet tárolni.

Szintén általános jó tanács, hogy kizárólag engedéllyel 
rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással el-
látott terméket vásároljunk. Saját és mások biztonsága érde-
kében a használati utasítást pedig értelem szerűen olvassuk 
el és tartsuk is be a benne foglaltakat.

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Szakács Krisztián: 
06-30/550-1324
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RÁCALMÁSI 
SZOCIÁLIS KÖZPONT hírei

A család- és gyermekjó-
léti szolgálat kihasználva 
az felújított épület lehető-
ségeit színes, érdekes prog-
ramokat szervezett a gyer-
mekklub tagjainak.

2023. november 18-én 23 
gyermek részvételével ott al-

vós Pizsama partit tartot-
tunk a Rácalmási Szociális 
Központban. A gyerekek-
nek pizzát sütöttünk, érde-
kes játékokat játszottunk. 
Lefekvés előtt, már az ad-
venti ráhangolódás jegyében 
karácsonyi filmeket néztünk.

November 29-én mézes-
kalácsot sütöttünk a Gye-
rek klubba járó gyerekek-
kel. Ezúton is köszönjük 
Gróf Ilonának, hogy meg-
ismertette velünk a mézes-
kalácssütés rejtelmeit, és 
végtelen türelemmel tanít-

gatott bennünket. Továbbá 
köszönjük a közreműködé-
sét a Rácalmási Nyugdíjas 
Klub tagjainak: Bodó Iván-
né Marikának, Borné Pusz-
tai Ildinek, Czinka Lászlóné 
Icának és Varga Lászlóné 
Ancikának.

Karácsonyi készülődés
Rácalmás Város Képviselő-testülete az idei évben is különös fi-

gyelmet fordít a nehéz helyzetben élő családokra, szerény körülmé-
nyek között élő idős lakosokra. Az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően 65 gyermek kap 10 000 Ft értékű személyre szóló 
ajándékot, 60 felnőtt 10 000 Ft értékű tartós élelmiszer csomagot.

Az ajándékokat és az élelmiszer csomagokat a Rácalmási Szo-
ciális Központ dolgozói juttatják el a jogosultaknak, 2022. 12. 12- 
12. 16-ig.

Ezúton szeretnénk megköszönni Rácalmás lakosainak az ado-
mányokat, felajánlásokat. Az Önök támogatásának köszönhető-
en sok családnak nyújthattunk segítséget az elmúlt évben. Nagy 
örömmel tölt el bennünket és a nélkülözőket az a tudat, hogy 
Rácalmás város lakosaira számíthatunk és önzetlen cselekedete-
ikkel, támogatásukkal hozzájárulnak a hátrányos helyzetűek jobb 
életminőségéhez.

Új szociális szolgáltatás: 
a házi segítségnyújtás  

2023. január 1-től új szociális ellátás, a „házi segítségnyújtás” 
igénylésére lesz lehetőség a Rácalmási Szociális Központban. A 
házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy az ellátást igénybe vevő 
szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében önál-
ló életvitelét fenntartsa. További cél, a meglévő fizikai, mentális, 
egészségügyi állapot megőrzése, megerősítése. 2023. január 1-től 
egy új szakképzett kolléganő látja el ezt a feladatot.

Térítési díjak
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2021. 
(V.11) önkormányzati rendelet módosításra került, a házi se-
gítségnyújtás személyi térítési díja megállapításra került.

A házi segítségnyújtás személyi térítési díja 500 Ft/óra.
A rendelet 17.§ (4) bekezdése a személyi térítési díj 

mérséklésének eseteiről rendelkezik.

A házi segítségnyújtás igényléséhez kérelem adatlapot 
2023. január 2-től a Rácalmási Szociális Központban le-
het kérni. 

További információ: 
Juhász-Vedres Szilvia gondozó: 06-30/153-8369
Vass Erika családsegítő: 06-30/960-8852
Az étkezési személyi  térítési díjak  is változnak 2023. január 

9-től  a következőképpen – különbség lesz az elviteles és a kiszállí-
tott ebéd térítési díjában: 

Szociális étkezők (helyszínen  fogyasztással vagy elvitellel) 870 
Ft/nap 

Szociális étkezők (az igénybevétel helyére szállítva) 970 Ft/nap
További információ:
Juhász-Vedres Szilvia gondozó: 06-30/153-8369
Vass Erika családsegítő: 06-30/960-8852

Az igénybevevő jövedelme Személyi térítési díj összege/óra
0 Ft - 57000 Ft-ig ingyenes
57 001 Ft – 85 500 Ft-ig 300 Ft/óra
85 500 Ft-tól 500 Ft/óra
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Tájékoztató Bursa Hungarica  
Ösztöndíj – pályázattal kapcsolatosan

Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Embe-
ri Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 
évi fordulójához is.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jog-
viszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapkép-
zésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2023/2024. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes ide-

jű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3. 
volt.

Ezen időpontig „A” típusú ösztöndíjpályázatra 2 pályá-
zat érkezett, „B” típusú ösztöndíjpályázatra nem nyújtottak 
be pályázatot.

A pályázatokat a 56/2021. (III. 2.) sz. Önkormányzati ha-
tározat alapján Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szociális – Bizottsága bírálta el.

A Szociális – Bizottság döntése alapján mind a két pályá-
zó 10 hónapon keresztül 5.000 forint/hónap összegű önkor-
mányzati támogatásban részesül.

Ez összesen: 100.000 forintot jelent az önkormányzat 
költségvetéséből.

Ehhez a pályázók még 10 hónapon keresztül 5.000 fo-
rint/hónap összegű támogatást kapnak az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőtől. 

Önkormányzati  
tájékoztató az Arany János 
Tehetséggondozó 
Programmal kapcsolatosan

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programjában is évek óta részt 
vesz Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 
rácalmási lakóhellyel rendelkező 8. osztályos hátrányos 
helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, 
kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul 
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmá-
nyokra való eredményes felkészítést.

A program keretén belül Rácalmás Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületi döntés és az Általános Is-
kola ajánlása alapján, a programban részt vevő diákok 
részére évente 10 hónapon keresztül havi 6.000 forint 
összegű támogatást folyósít.

A 2022/2023-as tanévben 3 tanuló részesül 10 hóna-
pon keresztül havi 6.000 forint összegű támogatásban, 
melynek összege a tanévben 180.000 forintot jelentett 
az önkormányzat költségvetéséből. 

A 2023/2024-es tanévre pedig 1 tanuló nyújtott be 
pályázatot, aki a sikeres középiskolai felvételi esetén a 
következő tanévben részesülhet 10 hónapon keresztül 
a 6000 forint/hónap összegű önkormányzati ösztöndíj-
ban. Ennek éves összege 60.000 forint az önkormányzati 
költségvetésből.

Adventi gondolatok
„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emel-

jétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” Lk 21,28

Advent idején az emberek hite és reménysége gyúlhat 
meg, hogy az öröm és a szeretet tegye teljessé az életét. Gya-
korlatilag ez maga az ádvent, hiszen a koszorún gyúló gyer-
tyák fényeinek is ebben a sorrendben ez a jelentése. Lukács 
evangélista írja le a legszebben Jézus születésének történetét, 
melynek csodájára várunk. Azonban ez a csoda nem a vára-
kozásban, hanem az eljövetelben rejlik. Ennek kulcsa pedig 
az a kérdés, hogy passzívan várunk-e, vagy aktívan elébe me-
gyünk-e, és kitárjuk otthonainak és szíveink kapuját? Lu-
kács az utolsó időkről ír, ahol az ég elsötétedik és a szeretet 
meghidegül. Valójában még pár napig a sötétbe megyünk és 
a külső csillogás mögött gyakran hideg, számító taktika ta-
lálható, de aki felemeli fejét és a közeli nehézségek fölött a 
távolba tekint, az észreveszi és megérzi a Megváltó közelsé-
gét is. Régen is sokan várták Őt és ma is várakozással teli a 
tekintetünk. Ugyanakkor ebben az időszakban ne mások-
ra várjunk, majd ők segítenek jobbá tenni a világot, hanem 
mi magunk épüljünk élő kövekként. Lukács a megérkezett 
Messiásról ír, mely név jelentése; Szabadító. Ebben, a foly-
tonos válságokkal teli világban csak Ő szabadíthat meg ben-
nünket félelmeinktől, gyűlöleteinktől és csak Ő adhatja visz-
sza hitünket, hogy reménnyel és életörömmel tekintsünk a 
jövőbe, az Ő szeretetének fényében! 

Rácalmáson december hóban a következő evangélikus alkal-
maink vannak templomunkban:

- advent 4. vasárnap 15.30 óra
- karácsony első ünnepén (december 25-én) 15.30 óra
- Január 1-jén 15.30 óra

Stermeczki András
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Adventi koszorú-készítés
Az elmúlt két év járvány-

ügyi korlátozásai miatt a 
rácalmásiak otthon készít-
hették el az adventi koszo-
rújukat, amelyhez az önkor-
mányzat alapanyagokat, a 
művelődési ház és csoportjai 
pedig mintákat biztosítottak.

2022. november 26-án 
végre újra lehetőség nyílt a 
művelődési házban személyes 
részvétel mellett megtartani 
ezt a népszerű rendezvényt. 
A művelődési ház csoport-
jai jóvoltából ezen a napon a 
Rácalmási Festők Baráti Klub 
idei évi alkotásaiból nyílt kiál-
lítás, ami december 14-ig az 
intézmény nyitvatartási ide-
jében szabadon megtekinthe-

tő. A Rácalmási Olvasóklub 
tagjai a várakozást, elcsen-
desedést karácsonyi történe-
tek felolvasásával segítették a 
könyvtárban. Mindeközben a 
ház hátsó részében idén is a 
megszokott érdeklődés övez-

te a koszorú-készítést. Este 
kültéri acapella koncerttel és 
a Pillanatragasztó play back 
társulat előadásával zárult a 
program. Nagyon szépen kö-
szönjük azoknak az önkéntes 
segítőknek, akik termények 

gyűjtésével és felajánlásával, 
személyes jelenlétükkel se-
gítették a rácalmási adventi 
időszak nyitórendezvényét!
 Kundra Anikó

Fotó: Rácz-Lambada 
József
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Könyvtári percek
Könyves Kihívás 2023-ban is!

Jövőre is várjuk minden olvasni szerető jelentkezését a 
Könyves Kihívásra, ahol 12 témával készültünk, hogy érde-
kesebbé és izgalmasabbá tegyünk az olvasással eltöltött időt, 
és persze mindenkit kizökkentsünk az olvasási komfortzó-
nájából! Játsszanak velünk, hiszen a nyeremény egy értékes 
könyvutalvány!

Ajándékozzon könyvtári tagságot
2022. decemberétől lehetőség van könyvtári tagság aján-

dékozására a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban.
16 év alatt és 70 év fölött ingyenes a könyvtárhasználat, 

azonban a könyvtári tagság ebben az esetben is ajándékoz-
ható. Ez kedves gesztus, ösztönzés lehet a könyvtár haszná-
latára.

A térítési díj ellenében igénybe vehető könyvtárhasználat 
ajándékozása az éves teljes árú vagy kedvezményes könyvtár-
használati díj befizetésével történik.

Az ingyenes és a térítésköteles ajándékkártyák is sorszá-
mozottak, melyeket a könyvtárban lehet vásárolni vagy igé-
nyelni. Schmidt-Czetli Ágnes

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
SŰRŰ FUNKCIÓVÁLTÁS DECEMBERBEN 

Az év utolsó hónapja nagyon mozgalmas és változa-
tos lesz a sportcsarnokban. A sporteseményeken felül a 
RÁCALMÁSIAK KARÁCSONYÁNAK színpadi prog-
ramja és kézműves vására lesz a küzdőtéren. Több egyedi 
rendezvény is helyet kap az intézményben: szalagavató és 
céges évzáró rendezvény színesítik a programot.

RÁCALMÁSI SPORT BÜSZKESÉGFALA
A „Rácalmás Sportjáért” díjazottjai, abc sorrendben 

Bölcskei Ferenc, Garda István és Nógrádi Sándor felkerül-
tek a Rácalmási Sport Büszkeségfalára. A Büszkeségfal a 
sportcsarnokban található, a díjazottak munkásságának ál-
lomásai láthatók rajta, ha a Sportcsarnokba látogatnak, te-
kintsék meg!

VENDÉG CSAPATOK
A hétvégeken és esti órákban több vendég foci- és kézi-

labda szakosztály is Rácalmáson rendezi hazai mérkőzéseit 
a pillanatnyilag környékünkön sajnálatosan korlátozott te-
remhasználati lehetőségek miatt.

A DKKA felnőtt női csapata is vendégünk egy átmeneti 
időszakra, amíg rendeződik a hazai pályájuk. Néhány edzé-
süket és négy NB I-es mérkőzésüket tervezik Rácalmáson 
megtartani. Úgy oldjuk meg ezeket az időintervallumokat, 
hogy lehetőleg senki érdeke ne sérüljön ez idő alatt.

RSE KÉZILABDA

A RSE U12-es lány csapata a 11.26-i Gyermekbajnokságon Fotó: RLJ

A Rácalmás felnőtt női csapata a Sopnya elleni meccs után 11. 19-én 
 Fotó: RLJ 

VGVM
A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely a téli időszakban pi-

hen, a kajak-kenusok száraz edzéseik egy részét tartják a kö-
zösségi helyiségben. 

További információ 
a RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT 

ÉS SPORTCSARNOK,
valamint a VIZI GÁBOR VÍZITÚRA 

MEGÁLLÓHELY aktuális programjairól:
www.racalmasisportcsarnok.hu 

www.facebook.com/racalmasisportcsarnok
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Iskolánkban 
járt a Mikulás

Iskolánkban hagyomány, 
hogy december 6-án, Miklós 
napján a Télapó meglátogat-
ja az osztályokat és meglepi 
egy kis aprósággal. Ez idén 
sem történt másképp, há-
rom 8. évfolyamos diákunk 
örömmel vállalta, hogy a tél-
apó segítőiként megaján-
dékozzák tanulótársaikat. 
Kedden reggel már hét órá-
tól szorgoskodtak a kram-
puszok, hogy az első tanóra 
kezdetén elinduljanak a Tél-
apóval és a délelőtt folyamán 
minden osztályhoz eljuttas-
sák a csomagokat, amelyeket 
már napok óta izgatottan 
vártak a diákok. Az osztályok 
dallal köszöntötték a Miku-
lást és boldogan fogadták az 
ajándékokat, amely érkezése 
mindig volt zökkenőmen-
tes, de minden tanulónknak 
sikerült örömet szerezni és 
boldog mosollyal bontogat-
ták csomagjaikat.

Ezúton szeretném meg-
köszönni a Bartók Fanni-
nak, Nyári Jázminnak és 
Bene Márknak, hogy egy jó 
hangulatú meglepetés dél-
előttöt szereztek diáktársa-
iknak. A diákönkormány-
zatnak köszönet az anyagi 
támogatásért, az osztályok 
szülői munkaközösségi tag-
jainak pedig a csomagokért, 
ajándékokért.

Márkusné Igmándi Zita

Kórusmuzsikával tűzdelt 
Kodály-estet rendeztünk

A Rácalmási Glória Ka-
mara Kórus immár har-
madik alkalommal rendez-
te meg hagyomány teremtő 
kezdeményezését, miszerint 
az adott évben országszer-
te ünnepelt zeneszerzőről 
megemlékezünk. Idén Ko-
dály Zoltán volt a fősze-
replője a kórusmuzsiká-
val tűzdelt estnek. Nagy 
örömünkre nagyon sok 
érdeklődő jött el, köz-
tük Németh Miklósné 
alpolgármester asszony 
is,  teltházzal tarthattuk 
meg emlék-estünket. A 
kivetítőn fotókat láthat-
tak a nagy zeneszerző, 
népzene kutató életé-
ből, miközben érdekes-
ségeket, néha humoros, néha 
szomorú történeteket hall-
gathattak a közönség sora-
iban ülők. Idén rendhagyó 
módon meghívtuk a Fonta-
na Női Kart Nagyve nyimről, 
Péter Kata karvezetésével. 
Két közös dalt is énekel-
tünk, s annak ellenére, hogy 
nem volt lehetőségünk elő-
zőleg  összepróbálni a da-
lokat, nagyon jól sikerültek! 

A két kórus hangjai nagyon 
szépen szóltak együtt!

A műsorban nem csak 
zongora kíséretes népdal-
feldolgozásokat, szóló pro-
dukciókat, hanem két és 
háromszólamú kórusműve-
ket is hallhatott a közönség,  

emellett zenei bejátszásokat 
is néhány közismert Kodály-
műből.

Köszönettel tartozunk a 
lelkes hallgatóságnak, akik 
eljöttek és velünk együtt 
utaztak a múltba szóban 
és zenében, a Fontana Női 
Karnak, akik színesítet-
ték műsorunkat, illetve a 
Rácalmási Művelődési Ház 
dolgozóinak, akik segítettek 

a szervezésben és az est le-
bonyolításában!

Szeretném ezúton is fi-
gyelmükbe ajánlani, hogy 
elkészült közösségi olda-
lunk Rácalmási Glória Ka-
mara Kórus csoport, ahol 
fotókat, fellépéseinkről szó-
ló információkat, érdekes-
ségeket olvashatnak, illetve 
közvetlenül hozzászólhat-
nak, kérdezhetnek tőlünk. 
Kérjük, csatlakozzanak 
hozzánk!

Decemberi fellépéseink:
December 18-án a 

rácalmási Betlehemnél hall-
hatnak bennünket 16 és 17 
óra között, nemcsak kórus-
műveket, de népszerű, vidám 
popzenét is szóló és kórus-
produkciók keretében, illetve 
szép, karácsonyi verseket is.

December 23-án Duna-
újvárosban a Mozi téren egy 
jótékonysági rendezvényen 
lépünk fel 17 órakor. 

Mindkét rendezvényen 
szeretettel várjuk a kedves 
érdeklődőket!

Gyalus Boglárka 
karvezető

A kilencven perces est 
a visszajelzések alapján 

nagyon tetszett a 
hallgatóságnak, jövőre 

folytatjuk ezt 
a hagyományt!
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Oktoberfest volt a suliban
Két év kihagyás után az 

idén hatalmasat buliztunk 
együtt mi pedagógusok az 
iskolánkba járó gyerekek 
szüleivel. Október 22-én a 
hagyományosan ünnepélyes 
jótékonysági SZMK-bál 
helyett egy kötetlen, fesz-
tivál hangulatú jótékonysá-
gi szüreti bált szervezett a 
Szülői Munkaközösség az 
iskolába járó gyerekek javá-
ra. Nemcsak új formát, de új 
helyszínt is szerettünk vol-
na találni a rendezvénynek, 
kihasználva az iskola udva-
ra nyújtotta kedvező lehe-
tőségeket. Ehhez már csak 
a megfelelő időpont hiány-
zott. Nehéz volt a megfelelő 
alkalmat megtalálni, ugyan-
is a rengeteg települési és is-
kolai program mellett to-
vábbi nehézséget okozott az 
őszi munkarend áthelyezés 
is. Végül 22-ére esett a vá-
lasztás. Az időjárás miatt B-
tervként az iskola aulája lett 
a rendezvény színhelye. 

A szülők rendkívül kre-
atívan és ízlésesen feldíszí-
tették az iskola udvarát és 
az aulát is, kialakítva han-
gulatos melegedő és étke-

zésre, beszélgetésre, táncra 
alkalmas helyeket. A vacso-
ra batyus jellegű volt, fino-
mabbnál finomabb étkeket 
kóstolhattunk meg. A süti-
vásáron szintén nagyon fi-
nom sütiket kaphattunk. Az 
italról mindenki maga gon-
doskodott. Az este folyamán 
az aukcióban részt vevő mű-
alkotások jogos tulajdonosa-
ikhoz kerültek, valamint az 
összegyűjtött tombolatár-
gyak is mind gazdára talál-
tak. 

Nagyon jókat beszélget-
tünk együtt, nagyon nagyot 
mulattunk együtt és na-
gyon jól éreztük magunkat 

együtt. Nagyon fontosnak 
tartjuk az olyan alkalmakat, 
amikor szülők és pedagógu-
sok kötetlenül is, nemcsak 
hagyományos keretek kö-
zött folytatnak párbeszédet 
a gyerekekről és terelgetik 
őket együttes erővel a helyes 
úton. Bízunk benne, hogy 
még sok ilyen alkalomra nyí-
lik lehetőségünk.

Az idei jótékonysági ren-
dezvényből befolyt rekord 
összegből a gyerekek számá-
ra szervezett rendezvényeket 
kívánjuk színvonalasabbá 
tenni. A pénzt „művészetis” 
gyerekeink további képzé-
sére, alkotó készségük fej-

lesztésére, házi versenyeink 
lebonyolítására és jutalma-
zására, játszóházaink meg-
szervezésére, tanulóink tan-
kerületi versenyekre való 
eljuttatására, tanulmányi - 
és osztálykirándulások, tá-
borok támogatására szeret-
nénk fordítani.

Nagyon köszönjük a ked-
ves szülők megtisztelő rész-
vételét és támogatását (mind 
anyagi, mind munkában, de-
korációban, tombolatár-
gyakban és süteményben 
megmutatkozva), köszönjük 
az atmoszférát, amit terem-
tettek, a jó hangulatot, a jó 
beszélgetéseket, a jó zenét és 
táncot. Hálás köszönet illeti 
meg a Szülői Munkaközös-
ség tagjait és nem utolsó sor-
ban Kibédi Vicát, aki a szí-
ve és lelke, megálmodója és 
megszervezője volt a feszti-
válnak. 

Köszönjük szépen min-
denkinek a munkáját, tá-
mogatását és „Jövőre veletek 
ugyanitt”!

Kunos Vanda
intézményvezető- 

helyettes

Jankovich Miklós
 általános iskola

Az alábbi cikk és a hozzá tartozó fotók anyagtorlódás miatt maradtak ki a novemberi lapszámból és az érintettek, 
valamint az olvasók elnézését kérve az egy hónapos csúszásért, ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi írást!



Rácalmás 17

Igazán különleges emlékműsor volt 
A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI 

valamint a Rácalmási Művelődési Ház karöltve tartotta meg 
az október 23-ai megemlékezését. A műsor az úttörők vidám 
kis bevonulásával kezdődött, majd az úttörők csapata bátor, 
elszánt forradalmárokká változott át a színen, akik elszántan 
álltak ki a szabadság oldalán. A közönség egy úttörő lány 
naplóbejegyzései által ismerhették meg az ’56-os forradalom 
eseményeit percről percre. A copfos lányka a Kárpáthyék lá-
nya volt, aki „kiment Amerikába”, de visszajött látogatóba, 
emlékezni, majd elment a cukrászdába és befizetett 33 ste-
fániára” bátor hősök emlékére.

Iskolánk 6.a osztályos tanulói teljes átéléssel elevenítették 
meg az ’56-os forradalom bátor harcosait és bátor tettüket 
Márkusné Igmándi Zita osztályfőnök vezetésével. A műsor 
résztvevője volt Farkas Csaba, aki a Corvin köziek című dal-
lal tarkította a műsor színét, illetve iskolánk igazgatója, Már-
ta István hívta fel a közönség figyelmét arra, hogy ne fe-

ledkezzünk meg a Pesti srácokról, akik a szabadságért hősi 
halált haltak, emlékükre mindig gyújtsunk egy-egy gyertyát. 
Zárszóként Lendvai Józsefné megaható előadásban tolmá-
csolta Márai Sándor: Menyből az angyal című versének so-
rait. A műsorban több ismert zenekar dala csendült fel, az 
iskola kórusa illetve a Rácalmási Napsugár Asszonykórus 
előadásában. A műsort összeállította és rendezte Balázsné 
Sata-Bánfi Ágota, akit a színpadon Kárpáthyék lánya sze-
repében láthatta a közönség. 

Az emlékműsort követően a a közönség az ’56-os emlék-
műhöz vonult át fáklyáskísérettel, ahol egy-egy koszorút he-
lyeztek és, és közösen rótták le tiszteletüket az 1956-os for-
radalomban elhúnyt hősök előtt. 

Ez úton szeretnénk megköszönni a szereplők lelkiisme-
retes munkáját, a művelődési ház és az iskola támogatását, 
illetve Gulácsi Zoltánnak a hangosítást. 

Balázsné Sata-Bánfi Ágota

Informális szilánkok az iskola háza tájáról
Iskolánk tantestülete és 

vezetése nevében ezúton is 
köszönetemet szeretném ki-
fejezni Rácalmás Város Kép-
viselő Testületének valamint 
Schrick István Polgármester 
Úrnak azért a támogatásu-
kért, mellyel lehetővé tették 
őszi továbbképzésünk-tan-
testületi terepgyakorlatunk 
megszervezését, lebonyolí-
tását, biztosítva annak anya-
gi hátterét, a programok, 
illetve az útiköltség teljes fe-
dezetét.

Október 22-én szomba-
ton a szülői munkaközös-
ség szervezésében hagyo-
mányteremtő céllal került 
megrendezésre a „Rácalmási 
Október Fest” elnevezésű 
szüreti iskolabál. A helyszínt 
intézményünk aulája és ud-
vara biztosította. A szülők 
által gyönyörűen feldíszített 
ízléses, őszi dekoráció nyúj-
totta pozitív környezetben, 
kötetlen, jó hangulatú, sike-
res rendezvényen közel száz 
szülő, támogató vett részt és 
érezte jól magát a jótékony-
sági mulatságon.

Köszönjük mindenkinek a 
megtisztelő jelenlétet, illetve 

patronálását is, hiszen sokan 
vásároltak támogató jegyet, 
járultak hozzá a tombolatár-
gyakhoz, rengetegen vettek 
részt a művészetis gyermeke-
ink alkotásaiból létrehozott 
aukción, valamint a sütivásá-
ron is, ahová szintén számta-
lan felajánlás érkezett.

Október végén pályaori-
entációs foglalkozás kereté-
ben nyolcadikosaink pálya-
választási kiállításon vettek 
részt a Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrum szervezés-

ében a Dunaferr iskola belső 
épületében.

November elején szintén 
e tárgykörben -, iskolánkba 
látogatva-, tesztekkel és spe-
ciális foglalkozások kertében 
a Dunaújvárosi Iparkamara 
szakemberei Kőhalmi Kál-
mán irányításával segítették 
továbbtanulás előtt álló ta-
nulóinkat.

Jó ütemben (kisebb be-
ázásokkal), a tervek szerint, 
nagy erőkkel halad az iskola 
tetőszerkezetének teljes re-

konstrukciója lassan cserére 
kerülnek a felső szint világí-
tóablakai, illetve megőrizve a 
szerkezet arculatát megújul a 
frontfelület teljes ablakrend-
szere. A főbejárat fölötti ab-
lakcsere során háromrétegű 
védőgázzal töltött hőszige-
telő üvegek kerülnek behe-
lyezésre, ez idő alatt, mint 
ahogy már tapasztalhatták 
a főbejáratot korlátozottan 
használhatjuk.

Márta István 
intézményvezető

Dron-felvétel az általános iskola tetőszerkezetének felújításról

Az alábbi cikk és a hozzá tartozó fotók anyagtorlódás miatt maradtak ki a novemberi lapszámból és az érintettek, 
valamint az olvasók elnézését kérve az egy hónapos csúszásért, ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi írást!
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Felavattuk az elsősöket 
2022. december 6-án rendeztük meg a kis elsőseink avatá-

sát. Hagyományainkhoz híven a negyedikesek tanítóik veze-
tésével egy játékos műsor keretében mondták el az esküjüket, 
így hivatalosan is iskolánk diákpolgáraivá váltak. 

A kicsik játékos feladatok keretében tettek tanúbizonysá-
got arról, hogy mennyi mindent tanultak már az iskolában 
szeptember óta. 

Örömmel vették át a rendezvény végén az oklevelet, kitű-
zőt és az apró ajándékokat a negyedikes társaiktól. 

Füléné Perusza Katalin, Fehér Györgyi

Iskolanyitogató meghívó programok a Rácalmási 
Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI-ban

A 2023/2024-es tanévre 
készülő kisdiákok szüleinek 
tájékoztató szülői értekez-
letet tartunk 2023. janu-
ár 30-án hétfőn 16. 30-kor. 
Helyszíne iskolánk földszin-
ti zsibongója. Ennek kereté-
ben megismerkedhetnek a 
leendő tanító nénikkel, az 
iskola szokásrendszerével, 
hagyományainkkal, tanítási 
módszereinkkel, nem utolsó 
sorban intézményünk épüle-
tével. 

A gyerekeknek is lehető-
ségük lesz személyesen talál-
kozni a tanító nénikkel, erre 
két alkalmat biztosítunk.

 Iskolanyitogató 
foglalkozásaink:

2022.  február 15-én 
szerdán 13 órai kezdettel – 
kézműves foglalkozás

2022. március 23-án 
szerdán 13 órai kezdettel – 
mozgásos foglalkozás

Napközis vetélkedő
Közel 120 napközis diákunk vett részt november 30-án 

a népmese jegyében megrendezett napközis vetélkedőnkön. 
A gyerekek csoportonként korosztályuknak megfelelő onli-
ne quizjátékokban is felmérhették tudásukat a témával kap-
csolatosan, majd a tornateremben együtt megnézhettük a 
Rácalmási Gyermekszínjátszó Kör által előadott Aranysző-
rű bárány című meseelőadást. A programok végeztével az 
uzsonna mellé jutalmul minden gyermek szaloncukrot ka-
pott. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és a követ-
kező vetélkedőn is ilyen szép számmal találkozunk. 

Beiratkozás időpontja a 2023/2024-es tanévre:  2023. április 20-21.
Várjuk Önöket szeretettel, megtisztelő érdeklődésüket köszönjük.

 Iskolavezetés
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„Hagyomány,  
közösség, tisztesség”

A Rácalmási Polgári Est 
december havi vendége 
Szántai Lajos, hazánk egyik 
legjelentősebb művelődés-
történésze volt, aki jelenleg 
Lakitelken, a Magyar Mű-
hely Alapítványnál dolgozik.

Az Almási Szalon elő-
adóterme zsúfolásig megtelt 
helyi és a környező települé-
sekről érkező vendégekkel. 
A kiváló előadó a karácsonyi 
ünnepkör adventi időszakát 
tekintette át. Visszament a 
kereszténység kezdetének 
időszakához és dogmáktól 
mentesen, tiszta forrásból 
merítette az őskeresztény-
ség - máig a kultúránkban 
megtalálható - tiszta vallási 
és kozmikus elemeit. And-
rás napjától indulva, Miklós, 
a Szeplőtelen Fogantatás, 
majd Luca érintésével jutott 
el karácsonyig. 

Felhívta a figyelmet a 
népi hagyományokra, ame-
lyek, ha kikopó félben is van-
nak, de fellelhetőek az egész 
Kárpát-medencében és sok, 
csak a magyarságra jellemző 
motívumot hordoznak, iga-

zolván csaknem kétezer éves 
kereszténységünket. 

Szántai Lajos előadása 
során a történelmi ismerte-
teken túl, az asztrológia, a 
nyelvészet, a vallás- és mű-
vészettörténet, a szimbolika 
kutatási eredményeire egya-
ránt hivatkozott.

Az előttünk álló adventi 
időszak nagyon alkalmas a 
lelki, szellemi számvetésre, a 
befelé forduló, békét teremtő 
elmélyedésre, úgy, mint ele-
ink is tették, várva az úr el-
jövetelét.

Szántai Lajos előadása

„HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG, TISZTESSÉG” 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és reményekkel teli, eredményes újévet kíván 
mindenkinek a Rácalmási Polgári Egyesület!

Megédesített reggeli –  
a MÉZ jegyében 

 Az Európai Mézes Reg-
geli program Szlovéniában 
indult 2007-ben. A Legyen 
minden nap mézes nap című 
kezdeményezéshez Ma-
gyarország 2014-ben csat-
lakozott. A program célja, 
felhívni a figyelmet a méz-
fogyasztás egészséges táplál-
kozásban betöltött szerepé-
re, és a méhek jelentőségére.

Érdekesség: harminc éve 
a magyarok fejenként éven-
te 20 dekagramm mézet fo-
gyasztottak, ez mára már 
több, mint egy kilogramm.

Ebben a tanévben óvo-
dánk ismét részt vett az Or-
szágos Magyar Méhésze-
ti Egyesület programján, 

Csurgó István helyi mé-
hész hozta el számunkra a 
„folyékony aranyat”. 

Köszönjük!  az óvoda 
kollektívája

„HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG, TISZTESSÉG” 

MEGHÍVÓ 
Rácalmási Polgári Est 

a „Petőfi 200” emlékév alkalmából 

Helyszín: Almási Szalon Rácalmás, 
Szentháromság tér 11. 

Időpont: 2023. január 12. (csütörtök) 18 óra
Előadó: Farkas Lajos 

a dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója
Az előadás címe: A felső-kiskunsági Petőfi

Versmondó: Ördögné Ruszthi Anna 
a Rácalmási Játékszín Kör vezetője 

Az előadásra mindenkit szeretettel vár a Rácalmási 
Polgári Egyesület!

Köszönjük, ha támogatja Egyesületünket! 
Bankszámlaszámunk: 10400463-50526955-50701006
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Hetvenöt Rácalmáshoz kapcsolódó 
könyvet gyűjtöttünk össze

Rácalmás múltjának ku-
tatása nyomán gyakran 
akadtam olyan könyvre, 
mely Rácalmással kapcsola-
tos: rácalmási írta, vagy Rá-
calmásról szól. 

Ha a kedves olvasó a kis-
könyvtár jegyzékét áttekinti, 
felmerül benne a kérdés: Rá-
calmás szüli az írókat, vagy 
ontja a témákat az íróknak? 
Egy három-négyezres tele-
pülés ennyi nevezetes em-
bert és témát ad? Nem mi 
nagyítjuk fel a személyeket 
és hozzájuk alakítjuk az ese-
ményeket? 

Ha azt kérdezzük, hogy 
a rácalmási írók írásaikkal 
hozzájárultak e a magyar 
irodalom fejlődéséhez és 
gazdagodásához, egyáltalán 
része e - akár egy kis szelete 
is – a magyar irodalomnak, a 
részletes és alapos válasz he-
lyett csak egy gondolatkört 
emelek ki

Nemcsak a 1848-as forra-
dalom után, de még a 67-es 
kiegyezés körüli időkben is 
a színházak német nyelven 
játszottak. A színházi forra-
dalom a 60-70-es években 
kezdődött. Német nyelvről 
átálltak magyarra és ez ma-
gával hozta a színjátszás el-

terjedését a falvakban is. Eh-
hez népszerű magyar nyelvű 
színműveket kellett írni. A 
rácalmásiak ebből kivették 
részüket. Nagyon sok nép-
színművet írtak, melyeket 
majdnem 100 évig játszották, 
nem csak a kőszínházakban, 
de a falvakban is. Még az én 
gyermek -  és ifjúkoromban 
is műsoron voltak ezek a da-
rabok. (Éjszaki Károly, Bárt-
fai Paczona Antal, és többen 
ontották a népszínműveket 
magyar nyelven. Így: Csecse 
Panna, Angyal csinálók, a 
Szerelemféltés iskolája, Ba-
konyi kondás , A sydo-
ni alma stb

A legtöbb könyv 
egy-egy kiemelkedő 
személyről, illetve csa-
ládjáról szól. Nézzük 
ezeket az eseteket me-
lyek szinte felkínálják 
magukat az írónak:

Rácalmáson éltek orszá-
gos hírű művészek: színé-
szek, énekesek, zenészek, 
akik innen jártak Budapest-
re, vagy Székesfehérvárra.

A mezőgazdasági szak-
emberek országos hírűek 
voltak. 

A sörgyártáshoz szüksé-
ges komlófajta kísérletezése 
a sörgyárakkal való együtt-
működés keretében; 

A XII. század kezdetétől 
a legjobb szőlő és borterme-
lés Rácalmáson fejlődött ki;

A tenyészállatok nevelése 
(szarvasmarha és ló), orszá-
gos díjak, oklevelek elnyerése;

Kereskedelmi vállalatok 
létrehozása. A megtermelt 
gabonát, valamint bort és 
egyéb szeszesitalt, amit Rá-
calmáson és környékén ter-
meltek rácalmási vállalko-
zók adták el és szállították; 

A helyi lakosság szem-
pontjából legfontosabb, 
hogy kiemelkedő vezetők 
legyenek a településen.

Rácalmáson folyamato-
san tehetséges, tenni akaró 
jegyzők, bírók, képviselők, 
és orvosok voltak.

Jelentős számú szakmai 
kiadvány jelent meg a 1867-
es kiegyezéstől az I. világhá-
borúig. A kiegyezésig nem 
voltak magyar törvények, ezt 
kellett pótolni, melyek elter-
jedését és megértését segí-
tették a rácalmásiak (Telesz-
ky János, Hattyuffy Dezső, 
Barna Ignác stb.) által írt 
szakmai könyvek. 

Természetesen a kiskönyv-
tár jegyzékében felsorolt írók 
nemcsak könyvet írtak, na-
gyobb részük újságokban, fo-
lyóiratokban is rendszeresen 
írtak. De sok olyan író is volt, 
aki könyv formában sohasem 
írt, csak újságokban és szak-
lapokban. Így például a Bo-
rászati lapokat közel 50 éven 
keresztül egymást váltva Ba-
jor József, Lehotzky Dániel 
és Fritz Antal látta el szakmai 
cikkekkel.

A rácalmási nagyok kö-
zül is kiemelkedik Jankovich 
Miklós. Az ő munkája or-
szágosan is ismert. Munká-
jának eredményét az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban, 
az Iparművészeti Múzeum-
ba, és az Országos Irattár-
ban találjuk. Jankovichról 
többen írtak, még ma is je-
lennek meg szakcikkek róla.

75 db könyvcímet gyűj-
töttem össze. Nem med-
dő kísérlet antikváriumokat 
bújni és Rácalmással kap-
csolatos könyveket keresni. 
Nekem egy pesti antikvá-
riumban sikerült két Rovó 
Aladár által írt könyvet vá-
sárolni. Ugyancsak antik-
váriumban találtuk meg dr. 
Bárdos József jegyzeteit, 
amit egy árverésre előkészí-
tett anyagból sikerült meg-
vásárolni. 

Természetesen a Kis-
könyvtár nem tartalmazza az 
összes könyvet mely Rácal-
mással kapcsolatban meg-
jelent. Ezért kérem a rácal-
másiakat, ha tudnak, vagy 
találnak Rácalmással kap-
csolatos könyvet, jelezzék.

(Megjegyzés: A terjede-
lem miatt a könyvjegyzék 
kicsit zsúfolt, elnézést érte.)

Szalai Árpád
Kreskay Imre 1748-1811
Megjelenés dátuma 1797

Éjszaky Károly  1818-1907
Petőfi Társaság 1868

Rovó Aladár  1878-1957
Fővárosi könyvkiadó 1947

A rácalmási nagyok 
közül is kiemelkedik 

Jankovich Miklós. 
Az ő munkája 

országosan is ismert.
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Rácalmási Kiskönyvtár
Anna Millo: A Trieszti Frigyessyek 2004 olasz nyelven
Apt Kamill: Hosszú életem rövid története 1967
Barna Ignác: A magánbiztosítási vállalatokról szóló törvény-

javaslat 1896
Barna Ignác: A meghatalmazott által elkövetett csalás 1895
Barna Ignác: A német polgári törvénykönyv 1898
Barna Ignác: Az ági öröklésről 1898
Barna Ignác: Az öröklési jog reform kérdései 1898
Barna Ignác: Kereskedelmi törvény 1894 
Bártfai Paczona Antal: A bakonyi kondás 1885 
Bártfai Paczona Antal: A gyújtogató 1895
Bártfai Paczona Antal: Csecse Panni 1897
Bártfai Paczona Antal: Orosz-török háború 1886
Bártfai Paczona Antal: Reform javaslat a magyar színészet ren-

dezéséhez 1886
Bártfai Paczona Antal: Senki fia 1895
Bártfai Paczona Antal: Tündéröv 1886 
Bártfai Paczona Antal: Angyalcsináló 1897
Belitska-Scholtz Hedvig Jankovich Miklós, a gyűjtő és me-

cénás 
Berlász Jenő Jankovich Miklós Könyvtári gyűjteményének ki-

alakulása és sorsa 1970 Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve 
Dobos Ilona: Egy cigány mesemondó 1984 Kozmosz Kiadó 
Dobos Ilona: Gyémántkígyó 1981 Kozmosz kiadó 
Dr. Bárdos József: A Magláji hős Pachonaházi Paczona István 

1906 Egyházmegyei Könyvtár és Könyvnyomda Székesfehérvár
dr. Bárdos József: Szent Brigitta 15 imádsága. 1903 Athena-

eum Nyomda Budapest
Dr. Hattyuffy Dezső: Magyar családjogi kézikönyve 1905
Dr. Hattuffy Dezső: Gyámügyi igazgatás kézilönyve1912 
Dr. Hattyuffy Dezső: A gyámhatósági közigazgatás 1900
Dr. Hattyuffy Dezső: A hazai vármegyék és városok címerei 

1881 Kolozsvár 
Dr. Hattyuffy Dezső: A pecsétekről 1883 Székesfejérvár 
Dr. Hattyuffy Dezső: Moha község történelmi vázlata 1883 

Székesfejérvár Pallas könyvkiadó
dr. Ráczalmási György Együnk finomat 1896 Budapest Lap-

kiadó vállalat.
Dr. Sárközi Ferencné, Wetzel Rózsi Sorsunk Rácalmás. 2009 

Sajtó alá rendezte dr Papp-Váry Árpádné, Sárközi Mária
Dr. Wetzel György: A magyar műkritika. 1906. Budapest
Dr. Wetzel Gyula: A csoda és a természettudomány
Dr. Wetzel Gyula A találmányi szabadalmakról 1898. Budapest
Éjszaki Károly: A Cydoni alma 1967 színjáték 
Éjszaki Károly: A szerelem féltés iskolája színjáték
Éjszaki Károly: A szomszédság delejzete színjáték
Éjszaki Károly: Egy éj a Bastilleban Színjáték
Éjszaki Károly: Toll és körző, Emlékirat 
Felkay László: A Jogalkotó Kultuszminiszter: Jankovich Béla 
Friend Ilona: Egy közép európai család története A Frigyessy 

család  1960
Glász Gábor: Posztoczky Károly a csillagvizsgáló
Hetényi István Rácalmás Története 1996 Rácalmás Nagykö-

zség Önkormányzata 
Hullmann Sándorné, sz. Nagy Vilma: Visszaemlékezése. 2004 

Családi kiadás
Keresztessy Csaba: A Rácalmási Jankovich kúria építés törté-

nete 2003

Keresztessy Csaba: A Rácalmási Modrovich kastély építés tör-
ténete 1996

Kissné Hulmann Vilma: Hitélet Rácalmáson a közös protes-
táns templomban 2018 Családi kiadás, Rolling Nyomda

Kondor Károly Gyula: Jeladás 2015, Családi kiadás
Kondor Károly Gyula: Válogatott versei 2000, Családi kiadás
Kovács György: Az elveszett paradicsom 2008, Rácalmási Fa-

luvédő Egyesület 
Kreskay Imre: Az 1795. ÚJ ESZTENDŐRE készült VER-

SEK. 1795, Nyomtattatott Patzkó Ferenc betűivel, Pallas Athéné 
Könyvkiadó

Kreskay Imre: MAGYAR POÉMA 1793, készült Pesten. 
Nyomtattatott Patzkó Ferenc betűivel, Pallasz Athéné Könyvki-
adó

Mosonyi Mihály: Egy ráczalmási a régi Rácalmásról 2005 
Rácalmási Faluvédő Egyesület 

Nagy Iván: A Jankovich család
Német Miklósné: A katedrán innen és túl, 2020 Rácalmás Vá-

ros Önkormányzata, Rolling nyomda Bt Dunaújváros
Posztóczky Károly: Az amatőr csillagász műszerei 1927
Pozsonyi József: Jeszenyiczei Jankovich család története 2014, 

Tiszántúli Történész Társaság 
Putnoki Márta: Teleszky János 1939 Pesti Lloyd-társulat 

könyvnyomdája
Rácalmási Faluvédő Egyesület kiadványa: A Rácalmási Tök-

fesztivál ízei 2008
Rácalmási Városvédő Egyesület kiadványa: Tök receptek. Ízek 

Rácalmásról és a nagyvilágból 2016; 25 éves a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület 1919;

Jankovich iskola diákjai: Töktermések versben és mesében 
2011, Jankovich Miklós Általános Iskola és Művészet Oktatási 
Intézmény 

Rovó Aladár:  A katalóguskészítés, 1912, Fővárosi Könyvkiadó 
Rt; Fővárosi Nyomda Rt.

Rovó Aladár: A BETŰ 1929; Fővárosi Könyvkiadó és Nyom-
da Rt. 

Rovó Aladár: A KÖNYV 1931; Fővárosi Könyvkiadó és 
Nyomda Rt.

Rovó Aladár: A könyv és írója 1947; Fővárosi Könyvkiadó és 
Nyomda Rt.

Rovó Aladár: A Könyvművészet 1935; Fővárosi Könyvkiadó 
Rt; Fővárosi Nyomda Rt.

Rovó Aladár: A reklámművészet 1934; Fővárosi Könyvkiadó 
Rt; Fővárosi Nyomda Rt.

Szalai Árpád: Rácalmás nevezetességei turistaszemmel  2006, 
Rácalmási Faluvédő Egyesület A Nemzeti Kulturális Örökség tá-
mogatásával

Szalai Árpád: Rácalmási örökségünk 2011, Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület

Szalai Árpád: Emlékezzünk régiekre 2016 Rácalmás Város 
Önkormányzata 

Szalai Árpád: Rácalmási történetek 2018 Rácalmás Város Ön-
kormányzata 

Szalai Árpád: Történetek a sokszínű Rácalmásról 2020, Rácal-
más Város Önkormányzata

Szalai Árpád: Rácalmási mozaikok 2022 Rácalmás Város Ön-
kormányzata

Teleszky János: Közgazdaságtan 1919.
Teleszky János: Magyar állam pénzügyei a háború alatt 1927
Teleszky János: A takarékosságról 1928
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Szerb évfordulós, zenés-táncos találkozó 
A Rácalmási Szerb Ha-

gyományőrző Egyesület, 
Őszi szerb évfordulós ze-
nés-táncos rendezvényét a 
Rácalmási Művelődési Ház-
ban tartotta meg 2022. no-
vember 5-én. 

A Rácalmási Szerb Ha-
gyományőrző Egyesület 
2022-ben több évfordulót is 
ünnepelt. 2002 októberében 
alakult meg a Rácalmási Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
a megalakulásig szerb szószó-
ló működött Rácalmáson. 12 
évi önkormányzati működés 
után Rácalmási Szerb Ha-
gyományőrző Egyesületként 
folytatja  megkezdett tevé-
kenységét, most már 20 éve. 

A 20 éves tevékenység 
alatt sok kulturális progra-
mot szerveztünk, a szerb ha-
gyományokból, történelem-
ből és a szerb ünnepekről 
kiállításokat rendeztünk. Az 
iskolásoknak pályázatot ír-
tunk ki „Szerb hagyományok 
és kultúra” címmel. Hittan-
tábort  és táncházas tábort is 
tartottunk. 

Önkormányzati műkö-
désünk első feladataként a 
szerb ortodox templom fel-
újítását kezdtük meg Rácal-
más Város Önkormányzatá-
val karöltve, mely 2002-ben 
elkészült. Így 20 éve felszen-
telésre is került a szerb orto-
dox templom. Azóta is gon-
dozzuk.  2014-ben a helyi 
önkományzat partfalvédel-
mi pályázata keretein belül 

újabb munkálatokra is sor 
került.

A 20 éves évfordulók kap-
csán egyesületünk előadás-
sal és kulturális programmal 
készült. Meghallgattunk egy 
rövid előadást Dujmov Mi-
lán történésztől az önálló 
szerb ortodox egyház meg-
alakulásáról és a szerbek be-
jövetelének évfordulójáról is. 
Az előadást Dujmov Milán 
és Dujmov Deján liturgikus 
énekekkel kísérték. Lélek-
emelő énekeiket nagy tapssal 
jutalmazta a közönség. 

Folytatásként az Ercsiből 
érkezett Zorica Tánccsoport 
tuzlai szerb koreográfiákkal, 
gyönyörű népviseletben lé-
pett fel, a közönség nagy örö-
mére. Ezután Németh Irma 

és Kontra Judit két szólam-
ban délszláv dalcsokrot adott 
elő. Gyönyörű hangjuk el-
kápráztatta a közönséget. Az 
átöltözés után újra a Zorica 
Tánccsoport következett gu-
csai szerb táncokkal, hatal-
mas sikerrel. 

A harmadik táncblokk 
előtt a Rácalmási Napsugár 
Asszonykórus szerb népda-
lokat énekelt Halász László 
harmonika kíséretével. A kö-
zönség már az énekek köz-
ben ütemes tapssal fejezte ki 
tetszését. Következett a har-
madik, sumadijai táncblokk 
a Zorica Tánccsoporttól. A 
sumadijai táncok a legismer-
tebbek és a legütemesebbek, 
ezeket sokan táncolják. A 
Zorica Tánccsoport jóvol-

tából láthattuk a gyönyörű 
szerb népviseletben előadott 
táncokat, melyeket a közön-
ség véget nem érő tapsa kí-
sért.

A rendezvény zárásaként 
fergeteges délszláv táncházat 
tartottunk a tököli KOLO 
zenekarral, sok résztvevővel.

Köszönjük a fellépőknek, 
hogy igazán ünnepélyessé 
tették ezt a rendezvényt. To-
vábbá köszönjük a nagy lét-
számú közönség aktivitását. 
Sok helyről érkeztek még 
vendégek a helyieken kí-
vül, Dunaújvárosból, Ercsi-
ből, Érdről, Százhalombattá-
ról, Budakalászról, Vácról és 
Mohácsról.

Mohainé Csupity Zsófia
elnök

Az alábbi cikk és a hozzá tartozó fotók anyagtorlódás miatt maradtak ki a novemberi lapszámból és az érintettek, 
valamint az olvasók elnézését kérve az egy hónapos csúszásért, ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi írást!
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„Adhat az élet márványkőből palotát, csak 
egyet nem adhat kétszer, drága jó édesanyát” 

Szeretettel és örök hálával emlékezünk 
drága édesanyánkra, 

SUPLICZ MÁRIÁRA 
halálának 20. évfordulóján  

Lányaid: Marika és Zsuzsika, 
és családjuk,  valamint az unokák: 

Anita, Zoltán, Krisztina, Balázs, 
és az öt dédunoka: 

Lizi, Szofi, Zolika, Szandi és Beni

Holisztikus Kozmetika 
Aromaterápia, Test-, lélek energetikai kezelések  

Gyere és kuckózz be hozzám! ♥
Elindult a ❄☃ december, és valószínűnek tartom, hogy te aki itt vagy most velem és olva-
sod e sorokat, párhuzamos gondolatként motoszkál, hogy mit kéne még elintézni, 🏃🎄🍲 
mivel vagy elmaradva a tervezett ünnepi előkészületekből.

Hunyjuk le egy pillanat erejéig a szemünket �  és figyeljük meg, hogy milyen asszociációink vannak az adventről, a ka-
rácsonyi ünnepekre való felkészülésről. Milyen érzések, képek, illatok, színek, testérzések, gondolatok jutnak eszünkbe?
Advent eredetileg a várakozásról szól. A befelé fordulásról, lelassulásról, az ünnepre való készülésről, csendről, remény-
ről, belső és külső valódi párbeszédekről.
Gyere el hozzám, és add át magad a fantasztikus aromaolajokkal fűszerezett kényeztetésnek. ♥


  általános kozmetikai kezelések
�  számos gépi mély hidratáló és face lifting kezelések
�  hámosító, tápláló, energetizáló, sejtmegújító, nyiroktisztító és immunerősítő masszázsokkal
  Metamorf energia oldással, fényterápiával
�  fülbevalólövés
�  test fáslizás és fóliázás köpölyözéssel
�  AJÁNDÉKUTALVÁNY is

Várlak Szeretettel!
December hónapban a két ünnep között is!
Bejelentkezés: facebook Gabo Organic Stúdió ☎0620/3334956
Tegyél testi,-lelki egészségedért!

Áldott, békés szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket kívánok!
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Telefon: 06-25-440-185, 06-30-263-6445
„A” menü 1550 Ft 

Csak második:1350 Ft
„B” menü 1850 Ft 

Csak második: 1650 Ft
„C” menü 1850 Ft 

Csak második 1650 Ft
Extra menü 2250 Ft 

Csak második: 2050 Ft

1. 9., hétfő Nyírségi gombóc leves, 
Rántott karfiol, rizs

Nyírségi gombóc leves, Natúr 
csirkemell, burgonyapüré

Nyírségi gombóc leves, Párizsi 
sertés szelet, rizi-bizi

Nyírségi gombóc leves, Aszalt 
szilvával, feta sajttal töltött csirke 
mell rántva, rizs

1. 10., kedd Brokkoli krémleves, Spagetti 
szénégető módra

Brokkoli krémleves, Szezámos 
csirke mell csík, burgonyapüré

Brokkoli krémleves, Zöldborsós 
sertés tokány, tészta

Brokkoli krémleves, Brassói 
aprópecsenye

1. 11., szerda Tarhonya leves, Nutellás mini 
gombóc

Tarhonya leves, Csirkepörkölt, 
galuska

Tarhonya leves, Rántott sertés 
szelet, fűszeres burgonya

Tarhonya leves, Hawaii csirkemell, 
krokett

1. 12., csütörtök Orja leves, csigatészta, Lencse 
főzelék,,  sült kolbász

 Orja leves, csigatészta, Kapros 
tejfölös csirke ragu, galuska

Orja leves, csigatészta, Holstein 
szelet, vegyes köret

Orja leves, csigatészta, Cigány 
pecsenye, fűszeres burgonya

1. 13., péntek Lencse leves, Túró gombóc Lencse leves, Sült csirke comb, 
vele sült burgonya Lencse leves, Rizses hús Lencse leves, Csirke mell 

jóasszonymódra, tészta
1. 14., szombat Bakonyi betyár leves, Rántott csirke mell fűszeres burgonya 

1. 16., hétfő Magyaros gomba leves, 
Gránátos kocka

Magyaros gomba leves, 
Zöldborsós csirke máj, rizs

Magyaros gomba leves, Rántott 
tarja, fűszeres burgonya

 Magyaros gomba leves, Harcsa 
paprikás, galuska

1. 17., kedd Sertés raguleves, Sajtos 
tejfölös tészta

Sertés raguleves, Sült csirke 
comb, hagymás tört burgonya

Sertés raguleves, Frankfurti 
tokány, rizs

Sertés raguleves, Sültoldalas, tört 
burgonya

1. 18., szerda Borsó leves, Paprikás 
burgonya

Borsó leves, Rántott csirke 
comb, párolt rizs

 Borsó leves, Párizsi szelet, ku-
koricás rizs

Borsó leves, Töltött dagadó, 
petrezselymes burgonya

1. 19., csütörtök Fokhagyma krém leves, 
Borsó főzelék sertés pörkölt

 Fokhagyma krém leves, 
Lecsós csirke tokány, galuska

Fokhagyma krém leves, Sertés 
tokány, tarhonya 

Fokhagyma krém leves, Füstölt 
húsos rakott káposzta

1. 20., péntek Tejfölös burgonyaleves, 
Szilvás derelye

Tejfölös burgonyaleves, Tejszí-
nes zöldborsós csirke, tészta

Tejfölös burgonyaleves, Tejfölös 
karaj, burgonya krokett

 Tejfölös burgonyaleves, Sertés szűz 
Budapest módra

1. 21., szombat Bableves, Rántott szelet, rizi-bizi 

1. 23., hétfő Paradicsomleves, Rántott 
sajt, rizs

Paradicsomleves, Sült csirke 
comb, vajas tört burgonya

Paradicsomleves, Csemege ser-
tés karaj, hagymás tört burgonya

Paradicsomleves, Rántott ponty, ha-
sáb, tartár

1. 24., kedd Tejfölös fejtett bableves, 
Grízes tészta

Tejfölös fejtett bableves, Ra-
kott kel

Tejfölös fejtett bableves, Zöld-
borsós aprópecsenye, karika bur-
gonya

Tejfölös fejtett bableves, Malac sült, 
párolt káposzta, főtt burgonya

1. 25., szerda Csontleves, finom metélt, 
Kolozsvári rakott káposzta

Csontleves, finom metélt, 
Rántott csirkecomb, rizs

Csontleves, finom metélt, Mexi-
kói húsgombóc, kukoricás rizs

Csontleves, finom metélt, Gombás 
vörösboros pince tokány

1. 26., csütörtök Burgonya krém leves, 
Bolognai rakott penne

Burgonya krém leves, Lecsós 
pecsenye kacsa máj, 
burgonya püré

Burgonya krém leves, 
Székely gulyás

Burgonya krém leves, Csülök 
Pékné módra

1. 27., péntek Csirke raguleves, Zöldborsó 
főzelék, csirke comb filé

Csirke raguleves, Rakott 
csirkés penne

Csirke raguleves, Sertés paprikás 
galuska 

Csirke raguleves, Vasi pecsenye, bur-
gonya krokett, fokhagymás 
mártogatós

1. 28., szombat Csülkös bableves, Sült tarja, petrezselymes burgonya

1. 30., hétfő Tejfölös zöldbab leves, 
Sonkás kocka

Tejfölös zöldbab leves, 
Rántott csirke comb, rizs

Tejfölös zöldbab leves Majoran-
nás sertés tokány, tészta

Tejfölös zöldbab leves, Sült tarja, 
betyárburgonya

1. 31., kedd Francia hagyma leves, 
Pásztortarhonya

Francia hagyma leves, Pirított 
csirke máj, főtt burgonya

Francia hagyma leves, Olaszos 
húsgombóc, spagetti tészta

Francia hagyma leves, Baconnel, 
sajttal, lilahagymával töltött sertés 
szelet rántva, rizs

2. 1., szerda Zeller krém leves, Paradicso-
mos káposzta, sült oldalas

Zeller krém leves, Csirkés 
zöldséges bulgur Zeller krém leves, Gyros tál Zeller krém leves, Sertés szűz hen-

tes módra, rizs

2. 2., csütörtök Lebbencsleves, Szilvás 
gombóc

Lebbencsleves, Olaszos 
rakott csirke mell

Lebbencsleves, Sertés tokány, 
galuska Lebbencsleves, Pacal főtt burgonya

2. 3., péntek Minestróne leves, Vagdalt 
zöldséges rizs

Minestróne leves, Rakott 
karfiol

Minestróne leves, Vadas sertés 
ragu, spagetti tészta Minestróne leves, Töltött káposzta

2. 4., szombat Húsleves, Rántott csirke mell, rizi-bizi

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 2023. január 20-án, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2023. január 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
január 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) 

517-850.  Nyomdai munkák: Extra Nyomda Bt. 8000 Székesfehérvár 
Fecskepart hrsz. 4054/1. Felelős vezető: Szabó Dániel

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

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag

www.dbszonyegtisztitas.hu

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
Szőnyegek, padlószőnyegek, kanapék, fotelek, matracok
és egyéb bútorkárpitok tisztítása.

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. Árgyelán Sára 25/507-120
 dr. Mercz Gabriella 25/235-614
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

Mikulás, Mikulás, mindene de csudás! Legszebb a puttonya, aján-
dékból, minden jóból ki nem fogy soha! Mikulás, Mikulás, mindene 
de csudás! Legjobb a jó szíve, ajándéknál dúsgazdagabb jósággal van 
tele!... A Mikulás intézményünkbe is ellátogatott december 6-án, 
örömet okozva ezzel sok-sok bölcsődés és óvodás kisgyermeknek

Rácalmási Manóvár 
 Óvoda és Bölcsőde
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A betlehem csodája megörvendeztet 
bennünket minden adventi vasárnapon

Már több mint egy évti-
zede fogalmazódott meg a 
városi betlehem létrehozá-
sának gondolata a helybéli-
ekben. Egy olasz kisváros-
ban tettek látogatást advent 
idején és az ott tapasztalt – 
a jászolkultuszhoz is kap-
csolódó – ünnepi hangulat 
élményei alapján saját ha-
gyomány született, és a gyö-
nyörű betlehemünket azóta 
is minden évben az óvo-
da (és most már a bölcsőde 
is) dolgozóinak köszönhet-
jük. Advent első vasárnap-
ján avattuk fel színvonalas 
program kíséretében az ün-
nepi installációt, és idén elő-
ször – hagyományteremtő 
szándékkel – minden ad-
venti vasárnapon a betlehem 
köré gyűlünk, hogy örvend-
jünk, és közösen öltöztessük 
ünnepi díszbe lelkünket ka-
rácsony előtt. 

Az első adventi vasárna-
pon az avató mellett kéz-
műves karácsonyi vásár is 
volt. Az óvoda pedagógusai 
és a szülői munkaközösség 
tagjai kedves karácsonyi de-
korációkból és ízletes házi 
süteményekből álló porté-
káikat becsületkasszás fi-
zetségért kínálták. A bevé-

telekből a gyerekek kapnak 
az óvodában karácsonyi 
ajándékokat. Az ünnepé-
lyes avatáson a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcső-
de pedagógusai és növen-

dékeit, valamint a Napsugár 
Asszonykórus előadását lát-
hattuk, hallhattuk. A hitélet 
képviseletében Fodor Ist-
ván református lelkész szólt 
az ünneplőkhöz.

A Jankovich Miklós Ál-
talános Iskola volt a házigaz-
dája a második vasárnapnak. 
Az óvodásokhoz hasonlóan 
délután három órától vásárt 
tartottak, kézműves aprósá-
gokkal és süteményvásárlás-
sal, valamint forralt borral és 
teával várták a vendégeket. 
Négy órától pedig egy iga-
zán szép műsort láthattunk 
a gyerekektől, ahol az utol-
só éneknél a pedagógusok is 
közreműködtek.  

Legnagyobb örömünkre, 
mindkét alkalommal nagyon 
sokan gyűltek a betlehem 
köré, ami azt jelzi számunk-
ra, hogy a rácalmásiak öröm-
mel fogadták a kezdeménye-
zést és szívesen látogattak ki 
a rendezvényre. 

Lapzártánkat követően, 
december 11-ére a Rájátszik 
Játékszín Kör készült ünnepi 
előadással. 

December 18-án, ad-
vent negyedik vasárnapján 
(a Rácalmásiak karácsonya 
rendezvény másnapján) a 
rácalmási Glória Kamara-
kórus fog énekelni a közös-
ségi helyszínen. 

Fotók: Rácz-Lambada 
József


