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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévén-
ken keresztül is! A 
televízió adása az interne-
ten is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

Álomesküvő 
álomhelyszínen

A Jankovich-kúria, bátran 
mondhatjuk, hogy a térség 
legpatinásabb esküvői hely-
színévé nőtte ki magát az évek 
során. Már az eljegyzést kö-
vetően gondolkodóba esnek a 
párok a helyszín kiválasztásá-
val kapcsolatban. Épületeink 
és a festői park tökéletes vá-
lasztás ezen felejthetetlen nap 
megünneplésére. Különleges-
ségünk, hogy kültéri szertar-
tással ajándékozzuk meg a je-
gyespárokat. Ami azt jelenti, 
hogy a pár által kiválasztott 
helyi anyakönyvvezető tart-
ja a polgári szertartást a kú-
ria parkjában, vagy a rácalmási 
Milleniumi parkban. Ezen kí-
vül lehetséges egyházi cere-
mónia is a kiválasztott egyhá-
zi személlyel. Az esketéshez 
szükséges kellékek is rendel-
kezésre állnak a Jankovich-
kúriában. (Részletek lapunk 10. 
oldalán.)

Másfél milliárd forint  
értékű fejlesztés valósult 
meg tavaly Rácalmáson

Az elmúlt esztendő is-
mét a fejlesztések éve volt 
Rácalmáson. Az önkor-
mányzatnak mintegy más-
fél milliárd forint értékű 
beruházás megvalósításá-
ra volt lehetősége, köztük 
olyan jelentősekre, mint a 
Rácalmási Szociális Köz-
pont kialakítására és a Ve-
nyimi út teljes felújítá-
sára. Hogyan értékeli a 
mögöttünk hagyott esz-
tendőt Schrick István, és 
milyen terveket dédelget a 
képviselő-testület a 2023-
as évre vonatkozóan? – erre 
kerestünk választ  a polgár-
mesterünkkel készített in-
terjúnkban.

Mostanra élettel töltöttük meg az új intézményünket, a Rácalmási 
Szociális Központot, amelynek az épületére és környezetére közel 
félmilliárd forintot költhetett az önkormányzat

Népszerűek voltak az adventi rendezvényeink
Sokak örömére szolgáltak 

azok a rendezvények, ame-
lyekre az advent adott al-
kalmat decemberben. Nem 
csak a Rácalmásiak Kará-
csonyán, de a betlehemnél 
vasárnaponként szervezett 
együttléteket jóleső érzéssel 
fogadták a lakók, a vártnál is 
többen voltak minden alka-
lommal, és a Jankovich-kú-
ria által meghonosított ad-
venti ablakok időpontjait is 
hamar elkapkodták. Örömteli együtt töltött idő volt a Rácalmásiak Karácsonya
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Másfél milliárd forint fejlesztés valósult 
meg az elmúlt évben Rácalmás területén

(Folytatás az 1. oldalról.)  
– A szociális központ kiala-
kítására félmilliárd forintot 
költöttünk összesen, a nagy-
jából hatszáz négyzetméter 
alapterületű régi városháza 
épületéből csak a csupasz fa-
lak maradtak, onnan kezd-
tük a felújítást és átalakítást, 
beleértve a környezetével, az 
új funkcióival – mint példá-
ul nyilvános wc kialakításá-
val. Ehhez 300 millió forint 
támogatást kaptunk a Bel-
ügyminisztériumtól, de ösz-
szességében 486 millió fo-
rintba került. További 180 
millió forintot biztosított a 
kormány az óvoda csoport-
szobával bővítésére. Erre 
nagy szükség volt, hiszen 
alig megnyitottuk az intéz-
mény  új szárnyát, rá egy 
évre már ismét kicsinek bi-
zonyult, annyi kisgyermekes 
család költözött ki hozzánk 
Rácalmásra. Az óvoda to-
vábbi bővítése 270 millió fo-
rintos beruházás volt. És eb-
ben még nem volt benne az 
intézmény előtt a nagy par-
koló kialakítása, amit saját 
forrásból oldottunk meg 88 
millió forintból. A Venyimi 
út  felújítása ugyancsak je-
lentős feladat volt a múlt év-
ben. Ígéretet kaptunk arra, 
hogy új aszfalt burkolatot 
kap a főutcánk, amely na-
gyon rossz állapotban van, 

mintegy huszonöt éve csak 
toldozgatják, foltozgatják, 
helyreállítása nagyon indo-
kolt. Kellett már egy másik 
bekötőút, amelyen be lehet 
jutni a 6-os útról a település 
központjába.   Ez több mint 
200 millió forint fejlesztés 
volt. Épül hozzá járda és a  
közvilágítást is terveztetjük, 
hogy a lakók gyalogosan is 
biztonságosan megközelít-
hessék a gyógyszertárat, a 
rendelőt, az ottani üzletsort. 
A Helyes Imre utca aszfalto-
zása azért volt fontos, mert 
az szintén összekötő kapocs 
az északi utcák és a város-
központ között, eddig sá-
ros, kátyús, nehezen járha-
tó volt. A Duna-parton lévő 
artézi kutat pedig azért tar-
tottuk fontosnak, mert na-
gyon kedvelték az emberek, 

hiányzott a helybélieknek. 
A százéves kutat megmen-
teni nem tudtuk, újra fúrat-
tuk és szép kifolyót, pihenési 
lehetőséget alakíttatunk ott 
ki. Bármikor járok arra, azt 
tapasztalom, hogy flakonok-
kal viszik onnan az ivóvizet, 
amely 150 méter mélyről 
jön, tiszta, lúgosító hatású és 
hasznos ásványi anyagokat 
tartalmaz. 

A Páskom utca állapota 
miatt évtizede hallgattunk, 
sok vihart megélt, főleg mi-
után a felette lévő Sirály  utca 
elkészült a korábbi években. 
Tavaly végre megoldottuk  
azt is, 93 millió forint érték-
ben. A Magyar Falu Prog-
ram keretében épül a Béke 
közben a járda és csapadék-
vízelvezető, az Ady Endre 
utca szintén ebből a keret-

ből valósul meg. A Korányi 
tér vízelvezetését TOP-os 
forrásból oldottuk meg. Kis 
dolognak tűnhet a Millen-
niumi parkban, két ütem-
ben kialakított új játszótér, 
mégis nagy dolog, ha azt né-
zem, hogy ott szép környe-
zetben nyolc-tíz kisgyerme-
ke család szinte mindig van 
ott, és ami meglepetés, Du-
naújvárosból kihozzák ide a 
gyereket játszani. Mellette a 
felnőtt sportpark is népsze-
rű. Tervezünk oda egy nyo-
mós kutat, hogy lehessen ke-
zet mosni, inni pár kortyot a 
nyári nagy melegben.  Az-
tán említhetném még a fő 
utcán parkolók kialakítását, 
a Raáb Ervin sétány felújí-
tását, a kúria víztorony tető-
felújítását is.

– Az elmondottak alapján a 
tavalyi nagyon jó év volt Rá-
calmáson.

– Igen, ez valóban így van. 
A fejlesztések mellett figyel-
met fordítottunk a közössé-
gi  együttlétekre, rendezvé-
nyekre. A hideg, esős, szeles 
idő ellenére is siker volt a 
Tökfesztivál, nagyon so-
kan voltak a Városnapon, és 
az adventi programok szin-
tén népszerűek voltak. Nem 
csak a Rácalmásiak Kará-
csonyán, de a betlehemnél 
vasárnaponként szervezett 
együttléteket jóleső érzéssel 

A Venyimi út felújítására már évek óta nagy volt az igény A Helyes Imre utca felújítása elkészült

Polgármesterünkkel, Schrick Istvánnal beszélgettünk
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fogadták a lakók, a vártnál is 
többen voltak minden alka-
lommal, és a Jankovich-kú-
ria által meghonosított ad-
venti ablakok időpontjait is 
hamar elkapkodták. Bárki 
bármit is mond, a résztve-
vők nagy száma arra enged 
következtetni, hogy szükség 
van ezekre a rendezvényekre, 
igénylik a helybéliek. 

– Számos településen okoz 
jelentős fejtörést a költségek 
csökkentése, az energiavál-
ság túlélése. Rácalmáson mi a 
helyzet e tekintetben?

– Nekünk is összébb kell 
húzni a nadrágszíjat, és hosz-
szú távú költségcsökkentő 
fejlesztésekben gondolkod-
ni. Ezért volt szerényebb a 
díszkivilágítás advent idő-
szakában. Ezért zárt e a Jan-
kovich-kúria a téli hónapok-
ra, és költöztettük fel az ott 
dolgozókat átmenetileg a 
sportcsarnokba. Mert a csar-
nok kihasználtsága jelentős, 
hiszen Dunaújvárosban és a 
környékben bezártak a sport-
központok, a DKKA is ben-
nünket keresett meg, és kért 
helyet erre az időszakra, va-
lamint számos rendezvény 
helyszínét biztosítunk így mi. 
Szakértő segítségét vettük 
igénybe a szolgáltatói szer-
ződések megkötésekor, en-
nek köszönhetően idézőjel-
ben csak három-négyszeres 
az emelkedés, nem tízszeres, 
de ez is éppen elég költség-
növekedést okoz. Napele-
meket szeretnénk telepíteni 
a hivatalra, óvodára, bölcső-
dére, de hónapok óta várunk 
az engedélyekre. Az óvodá-
ban geotermikus fűtése van, 
ami nagy előny számunkra. 
A hatalmas létesítménynek 
számító, kétezer négyzetmé-
teres sportcsarnok fűtését is 
ezzel a technológiával szeret-
nénk megoldani majd.

– A szerény körülmények 
között élőkkel is törődtek ebben 
az évben is...

– Valóban, és ezt nagyon 
fontosnak tartom. Most pél-
dául a téli tüzelő biztosítása 
az időszerű. A szociális tű-

zifa program keretében 145 
erdei köbmétert tudtunk ki-
osztani ezen a télen összesen 
44 család között, ingatlanon-
ként három erdei köbmétert 
kaptak.  Fejenként nyolcezer 
forinttal tudtunk hozzájá-
rulni a 70 év feletti rácalmási 
lakók karácsonyához – meg-
lepően sok, mintegy 600 
ilyen időskorú városlakónk 
van. Továbbá a szociális köz-
pont új épületében melege-
dőt biztosítottunk hideg na-
pokra, szép társalgója van az 
épületnek, ahova betérhet-
nek az emberek, akár ott el-
fogyaszthatják a meleg ételt, 
amit szociális alapon bizto-
sítunk számukra. Most ép-
pen azon dolgozunk, hogy 
a házi betegellátást, otthoni 
ápolást is megoldjuk Rácal-
máson. Az új szolgáltatások-
kal új munkahelyek is te-
remtődnek. Meghirdettük a 
szakemberállásokat, próbá-
lunk helybélieket alkalmaz-
ni, hiszen nem csak épületet 
újítottunk fel, hanem egy új 
intézményt is teremtettünk, 
ahol azért dolgoznak az em-
berek – élükön Vass Erikával 
–, hogy a szociális területet 
kezeljék. Az óvoda bővítése-
kor ugyanez volt a helyzet, 
az új csoportba óvónők, daj-
kák kellettek, és jelen pilla-
natban, kétszáz gyermekkel 
a város legnagyobb intéz-
ménye a Manóvár Óvoda és 
Bölcsőde.

– Rácalmás része a különle-
ges gazdasági övezetnek, ami 
a fenntartásra és fejlesztésre 

fordítható saját források jelen-
tős részét képezte a múlt év-
ben. Ugye?

– Természetesen. A 
rácalmási vállalkozások, kis-
vállalkozók, polgárok által 
befizetett adók összesség-
ében 200-300 millió forint 
körüli összeget tesznek ki, 
miközben ennek a telepü-
lésnek a működtetése, fenn-
tartása ezekkel a nagy in-
tézményekkel, parkokkal, 
közterületekkel, fejleszté-
sek nélkül, egymilliárd fo-
rint körül van. A különleges 
gazdasági övezet keretében a 
Fejér Megyei Önkormány-
zattal kötött megállapodás-
nak köszönhetően Rácal-
más, Kulcs, Iváncsa, Adony 
önkormányzat pályázhat tá-
mogatásra, amely nélkül az 
említett beruházások közül 
nagyon sok meg sem való-
sulhatott volna. 

– Milyen tervekkel kezdik 
az idei, 2023-as esztendőt?

– Mint említettem, a 
sportcsarnok geotermikus 
fűtésének megoldása nagy 
falat lesz idén. A Rákóczi ut-

cát szeretnénk leaszfaltozni, 
mert ott is nagy sárban köz-
lekednek a lakók. Hason-
ló indok miatt lenne muszáj 
a kúria felett megnyitott új 
utcákban, a Mórában és az 
Illyésben is aszfaltozni,mert 
ott meg ráadásul a dombról 
oda lezúduló víz miatt való-
ban lehetetlen eső után köz-
lekedni. A Venyimi úti jár-
da építését már említettem. 
Kimondottan külterüle-
ti utakra kiírt pályázati for-
rásból nyertünk a Rózsama-
jori útra pénzt. A Martinász 
utca bejáratánál, a Radnóti 
téren zárt rendszerben old-
juk meg a csapadékvíz-elve-
zetést. A szigeten lévő léte-
sítményekre is költeni kell, a 
nagy Dunáig kivezető nép-
szerű Bürü-híd helyett pél-
dául újat kell ácsoltatnunk, 
mert az teljesen tönkrement 
az építése óta eltelt 15 év 
alatt. Folytatni szeretnénk 
a parkosítást, fák ültetését. 
Tervezzük a József Attila 
utca felújítását, mert főleg a 
gyógyszertár felőli vége na-
gyon szét van szakadva. De 
ezen még gondolkodunk ki-
csit, hiszen az úttal együtt jó 
lenne az utca vízelvezetését 
is megoldani. Alapos előké-
szítést igényel a Kulcsot és 
Rácalmást összekötő kerék-
párút építése, amelyre 400 
millió forintot nyertünk. Ki-
alakításra vár a város utolsó 
nádtetős parasztházának táj-
házzá alakítása, újra kell te-
lepítenünk a térfigyelő ka-
merákat, és amint a rendszer 
elkészül átadjuk használatra 
a rendőrségnek a szociális 
központ tetőterében kiala-
kított szerverszobát, ahova 
rajtuk kívül más nem lép-
het majd be, hiszen a fel-
vételek bizonyító erejűek.  
A kerékpárutat leszámítva 
a felsoroltak nagyjából öt-
száz millió forintot tesznek 
ki, ha minden úgy sikerül, 
ahogyan szeretnénk. Ebben 
bízva kívánok Rácalmás la-
kóinak jó egészséget, sike-
rekben és örömökben gaz-
dag új évet! 

Nagy örömünkre sok a kisgyermek, szükség volt az óvoda bővítésére 

Új, nagy parkoló az óvodánál
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Képviselői  
fogadóóra

2023. február hónaptól Rácalmás képviselő-testületének 
tagjai minden hónap első szerdáján fogadóórát tartanak.

A soron következő időpont:

Erős István
2023. február 1., szerda

Helyszín: Rácalmás Polgármesteri Hivatala 
dísztermében 

A fogadóórák minden alkalommal  
15-16 óráig tartanak. 

q
Előre jelezni szeretnénk, hogy augusztusban nem lesz fo-

gadóóra, mert akkor igazgatási szünet várható a hivatalban. 
November 1., szerda pedig ünnepnap lesz.

q
Rácalmás képviselő-testületének tagjai az alábbi időpon-

tokban tartanak majd fogadóórát ebben az évben. Az aktuális 
időpontotkat rendszeresen jelezni fogjuk lapunkban.

Erős István    02.01., 09.06.
Nagyné Berzai Márts  03.01., 10.04.
Németh Miklósné  04.05., 12.06.
Miss István   05.03.
Pálinkás Tiborné  06.07.
Vizi István    07.05.

Sekrestyést keres  
a katolikus plébánia

A megújuló rácalmási 
római katolikus templom-
ba sekrestyést keresünk. A 
megfelelő személy elhiva-
tottságot és örömöt érez a 
templom szolgálata során. 

Feladata elsősorban a pap 
segítése lelkipásztori felada-
ta teljesítésében. 

A sekrestyés az egyház al-
kalmazottja, akit a plébános 
ajánlására a képviselő-testü-
let választ. Fizetését a plébá-
niától kapja. 

Szolgálati helye a temp-
lom, ahol értékes berende-
zéseket, ruhákat, perselyeket 
őriz, kezel, gondoz. Családi 
életében és a társadalomban 
példát mutat hiteles keresz-
tény életével.

Jelentkezni Szeleczky Csaba 
atyánál a (30) 677-6550 tele-
fonszámon, vagy a plebania.
racalmas@gmail.com e-mail-
ben lehet.

A Rácalmás Római  
Katolikus Plébánia  
ideiglenes miserendje 

A Rácalmás Római Katolikus Plébánia ideiglenes mi-
serendje a következő: szombat 17 óra. 

Helyszín: Evangélikus és Református templom 2459 
Rácalmás, Szentháromság tér 17.

Szeleczky Csaba atya szentgyónási lehetőséget biztosít 
minden szentmise előtt vagy esetleg utána. Beteg vagy ott-
hon lévő testvéreinket, ha van rá igény, a hónap első pénte-
kein, vagy más időpontokban az atya örömmel meglátogatja. 
Sürgős esetekben bármikor rendelkezésre áll, kérjük, hívják a 
(30) 677 6550 telefonszámon bizalommal.

Péczi Adrienn kántor várja szeretettel a kórusban énekel-
ni vágyó testvéreket.

Filmforgatás lesz 
Rácalmáson

Tisztelt Rácalmásiak!

2023. január 29-30-án a Parti sétány 
filmforgatás miatt lezárásra kerül.

A filmes stáb részére a jegyző területfoglalási engedély 
keretében biztosítja az adott  helyszínt a filmes stáb részére.

Köszönjük szíves megértésüket!

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!

Bogár Emília, 2022. 12. 12., Martinász utca
Tari Júlia, Tari Borbála, 2022. 12. 29., Koltói A. u.,
Dudás Viola, 2022. 12. 29., Rozmaring u.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.
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IN MEMORIAM
Szabó Lajosné  

(sz. Vadász Mária)
1953-2023

Számtalan közös emlék, kedélyes évbúcsúztatók, jó 
hangulatú kirándulások, derűs hétköznapok, megosztott 
családi örömök és bánatok. Meghitt beszélgetések az élet 
dolgairól. Huszonkét év történései, öröm és bánat, re-
ménykedés és aggodalom. Ami összeköt.

És legfőképp a munka, melyet okos időbeosztással, 
precízen végzett. Ő tudta, hogy az iskoláról kialakított 
első benyomást a takarítók munkája formálja. A rend és 
tisztaság, a megjelenésük igényessége, a szülőkkel és ta-
nulókkal szemben alkalmazott hangnemük, segítőkész-
ségük. Tisztában volt ezzel a felelősséggel, mint ahogy 
azzal is, hogy az intézményben történtek nem tartoznak 
a külvilágra, nem fordulhat elő, hogy a szülők a boltban 
halljanak először gyermekük iskolai dolgairól.

Egészében látta az iskolában végzendő feladatokat, 
nem csak a számára kijelölt területre ügyelt, hanem ész-
revette azt is, ha valahol be kellett segítenie. Számontar-
totta a különböző rendezvények lebonyolításához szük-
séges előzetes tennivalókat, ügyelt a lebonyolításra, a 
befejezésre. Szerették a gyerekek. Mosolyogva figyeltem, 
amikor a „picikémnek” szólított lakli kamaszok a szelíd 
dorgálása hatására nem győzték jóvátenni vétküket. 

Élete a tanúbizonyság arra, hogy a tisztességgel vég-
zett munka, a segítőkészség, kedvesség, megbecsülést vív 
ki minden korosztály körében.

Németh Miklósné

Mária szobor  
a templomkertben álló 
Lourdes-i barlangban

A lebontott műemlék ró-
mai katolikus templomra 
már csak néhány falmarad-
ványa emlékeztet. Eltűntek 
a kertjét övező terméskő fa-
lak, a lépcsők és korlátok, a 
hajdan gondosan ápolt fák, 
bokrok és virágok is. A 17. 
században emelt feszület 
azonban még mindig áll, és 
ott bújik meg egy hatalmasra 
cseperedett borostyánbokor 
óvó takarásában az 1960-as 
években épített Lourdes-i 
barlang. Igaz, üresen táton-
gott, Szűz Mária szobra nem 
ékesítette már.

A 19. század közepén a 
Szent Szűz 18-szor jelent 
meg a franciaországi Lour-
des-ban. Azóta a kis mező-
város világhírű zarándokhely 

lett, ahova milliók látogat-
nak el gyógyulásért imád-
kozni. Európa több országá-
ban, így hazánkban is nagy 
tisztelet övezte a jelenéseket, 
ezért számtalan templom-
ban és templomkertekben 
alakítottak ki barlangszerű 
építményeket (elsőként a 19. 
században a Vatikán kertjé-
ben) a Boldogasszony szob-
rával.

Koszti Levente az elár-
vult Lourdes-i barlangba 
faragott egy szép kis Má-
ria szobrot. Rácalmási mű-
vészünk tehetségét csak a 
szerénysége szárnyalja túl. 
Szándéka csupán annyi volt, 
hogy szépülő városkánk egy 
újabb gyöngyszemmel gaz-
dagodjon, egy hellyel, ahol a 
lélek megnyugvást lelhet. 

A rácalmási emberek 
mindmáig nem tudták fel-
dolgozni régi templomuk 
pusztulását. A település szí-
vének számító templom hi-
ányát még azok is érzékelik, 
akik már csak fényképekről 
ismerhették. Önkormány-
zatunk annak idején visz-
szavásárolta az egyház ál-
tal eladott templomkertet, 
melyre szép kertészeti tervet 
is készíttetett. Megvalósítá-
sához a Mária Út részeként 
remélünk pályázati pénzhez 
jutni. 

Németh Miklósné
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Változott a KÖZÜZEMI DÍJ és a GYÓGYSZER-
TÁMOGATÁSRA jogosultak  jövedelem határa

Mindkét rendszeres, rendkívüli  támogatási forma ese-
tében   Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete  módosította  a  korábbi szociális ellátásokról szóló 
6/2021.(V.11.) önkormányzati rendeletében a jogosultak 
jövedelem határát ezzel segítve  a rácalmási  családokat  a 
megemelkedett rezsi és a gyógyszer  költségek terheinek   vi-
selését. 

A fenti  hatályos  rendelet    9. § -a szerint   közüzemi díj  
támogatásra az jogosult, aki 

9. § (1) A lakásfenntartáshoz kapcsolódó kiadások enyhí-
tése érdekében rendszeres települési támogatásként közüze-
mi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással 
állapítható meg, annak a bérlőnek, tulajdonosnak

a) akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 450 %-át. A támogatás összege 3.000.- Ft/hó,

b) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 
%-át nem haladja meg. A támogatás összege 4.000.- Ft/hó

(2) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától az adott év 12. hónap végéig kerül megállapításra.

(3) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támoga-
tásra

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
b) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű la-

káshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi 
együttélés szabályait nem tartja be;

(4) A közüzemi díj támogatás megállapítása iránti kére-
lemhez csatolni kell :

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolá-
sát és vagyonnyilatkozatát .

b) a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló utolsó 
havi számlát és a számla részletezőt.

(5) A közüzemi díj támogatás ugyanazon lakás esetében 
csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a la-
kásban élő személyek és háztartások számától. „

A fenti  hatályos  rendelet    10. § -a szerint   gyógyszer-
támogatásra  az jogosult , aki 

„10. § (1) Rendszeres települési támogatásként , gyógy-
szertámogatás az egészségi állapot megőrzését jelentő szol-
gáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájáru-
lás állapítható meg annak a személynek,aki közgyógyellátási 
igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen sze-
dett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz be-
szerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 10 %-át,

a) akinek a családjában az 1 főre számított családi havi jö-
vedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 500 %-át,

b) egyedül élőknél, illetve gyermekét egyedül nevelők ese-
tében, akinek a családjában az 1 főre számított családi havi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegén 600 %-át nem éri el.

(2) Havi rendszeres gyógyszerköltség alatt a havonta a 
közgyógyellátási igazolványra térítésmentesen rendelhető 
gyógyszereket kell érteni.

(3) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségle-
tének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás rendelhető. 
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos 
igazolja. Ezen felül csatolni kell a kérelemhez a havi rend-
szeres gyógyító ellátási szükséglet, gyógyszertár által igazolt 
költségét .

(4) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától az adott év 12. hónap végéig kerül megállapításra.

(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települési tá-
mogatás összege a gyógyszertár igazolásán szereplő gyógy-
szerköltség 50 %-a, mely éves szinten nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át.

(6) A gyógyszertámogatás havi összege, utólag minden hó 
5-ig utalásra kerül a jogosult részére.

(7) A gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kére-
lemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges 
gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtarta-
mát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvosi igazolást, vala-
mint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő 
gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről 
és a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Dunaúj-
városi Járási Kirendeltségének elutasító határozatát , hogy 
alanyi és normatív jogcímen nem állapítható meg részére a 
jogosultság.

(8) Amennyiben az ellátásban részesülő a megállapított 
gyógyszertámogatás ideje alatt közgyógyellátásra való jogo-
sultságot szerez, a részére megállapított gyógyszertámoga-
tást a jogosultság napjától meg kell szüntetni. Az ellátásban 
részesülő köteles a közgyógyellátásra való jogosultságának 
megállapításáról azonnal értesíteni a Rácalmási Polgármes-
teri Hivatalt.

(9) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, 
aki részére e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 
50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás ke-
rült megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.”

Az ezzel kapcsolatos  nyomtatvány  a polgármesteri hi-
vatal   szociális  irodájában  – 15. szoba – igényelhető  ügy-
félfogadási időben. 

Az ügyfélfogadási idő a következőt:
hétfőn  8.00 – 12.00 óráig, 
szerdán  8.00 – 12.00 óráig  és  13.00 – 17.00-ig 
csütörtökön 8.00 -12.00 óráig.
Rácalmás, 2023. január 11.                                                                             

dr. Györe Andrea     
jegyző
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A Szent György polgárőr Egyesület hírei

Polgárőrségünk idén is 
számít az önök segítségére!

Tisztelettel jelentjük, 
hogy településünkön  az el-
múlt hónapban bűncselek-
mény nem történt.

Szerencsénkre már-már 
megszokottnak mondha-
tó ez a bejelentkező mon-
dat, ami nagy örömmel tölt 
el bennünket  és a rácalmási 
lakosok nagy részét is. 

Decemberi hónapunkban 
túl vagyunk több rendezvény 
közterületi biztosításán. Fel-
ügyeltünk a sportcsarnokban 
megtartott szalagavató ren-
dezvény ideje alatt, figyel-
tünk az önkormányzatunk 
által megtartott Rácalmásiak 
Karácsonyán, figyeltünk az 
adventi ünnepségeken,  és fi-
gyelemmel kísértük az ün-
nepek alatt közterületeink 
rendjét is. 

Polgárőreink a múlt év 
utolsó hónapjában közel 350 
óra szolgálatot adtak telepü-
lésünkön. Az év végi taggyű-
lésünkön terveztük a jövőn-
ket, beruházási lehetőségeink 
jóval szerényebbek lesznek az 
ide esztendőben, mivel telje-
sen új gépparkkal rendelke-
zünk, ezért nagy beruházás 
nem szükséges ezen a té-
ren. A technikai felszereltsé-
günk megfelelő, ami igazából 
problémát jelenthet az a ma-
gas fenntartási költség, pon-
tosabban a megemelkedett 
üzemanyagár okozhat fejtö-
rést vezetőségünknek, mivel 

körülbelül költségvetésünk 
kétharmadát a fenntartási 
költségek viszik el. De dup-
lájára emelkedett a cégautó 
adó is, így hozzávetőlegesen 
költségvetésünk 10 százaléka 
marad meg beruházásra.

Vezetőségünk úgy dön-
tött, hogy továbbra is keresni 
kell a pályázati lehetősége-
ket tervezett beruházásaink 
megvalósítása érdekében. 
Az önkormányzatunk által 
felújított irodánkba cserére 
szorul a régi, elavult számí-
tógép, még egy iratmegsem-
misítő vásárlását terveztük az 
idei évre, többi elképzelése-
inkhez új szponzorokat kell 
keresnünk. Pályázni fogunk 
az önkormányzat által kiírt 
civil támogatás összegére, a 
megyei illetve az Országos 
Polgárőr Szövetség  pályá-
zatait is ki szeretnénk hasz-
nálni. De pályázni fogunk a 
lovaspolgárőrök lovainak ta-
karmány-ellátására is.

Továbbra is számítunk 
a lakosság támogatására 
adójuk 1% -nak rendelke-
zésével.

A tavalyi évben 799 ezer 
forint támogatást kaptunk 
az önök jóvoltából, ami na-
gyon nagy segítség volt szá-
munkra éves szinten. A teljes 
költségvetésünkből még 600 
ezer forint tartalék alapot 
is tudtunk képezni, de en-
nek ki kell tartani az új for-

rások beérkezéséig. Ehhez 
nagyban hozzájárulnam ha 
el tudnánk adni a még meg-
lévő Skoda Oktáviánkat is, 
ami 600 ezer forint leltári 
értéket képez.

A lakosság minél széle-
sebb körű tájékoztatása ér-
dekében idén is tervezünk 
egy  közrend és közbizton-
sági fórumot.

Tagjaink az idei évben is 
vállalták, hogy továbbra is 
változatlanul ellátják rájuk 
bízott feladataikat. A tavalyi 
évben három új taggal bővült 
egyesületünk létszáma, így 
közel 24 fővel tudunk szol-
gálatokat adni. Ám tovább-
ra is várjuk sorainkba mind-
azokat, akik munkájukkal 
tudnának segíteni polgárőr-
ségünknek Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságá-
nak fenntartásában.

Ezért kérjük önöket, 
amennyiben lehetőségük 
van támogassák egyesüle-
tünket adójuk 1%-val, mert 
ezzel is hozzájárulnak gyer-
mekeink, szüleink és saját 
magunk biztonságos hét-
köznapjaihoz.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István
elnökségi tag

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

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonságos 
mindennapjaihoz járul hozzá, ha ADÓJA 1%-val egye-

sületünk részére rendelkezik!
Adószámunk: 18495573-1-07

Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkánkkal megköszönjük!

Véget ért a 
Hankook 2022-es 
abroncs-
adományozó 
programja

A Hankook 2022-es ab-
roncsadományozó program-
jának köszönhetően ismét 
számos kisebb-nagyobb köz-
hasznú szervezet végezheti 
biztonságosabban a munká-
ját. A pályázat nyertesei a ta-
valyi év végéig át is vehették 
az adományba kapott gumi-
abroncsokat a Hankook Tire 
Magyarország Kft. rácalmási 
telephelyén. A kis non-profit 
szervezeteken túl az Orszá-
gos Mentőszolgálat, az Igaz-
gyöngy Alapítvány és a BM 
Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság is részesült 
adományban.

A Hankook Tire Magyar-
ország Kft. 2022-ben tizen-
egyedik alkalommal hirdette 
meg Abroncsadományozási 
Programját, amellyel a társa-
dalom számára fontos tevé-
kenységet végző országos és/
vagy helyi hatáskörű szerve-
zeteket támogatja. Az Ab-
roncsadományozási Program 
keretében a vállalat olyan ki-
sebb alapítványoknak és egye-
sületeknek is segítséget nyújt, 
amelyek méretükből fakadó-
an más módon ritkán és csak 
nagy erőfeszítések útján jut-
nának támogatáshoz.

Az idei program keretében 
mintegy 160 szervezet számá-
ra biztosított a Hankook Tire 
Magyarország Kft. több mint 
1500 új abroncsot a munká-
jukhoz elengedhetetlen jár-
művekre.

– 2022-ben több ottho-
nunk és támogató szolgála-
tunk is kapott abroncsot a 
Hankook Abroncsadomá-
nyozási Programjának kere-
tei között, ami nagy segítség 
sérült ellátottjaink számára”– 
mondta Varga Zoltán, a Lám-
pás ’92 Közhasznú Alapítvány 
elnöke.

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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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Karácsonyi adományok:  
hála és köszönet mindenért

Rácalmás Város Önkor-
mányzata az idei évben is 
különös figyelmet fordított a 
nehéz helyzetben élő csalá-
dokra, szerény körülmények 
között élő idős lakosokra. A 
karácsonyi ünnepek előtt a 
Rácalmási Szociális Köz-
pont dolgozói, mindenki-
nek eljuttatták Rácalmás 
Város Önkormányzatának 

ajándékát. Több egyéni fel-
ajánlás is érkezett szolgála-
tunkhoz, mi pedig örömmel 
közvetítettük az adományo-
kat. 

Külön szeretnénk kö-
szönetet mondani Pappné 
Koronczay Zsuzsannának, 
aki 2022. évben is, áldoza-
tos munkával, 60 db aján-
dékcsomagot készített a 

rácalmási gyermekeknek. A 
Nyugdíjas Klub tagjai által 
készített kismanók is gazdá-
ra találtak. 

A Hankook Tire is hoz-
zájárult ahhoz, hogy több 
családnak örömtelivé vará-
zsolja a karácsonyi ünnepe-
ket. 

Öröm volt látni, megta-
pasztalni, hogy a rácalmási 

lakosok, intézmények, ci-
vil szervezetek és Rácalmás 
Város Önkormányzatának 
összefogásával, ismét szeb-
bé, gondtalanabbá tehettük 
azoknak az embertársaiknak 
az életét, legalább erre a né-
hány napra, akik a minden-
napokban nehézségekkel 
küszködnek. Vass Erika

intézményvezető

RÁCALMÁSI 
SZOCIÁLIS KÖZPONT hírei
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Létrejött a Rácalmási 
Szociális Központ

2023. január 1-től, intézményi keretek között nyújtja 
szolgáltatásait a Rácalmási Szociális Központ. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés 
az eddigi megszokott formában érhető el Rácalmás, Széche-
nyi tér 19. szám alatt található telephelyünkön. 

A házi segítségnyújtás, mint új szolgáltatás, már kérel-
mezhető. A házi segítségnyújtás igényléséhez kérelem adat-
lapot Rácalmási Szociális Központban lehet kérni. 

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja:
Az igénybevevő 

jövedelme
Személyi térítési díj 

összege/óra
0 Ft – 57.000 Ft-ig ingyenes
57.001 Ft – 85.500 Ft-ig 300 Ft/óra
85.500 Ft-tól 500 Ft/óra

Megszervezzük az 
időskorúak nappali ellátását!

2023. március 1-től további új szociális alapszolgálta-
tás bevezetését tervezi Rácalmás Város Önkormányzata. 
A felújított Rácalmási Szociális Központban kialakításra ke-
rültek azok a feltételek, amely lehetővé teszik az időskorúak 
nappali ellátásának bevezetését. 
Szeretettel várunk minden nyugdíjast, aki szívesen tagja lenne 
az Idősek Klubjának. 

Lehetőséget biztosítunk közös televíziózásra, nosztalgia 
filmnézésre, rejtvényfejtésre, hímzésre, kártyázásra, sakko-
zásra és különböző társasjátékok megismerésére. Rendszere-
sen ellenőrizzük klubtagjaink vérnyomását, vércukorszintjét. 

Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését is, ahol 
problémát jelent az időskorú hozzátartozó nappali fel-
ügyelete, és megoldás lehet, ha egy biztonságos, barátságos, 
gondoskodó közegben tudhatja szeretteit. 
Az idősek nappali ellátása ingyenes. 
Étkeztetést lehet kérni, amelynek díja függ 
a jövedelemtől.
További információk az új szolgáltatásokról:

Vass Erika mb. intézményvezető: 06-30/960-8852
Juhász-Vedres Szilvia intézményvezető-helyettes, szociá-

lis gondozó: 06-30/153-8369
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Álomesküvő Álomkastélyban
IGEN!

Azért gyűltünk itt most egybe, hogy…
…összeadjuk a vágyaitokat és a lehetőségeiteket, és a kettő egy pár legyen!

Bizonyára már sokan ismerik a Jankovich-kúria Rendez-
vény-és Turisztikai Központot. Több ezres tömeg vendéges-
kedett már nálunk „Városnapon”, Tökfesztiválon, a kisebbek 
körében népszerű Gyereknapon vagy akár egy-egy konfe-
rencián, családi rendezvényen.

Így év elején sok fiatal pár keres fel 
minket esküvői rendezvényük 
megszervezésével, lebonyolí-
tásával kapcsolatban. 

A kúria munkatársai 
teljes körű segítséget 
nyújtanak a nálunk 
egybekelő párok-
nak.

De lássuk is, 
hogy milyen 
szervezési fel-
adatokban ál-
lunk vendégeink 
rende lkezésére 
a leánykéréstől az 
egybehangzó igen 
kimondásáig.

A Jankovich-kúria, 
bátran mondhatjuk, hogy 
a térség legpatinásabb esküvői 
helyszínévé nőtte ki magát az évek so-
rán. Már az eljegyzést követően gondolkodóba 
esnek a párok a helyszín kiválasztásával kapcsolatban. Épü-
leteink és a festői park tökéletes választás ezen felejthetetlen 
nap megünneplésére. Különlegességünk, hogy kültéri szer-
tartással ajándékozzuk meg a jegyespárokat. Ami azt jelenti, 
hogy a pár által kiválasztott helyi anyakönyvvezető tartja a 
polgári szertartást a kúria parkjában, vagy a rácalmási Mil-
leniumi Parkban. Ezen kívül lehetséges egyházi ceremónia 
is a kiválasztott egyházi személlyel. Az esketéshez szüksé-
ges kellékek is rendelkezésre állnak a Jankovich-kúriában. 
Ilyenek például a gyűrűpárna, a gyertya-és homokceremónia 
eszközei, kültéri bútorok és az elengedhetetlen hangtechni-
kai eszközök.

A kert kiváló hátteret nyújt az esküvői fotók és vide-
ók készítéséhez. Szolgáltatói listánkból az ideérkező pá-
rok kiválaszthatják a nekik legmegfelelőbb fotóst, videóst, 
vőfélyt, ruhaszalont, zenekart, fodrászt, sminkest, vendég-
látóst, csak hogy egy párat említsünk a velünk együttmű-
ködőkről.

A Jankovich-kúria két nagyterme és hat szekcióterme 
szolgál az esküvői vacsora és az utána következő lakodalom 
helyszínéül. A kisebb családi esküvőktől egészen a 150 fős 
lakodalmakig alkalmas teret nyújtanak a kastély épületei, 

termei a rendezvény lebonyolítására, de akár sát-
ras lakodalom megrendezésére is van le-

hetőség.
A helységeket a pár ál-
tal kiválasztott dekoratőr, 

virágkötő teszi gyö-
nyörűvé csokrokkal, 

asztali díszekkel, 
s z éksz oknyák-
kal, gyertyák-
kal, rózsakapu-
val és minden 
dekorációs kel-
lékkel, amit a 
h á z a s u l a n d ók 

megálmodtak. 
Miután elké-

szült a terem díszí-
tése kezdetét veheti a 

vendéglátósok munkája. 
A Jankovich-kúria több 

vendéglátóegységgel áll napi kap-
csoltban, akik a nálunk megrendezés-

re kerülő eseményeken magas színvonalon szol-
gálják ki a vendégeket a finomabbnál finomabb ételekkel és 
italokkal. A vendéglátó kiválasztásában szintén segítséget 
nyújtunk a jegyes párnak. A gasztronómiai szolgáltatók szé-
les kínálattal, hagyományos és egyedi igényeknek megfelelő 
menüvel, italsorral áll a megrendelő részére. 

A mai napig már közel háromszáz pár kelt nálunk egy-
be, mondta ki a boldogító igent és vett részt olykor reggelig 
tartó mulatságon. Reméljük az idei évben is sok jegyes pár 
fordul hozzánk bizalommal, hogy együtt tegyük felejthetet-
lené álmaik esküvőjét.

Amennyiben részletes ajánlatot szeretnének kérni tőlünk, 
keressenek minket telefonon (06306322683) vagy elektro-
nikus levélben ( info@jankovichkuria.hu ).

Zárvatartásunk alatt is fogadjuk és információkkal 
látjuk el a jövőbeli bérlőinket. 

Nyitás 2023. április 1.
Bodnár Edina
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Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Karbantartó

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok:
Csapatjátékos ezermesterünket keressük, aki segít rend-

ben tartani a kúria környezetét és udvarát, segít épületen be-
lül a bútorok mozgatásában, nyitott szemmel jár, észreveszi, 
és szükség szerint elvégzi az kúriában lévő kisebb és nagyobb 
javítási és karbantartási munkákat. Az intézményben zajló, 
valamint az önkormányzat által szervezett rendezvényekben 
részt vesz. Esetenként a társintézményekben lévő munkála-
tokba is besegít. 

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

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.                   

Az álláshelyre jelentkezés feltétele:
• Legalább  8 Általános iskolai végzettség, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány előnyt jelent
• többféle területen szerzett szakmai ismeret 
Elvárt kompetenciák: 
• ezermester véna, csapatmunka, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes önéletrajz, 
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatok, 
Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, 
Érvényes vezetői engedély másolata,
A munkaviszony létesítésének feltétele – sikeres állásin-

terjú esetén – három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2023. március 1-től betölthető, 3 hónapos 

próbaidő kikötéssel. 
Az álláshirdetésre jelentkezni folyamatosan lehet az ál-

láshely betöltéséig.
További információt Bodnár Edina igazgató nyújt, a 

+36306322683-as telefonszámon
Az állásra jelentkezni lehet:
Postai úton, a pályázat  Jankovich-kúria Rendezvény- és 

Turisztikai Központ címére történő megküldésével (2459 
Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: Karbantartó, kertész

Személyesen: a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turiszti-
kai Központban 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7. 
(Nyitvatartási idő alatt)

A jelentkezőket személyesen hallgatja meg az igazgató.

Hiába a bordalok, 
alig ivott alkoholt

A Rácalmás Polgári Egye-
sület szervezésében a „Petőfi 
200” emlékév alkalmából A 
felső-kiskunsági Petőfi cím-
mel tartott előadást Farkas 
Lajos, az Intercisa Múzeum 
igazgatója csütörtökön este 
Rácalmáson, az Almási Sza-
lonban.

A helyszín ezúttal is a sza-
lon kisterme volt, ahol a ne-
gyedszáz érdeklődőt Tereki-
né Rendes Éva, az egyesület 
elnöke köszöntötte. Felidéz-
te, hogy az egyesület szerve-
zésében az első előadást Fe-
hér András tartotta a Szent 
Koronáról, amit – háromré-
szes sorozat lévén – február-
ban folytat majd. Elmondta, 
hogy a 200 éve született Pe-
tőfi Sándor az ő kedvenc köl-
tője is. Elő is kereste otthon 
az 1972-es kiadású kötetét, 
amiben ráakadt a Dunaúj-
városi Hírlap 1997. március 
14-i, ünnepi számára, amely-

nek 9. oldalán „Itt élt Petőfi 
Sándor” címmel teljes oldalas 
írás olvasható a Szalkszent-
mártonban található Petőfi 
Sándor Emlékmúzeumról, il-
letve annak frissen kinevezett 
igazgatójáról, Farkas Lajos-
ról, akiről például azt is állít-
ja kollégánk, hogy „jelenleg a 
világ egyetlen múzeumveze-
tője, aki igazgatói asztalának 
fiókjából húzhatja elő Rózsa 
Sándor pisztolyát.” Így aztán 
az est előadóját az ebben a 
cikkben szereplő összefogla-
ló felolvasásával vezette elő. 
(Forrás és bővebben: duol.hu)

MEGHÍVÓ
A Rácalmási Polgári Egyesület szeretettel meghívja 

Polgári Estjére.
Helyszín: Almási Szalon

Rácalmás, Szentháromság tér 11.
Időpont:

2023. február 2. (csütörtök) 18 óra
Az előadás címe:

A Szent Korona TÉR, IDŐ olvasata
Előadó:

Dr. Fehér András

„Az aranymetszés és a Szent Korona kapcsolata az élő
világgal” bevezető (ismeretterjesztő) előadás folytatása.

Köszönjük, ha támogatja Egyesületünket!
Bankszámlaszámunk: 10400463-50526955-50701006
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Könyvtári tagság 
ajándékozása

2022. decemberétől lehe-
tőség van könyvtári tagság 
ajándékozására a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tárban.

16 év alatt és 70 év fölött 
ingyenes a könyvtárhasz-
nálat, azonban a könyvtá-
ri tagság ebben az esetben 
is ajándékozható. Ez ked-
ves gesztus, ösztönzés lehet 
a könyvtár használatára.

A térítési díj ellenében 
igénybe vehető könyvtár-
használat ajándékozása az 

éves teljes árú vagy kedvez-
ményes könyvtárhasználati 
díj befizetésével történik.

Az ingyenes és a térítés-
köteles ajándékkártyák is 
sorszámozottak, melyeket a 
könyvtárban lehet vásárolni 
vagy igényelni.

További információért 
keresse a könyvtárost!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező

Könyvajánló
Ozsgyáni Mihály: A 

FÁTYLAM KICSIT OL-
DALRA BILLENT

Sokáig kerestem azt a 
szót, amivel a legjobban jel-
lemezhető ez a regény, és a 
bizarra esett a választásom. 
Groteszk, ám mégis telje-
sen valóságos. Hihetetlen és 
mégsem az.

Hogy miről szól? Az élet-
ről. Emberek, egy család éle-
téről és hétköznapjairól. Ér-
zésekről, melyek végig ott 
kavarognak minden olvasó-
ban, és a legszélesebb skálán 
mozognak. Hol nevetnénk, 
hol zsebkendőért nyúlunk, 
néha pedig legszívesebben 
földhöz vágnánk valamit.

„[…] olykor a válaszokat 
sokkal jobb nem firtatni.”

Mindenkinek van egy vi-
lágképe, ám amikor a rajta 
lévő fátyol félrebillen, meg-
csillan a valóság. Ez az a való-
ság, amit a regény a szemünk 
elé tár. Mondhatnám, hogy 
nem egy hétköznapi család 
története bontakozik ki a la-
pokon, de vajon igazam len-
ne? Nem tudom… Azt min-
den esetre biztosan érzem, 
hogy minden leírt szónak sú-
lya van, minden oldal nyomot 
hagy, mert a lavinaként gör-
getett generációs terhek soha 
nem maradnak láthatatlanok.

„…és a fátylam ismét ki-
csit oldalra billent, mert vé-
letlenül ráléptem a végére a 
fordulásnál, rájöttem: hogy 
az átélt borzalmakat csak-
is egy módon tudom túl-
élni, ha úgy teszek, mintha 
nem velem történne. Persze 
ez iszonyatosan nehéz játék. 
De gyorsan megtanultam, 
hogy ettől a játéktól függ az 
életem.”

Ozsgyáni Mihály kivéte-
lesen tehetséges író, ez nem 
kérdés. A regényében végig 
mérhetetlen érzékenységgel, 
higgadtsággal és fegyelem-
mel egyensúlyozott a hu-
mort és szarkazmust a rideg, 
kőkemény és könyörtelen  
tényektől elválasztó vékony 
kötélen, és egyetlen egyszer 
sem billent meg. Egyenesen 
végigment, aztán visszané-
zett, és annyit kérdezett: na 
mit szólsz? És az olvasó gya-
korlatilag szóhoz sem jut.

Ez a történet egyálta-
lán nem bekategorizálható, 
nem sablonos, nem elcsépelt, 
ilyet még senki nem írt. Szó-
kimondó, és jól áll neki, sőt, 
kell, hogy az legyen, mert a 
téma, amit feldolgoz, nem 
szükséges, hogy szépen be 
legyen csomagolva. Kímélet-
len, de csak így éri el a ha-
tást. Mert azt bizony eléri. 
Levisz a legnagyobb mély-
ségbe, de sosem hagy egye-
dül. Tűpontosan tudja, mikor 
kell egy jó szó, amivel kizök-
kent a borzalmak közül, hol 
kell a másik irányba mutat-
ni. Folyamatosan fenntartja 
a feszültséget, és nem engedi 
elterelődni a figyelmet.

Aki elolvassa, garantáltan 
sokáig fog emlékezni rá!
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2023-ban a tizedik könyvtári kihívást kezdjük az olvasók-
kal. A Könyves Kihívás 2023. január 9 - december 13-ig tart. 
A teljesítési feltételek változatlanok, csupán a teljesítendő té-
mák sora változott meg. 2023-ban is 12 könyv, azaz havi egy 
könyv olvasásával lehet teljesíteni a kihívást! Sok szerencsét 
és nagyon jó könyveket kívánunk mindenkinek.

Advent és karácsony a Rácalmási 
Glória Kamara Kórussal

Kórusunk az idei évben is nagy lendülettel és örömmel 
készült az ünnepi időszakra. A negyedik adventi gyertya-
gyújtás vasárnapján énekelhettünk. Eredetileg a Betlehem 
mellett felállított színpadon lett volna az előadás, de mivel az 
időjárás nem kedvezett az elektromos felszerelésnek, így in-
kább a művelődési házban tartottuk meg műsorunkat. Kon-
certünkön egy zenei körutazást tettünk az időben, hiszen 
éppúgy hallhatott a kedves közönségünk Kodály kórusmű-
veket, Bárdos Lajos által feldolgozott zongora kíséretes népi 
éneket, mint Josquin des Près, a reneszánsz nagymesterének 
egy szép kórusművét, vagy a barokk egyik legnagyobb zene-
szerzőjének, Händelnek egy világszerte ismert művét, vagy 
épp a Csendes éjt. A befejezés mi más lehetett volna, mint a 
Mennyből az angyal Karai József feldolgozásában, s ez a dal 
a közönség bevonásával szólalt meg, mint ahogy szinte min-
den koncertünkön előfordul a közös éneklés. Műsorunkban 
szóló produkciók is helyet kaptak Gyalus Boglárka és Baj-
czi Mihály előadásában, s a zongora kíséretes darabokat kó-
rusunk egyik kedves tagja, Péczi Adrienn kísérte csodásan. 
Rendhagyó módon egy gyönyörű vers is elhangzott Hajnal 
Klára kórus társunk előadásában. 

Örülünk, hogy adventi koncertünkkel hozzájárulhattunk 
a rácalmási lakosság ünnepvárásához!

Ezzel a fellépéssel nem volt vége az ünnepi készülődés-
nek! December 23-án Dunaújvárosban a mozi előtti  téren, 
több szervezet összefogásával egy jótékonysági ételosztásra 
került sor, amelyen a rászorulók, főként a hajléktalanok ün-
nepét kívánták a szervezők szebbé tenni egy tál meleg étel-
lel. Néhány szép dallal mi is igyekeztünk ünnepibbé tenni a 
finom falatok élvezetét. Ezen a rendezvényen –színvonalas 
műsorunk következményeként- kaptunk egy felkérést janu-
árra, melyről részletesebben majd a következő lapszámban 
fogunk beszámolni. Gyalus Boglárka kórusvezető

Sikerekben gazdag, boldog új évet kíván a Rácalmási 
Glória Kamara Kórus Rácalmás minden lakosának! 

Várunk mindenkit koncertjeinken, előadásainkon, kí-
sérjék figyelemmel a kórus életét Facebook oldalunkon!
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

SIKERES ÉVET ZÁRTUNK
Mozgalmas, eseményekkel, programokkal teli 2022-es év van a hátunk mögött. Ahogy az elmúlt években, tavaly is jellem-

ző volt, hogy a rossz idő és hideg beköszöntével, a téli, tavasz eleji és az őszi időszakokban a teremsportok, terembajnokságok 
és kupák zajlottak nagy számban intézményünkben. A nyári időszakban sokan táboroztak nálunk, és sok edzőtábornak is 
teret biztosítottunk, illetve sok ingyenes programot szerveztünk, melyen szép számmal láthattunk vendégül a rácalmásiakat.

A 2023-as év is remek programokat tartogat, elég csak a rendezvénytáblázatunkra tekinteni, hiszen már február végéig, 
rengeteg esemény várja az érdeklődőket a sportcsarnokban! Minden aktuális rendezvényünkről felületeinket tájékozódhat-
nak! Sok szeretettel várjuk színes programjainkra a látogatókat, sportolókat!
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A RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK (RRS)  

PROGRAMJAI 2023 JANUÁR-FEBRUÁR 
Programváltozás lehetséges! 

2023.01.06. 20:00 péntek RRS FUTSAL: Dunaújváros Futsal felnőtt férfi mérkőzés  
2023.01.13. 20:00 péntek RRS FUTSAL: Dunaújváros Futsal felnőtt férfi mérkőzés  
2023.01.14. 10:00 szombat RRS KOSÁRLABDA: a Dunaújvárosi Dragons utánpótlás bajnoki mérkőzései 
2023.01.27. 20:00 péntek RRS FUTSAL: Dunaújváros Futsal felnőtt férfi mérkőzés  
2023.01.28. 09:00 szombat RRS TEREMFOCI: TIMPANON Amazon női teremlabdarúgó torna 
2023.01.29. 09:00 vasárnap RRS FUTSAL: RSE U13 bajnoki mérkőzések  
2023.02.01. 18:00 szerda RRS KÉZILABDA: U16 fiú mérkőzés RSE – Veszprém 
2023.02.03. -  péntek RRS ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 
2023.02.04. -  szombat RRS ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 
2023.02.05. 09:00 vasárnap RRS FUTSAL: RSE U15 bajnoki mérkőzések  
2023.02.05. 16:00 vasárnap RRS FUTSAL: Dunaújváros Futsal felnőtt férfi mérkőzés  
2023.02.10. 20:00 péntek RRS FUTSAL: Dunaújváros Futsal felnőtt férfi mérkőzés  
2023.02.11. 09:00 szombat RRS TEREMFOCI: DLSZ felnőtt női teremfoci torna  
2023.02.12. 09:00 vasárnap RRS TEREMFOCI: RSE utánpótlás teremfoci torna  
2023.02.17. -  péntek RRS Felsős Farsang: Jankovich Miklós Ált. Iskola és AMI 
2023.02.18. 9:00 szombat RRS KÉZILABDA: RSE U12 lány Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
2023.02.18. 16:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt női mérkőzés RSE – Ácsi-Kinizsi 
2023.02.18. 18:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt férfi mérkőzés RSE – VAX SE 
2023.02.19. 13:00 vasárnap RRS FUTSAL: Dunaújváros Futsal felnőtt férfi mérkőzés  
2023.02.25. 9:00 szombat RRS KÉZILABDA: RSE U13 lány Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
2023.02.25. 16:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt női mérkőzés RSE – Környe 
2023.02.26. 9:00 vasárnap RRS TEREMFOCI: DLSZ teremfoci torna 

 

További információ a RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK, 
valamint a VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY aktuális programjairól: 

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

 

A Rácalmásiak 
Karácsonyán ez a 
gyönyörű fenyő 
volt Rácalmás ka-
rácsonyfája. Rácal-
más Város Önkor-
mányzata nevében 
köszönjük az ado-
mányt Mészáros 
Arankának!
 Fotó: RLJ

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

A 2023/2024-es tanévre készülő kisdiákok szüleinek tájé-
koztató szülői értekezletet tartunk 2023. január 30-án hétfőn 
16. 30-kor. Helyszíne iskolánk földszinti zsibongója. Ennek 
keretében megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel, az 
iskola szokásrendszerével, hagyományaival, tanítási módsze-
reivel, nem utolsó sorban intézményünk épületével. 

A gyerekeknek is lehetőségük lesz személyesen találkozni 
a tanító nénikkel, erre két alkalmat biztosítunk. 

Iskolanyitogató foglalkozásaink:
2023. február 15-én szerdán 13 órai kezdettel – kézmű-

ves foglalkozás
2023. március 22-én szerdán 13 órai kezdettel – moz-

gásos foglalkozás
Beiratkozás időpontja a 2023/2024-es tanévre: 

2023. április 20-21.
Várjuk Önöket szeretettel, megtisztelő érdeklődésüket 

köszönjük.  Iskolavezetés

A 2022-2023. tanév első félévi informatika és matematika versenyei
November közepén a Ru-

das Közgazdasági Techni-
kumban a „gpsz” nevű infor-
matika versenyen vett részt 
egy háromfős hetedikes csa-
pattal a Rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola. A 
lelkes diákok szövegszer-
kesztésben, táblázatkezelés-
ben, Sratch programozásban 
és Kahoot!-os villámkérdé-
sekben mérték össze tudá-
sukat, ahol holtversenyben 
ötödik helyezést értek el. A 
csapat tagjai: Szalai Zsom-

bor (7.b), Meskál Hunor 
(7.a) és Suta Koppány (7.a).

Novemberben három 
matematika versenyen vet-
tek részt tehetséges tanuló-
ink, közel huszan.

A Rudas Közgazdasági 
Technikum nyolcadik évfo-
lyamosoknak szervezett két 
részből álló Németh Mar-
git Matematika Versenyén 
tíz diákunk indult. Hárman 
közülük bejutottak a legjobb 
10 közé, vagyis a második 
részbe is. Ők: Poór Dénes 
(8.a), Szilágyi Tamás (8.a) és 

Tamási Ádám (8.b) tanuló-
ink voltak, dobogós helye-
zést egyikük sem ért el. 

Az országos szervezé-
sű Varga Tamás Matemati-
kaverseny első fordulójában 
három hetedikes tanulónk: 
Ács Róbert (7.b), Szalai 
Zsombor (7.b) és Tóth Noel 
(7.a) vett részt. 

Egy másik országos szer-
vezésű versenyen, a Zrínyi 
Ilona Matematikaversenyen 
pedig nyolc diákunk indult 
az első fordulóban. Közülük 
hárman, Antal Gergő (6.b) 

és Hegedűs Levente (6.b), 
valamint Orsó Virág (8.a) 
bejutott a második forduló-
ba is, melyre februárban ke-
rül majd sor. 

Gratulálunk az eddigi tel-
jesítményükhöz és sok sikert 
kívánunk nekik a következő 
megmérettetéshez!

A versenyekre Farkas 
Kálmán, Kajó Zoltán és 
Wernerné Galkovics Rita 
pedagógusok készítették fel 
a versenyzőket.

Wernerné  
Galkovics Rita

„Gazdagodni jó” 
vetélkedőn jártunk

A Rudas Közgazdasági Technikum szervezésében vett 
részt iskolánk hat háromfős csapattal a „Gazdagodni jó” csa-
patversenyen.  

A kreatív, a gazdasági környezetük iránt érdeklődő gyer-
mekek otthoni és helyszínen megoldandó feladatokat kap-
tak. A jól felkészült tanulóink az első és harmadik helyezést 
is elhozták.

1. helyezett csapatunk: 
Ács Róbert, Szalai Zsombor, Tóth Noel
3. helyezett csapatunk: 
Braun Ádám, Lampert Adrián, Nagy Henrik.

A másik négy csapat is szépen helyt állt.
5. helyezettek: 
Poór Dénes, Riskó Lőrinc, Szilágyi Tamás
6. helyezettek: 
Orsó Virág, Kovács Diána
7. helyezettek: 
Czinka Lora, Lénárd Dominik, Szűcs Lívia
9. helyezettek: 
Nyári Jázmin, Sipos Vivien, Tóth Emilía
Gratulálunk az iskolánkat képviselő diákoknak!

Wernerné Galkovics Rita

Első helyezett csapatunk Harmadik helyezett csapatunk
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Ízelítő a Napfény Nyugdíjasklub életéből
A  korábbi évek korláto-

zásai után egy programok-
ban, élményekben gazdag 
évet zárt a Napfény Nyug-
díjasklub.

Az évet két szabadtér-
ben megtartott születésnapi 
meglepetéspartival kezdtük. 
Január 11-én a Vasvirág ut-
cai játszótéren jöttünk össze, 
hogy megünnepeljük Koós 
Gábor 70. születésnapját. 
26-án a régi alsó iskola mel-
letti betonos placcon Varga 
Laci klubtársunkat köszön-
töttük szintén a 70. születés-
napja alkalmából.

A tavalyi évben több 
klubtársunk is kerek évfor-
dulót  ünnepelt. Áprilisban 
klubdélután keretében kö-
szöntöttük Schmidt Lajos-
né, Icát a 80. születésnapján. 
Nagyszabású ünnepséget 
rendeztünk a polgármesteri 
hivatal támogatásával Szalai 
Árpád klubtagunknak, aki 
a 90. születésnapját töltöt-
te be. Novemberben pedig 
Pappné Piroskát köszöntöt-
tük. 

Februárban farsangi mu-
latságon tartottunk. Több vi-
dám produkcióval készültek 
a klubtagok. A „házasságkö-
tés” című darabot, illetve en-
nek a házasságkötésnek az 
50 éves évfordulóját – kicsit 
másként, Hanzli Éva, Nóg-
rádi Erzsi és Halász Miklós 
adták elő. A „banyatáncot” 
Borné Ildikó, Czinkáné Ica, 
Schmidtné Ica, Sebestyén 
Irén, Koósné Jutka, Kup-
sza Vera, Kissné Vilma és 
Bánhegyesiné Marika jár-
ta el. Vendégül láttunk több 
rácalmási nyugdíjast is, akik 
ugyan nem tagjai a klubnak, 
de kíváncsiak voltak, milyen 
egy vidám, nyugdíjas farsan-
gi délután. 

Rácalmás város a koráb-
bi évek gyakorlatát folytat-
va nőnapi rendezvényt szer-
vezett, ahol Pindroch Csaba 
egyszemélyes komédiáját 
nézhettük meg. Másik köz-

ponti rendezvény az idősek 
világnapja volt. Ezen az es-
tén a Momarchia Operett 
társulat előadásában Szenes 
Iván gálaműsort láthattunk, 
hallgathattunk településünk 
többi nyugdíjasával együtt.

Nagy hangsúlyt fektet-
tünk a társklubokkal való 
kapcsolattartásra.  Több kör-
nyékbeli nyugdíjasklub ren-
dezvényére voltunk hivata-
losak. Márciusban Bölcskén 
a Versmaraton ünnepen 
szavalatával Lendvainé Er-
zsike az első helyezett lett,  
Schmidtné Ica pedig a má-
sodik.  Áprilisban részt vet-
tünk a baracsi nyugdíjasklub 
költészetnapi rendezvényén. 
Júliusban a III. Kulcsi Du-
namenti nemzetközi nyug-
díjas találkozón, július 30-án 
a Baracsi Barátág Nyugdíjas 
Egyesület „barátság nap-
ján” képviseltettük magun-
kat. November 5-én Beloi-
anniszban a nyugdíjas ki mit 
tud?-on örökös versmon-
dónk,  Lendvai Erzsike vett 
részt, szavalatáért különdíj-
ban részesült. 

A társklubokat mi két 
alkalommal láttuk vendé-
gül.  A költészetnapi ren-
dezvényünkre, illetve a nyílt 
napunkra hívtuk meg a 
környező települések klub-
jainak képviselőit. Mind a 
két programra több vendég 
is érkezett. A költészetnapi 
megemlékezésen a vendé-
gek közül 6 fő mondott ver-

set, a mi klubunk tagjai kö-
zül 5-en vállalkoztak arra, 
hogy előadjanak egy-egy 
szavalatot. 

Kirándulásokban is gaz-
dag volt a tavalyi év.  Már-
ciusban Nádasdladányban 
a Nádasdy Kastélyt, Pákoz-
don a Miska huszár szob-
rot, Dinnyésen a Várparkot 
néztük meg. Sajnos ekkor 
az időjárás nem volt kedve-
ző, egész nap esett az eső. 
Áprilisban a Városvédő és 
Szépítő Egyesület támoga-
tásával tudtunk kirándulni. 
Ekkor Gödöllőn megnéztük 
a Grassalkovich Kastélyt, 
majd a Vácrátóti Nemze-
ti Botanikus kertbe látogat-
tunk. A programot a Veres-
egyházi Medveotthonban 
tett sétával zártuk. Ennek 
a kirándulásnak a költségét 
teljes egészében a városvédő 
egyesület fedezte, ezzel fe-
jezve ki köszönetét a nyug-
díjasoknak az egyesületben 
végzett aktív, segítő tevé-
kenységükért. 

Júliusban a Hankook Tire 
Magyarország KFT által in-
gyen biztosított autóbusszal 
utaztunk. Megnéztük Ba-
latonbogláron a Bugaszegi 
Téglagalériát, délután pedig 
a buzsáki Csisztafürdőben 
voltunk. Októberben pedig 
a kiskunmajsai gyógyfürdő-
ben kúráltuk magunkat.

Egy nyárias májusi napon 
a csónakházban szalonnát 
sütöttünk, kellemesen elbe-

szélgettünk, majd nótázással 
fejeztük be a délutánt. 

A tökfesztiválon szinte 
minden klubtag vállalt va-
lamilyen segítő feladatot. A 
nyugdíjasklub közös deko-
rációt készített, amit a Mil-
leniumi-tó mellett állítot-
tunk ki. 

Településünk közterüle-
ti-, illetve a művelődési ház 
virágágyásait rendszeresen 
gondoztuk, emellett több 
klubtagunknak van önként 
vállalt ágyása is. 

Új programelem volt a 
klub életében az adventi ké-
szülődés, ahol Simon Mag-
dolna virágkötő közremű-
ködésével karácsonyi asztali 
díszeket készítettünk. 

Másik újdonság, hogy 
részt vettünk az „Adven-
ti ablaknyitogató” progra-
mon, mint vendéglátók. A 
december 5-i ablakot tártuk 
ki az érdeklődők előtt  a pi-
actéren. Szép dekorációval, 
finom süteményekkel, zsíros 
kenyérrel, teával, forralt bor-
ral, apró ajándékokkal vár-
tuk a látogatókat. Öröm volt 
látni a sok vendég elégedett-
ségét, jó volt utána hallani az 
elismerő szavakat. 

A saját klubdélutánjaink 
mellett a művelődési ház 
által szervezett programo-
kon is képviseltette magát a 
nyugdíjasklub.

A 2022-es évet egy ün-
nepi klubdélutánnal zártuk 
december 15-én. A délután 
ünnepélyességét a Napsugár 
Asszonykórus dalai, Lend-
vai Erzsike szívmelenge-
tő szavalata és a Rácalmási 
Gyerek Színjátszó Kör elő-
adása emelte. A délutánt egy 
korai vacsorával zártuk. 

Úgy  gondolom, hogy 
akik rendszeresen részt vet-
tek a klubdélutánokon tar-
talmasan töltötték az idejü-
ket. 

Bánhegyesiné 
Simon Mária

klubvezető
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Szerb karácsony Rácalmáson
 Az ortodox karácsonyt  

az ónaptár, a Juliánusz nap-
tár szerint 2023. január 6-án 
ünnepelték  a rácalmási szer-
bek. A régi hagyományok 
szerint várták a szentestét, a  
„Bádnye Vecsé”-t.  

A szerb családok régen 
két fiatal tölgyfát (bádnyák) 
vágtak az erdőben, az egyi-
ket feldíszítették, a nagyob-
bal tüzet raktak, szeretettel, 
melegséggel várták a kis Jé-
zus születését. 

Az idén is a közös ünnep-
hez a  családok a templomba 
vittek egy nagyobb tölgyfa-
ágat és a hívek által készített 
kis tölgyfa ágacskákat szal-
mával összekötve.

A hívők és az érdeklődők a 
rácalmási templomban gyü-
lekeztek január 6-án, ahol 
az elszórt szalma jelképez-
te a jászolt, majd szerb nyel-
vű liturgia keretében Káplán 
Pál esperes Atya felszen-
telte a tölgyfaágakat /bád-
nyák/. A templom előtt jel-
képesen kis máglyát raktak a 
megszentelt ágakból. A  Jé-
zus születésével kapcsolatos 
szent énekeket elénekelték 
ószláv nyelven, majd hírül 
adták, hogy „ Jézus megszü-
letett, Valóban megszületett! 
„  A hívek egymást is így 
köszöntötték „Hrisztosz sze 
rodi!”/Jézus megszületett/, 
„Váisztinu sze rodi!”/Való-
ban megszületett/ válasszal. 
Végig az ünnepek alatt így 
köszönnek egymásnak, egé-
szen vízkeresztig.

A Rácalmási Napsugár 
Asszonykórus is részt vett 
az ünnepségen, szerb kará-
csonyi énekükkel a tűz me-
legénél meghitté téve az 
ünnepet. A szerb közösség 
szeretetvendégség keretében 
borral, édességgel és kalács-
csal kínálta a résztvevőket. 

A  Vecsernye végén min-
denki vitt haza a templom-
ból egy feldíszített kicsi bád-
nyákot, tölgyfaágat.

A  szerbeknél a 40 na-
pos böjttel indul a karácso-
nyi felkészülés, testi és lel-
ki megtisztulással. Január 
6-án, a szenteste napján szi-
gorú böjt van és a szentesté-
re való felkészülés zajlik. A 
család tagjai már reggel így 
köszöntik egymást „Csesz-
titám vám Bádnyi dán”/Kö-
szöntöm a szent napot/. A 
ház asszonya bedagasztja a 
böjtös kelt kalácsokat, ami 
élesztővel, sós vízzel, kis ko-
vásszal és kevés olajjal készül. 
A tésztából  készül egy kerek 
kalács,  kereszt alakban négy 
égtájra van felosztva, me-
lyekre jelképesen a tésztából 
kis szőlőfürt, kukorica, búza, 
baromfi, ló, disznó stb. kerül. 
Ebből a tésztából készül egy 
kalács, ami a holdat szim-
bolizálja, egy kalács a család 
egészségére, annyi vágással, 
ahány tagja van a családnak 
és rudakat is sütnek belőle, 
amiből készül a diós és má-
kos guba.

Vacsorára böjtös bable-
vest főznek, fehér gyöngy 
babból, sok zöldséggel.

A házigazda előkészíti a 
szenteste kellékeit:  egy ko-
sárban szalmát, egy kosár-
ban kukoricát, búzát, babot, 

egyéb magvakat és diót. Erre 
kerül a karácsonyi kerek ka-
lács, aminek a közepébe 
gyertyát helyeznek. Előké-
szíti még a tömjént, a kicsi-
rázott búzát, egy tálban fok-
hagymát, hagymát, almát és 
egy kis üveg mézet, valamint 
a mézes pálinkát. 

Az ünnepet sötétedés-
kor kezdik. A családtagok a 
szenteste kellékeit hozzák az 
ünnepi asztalhoz, majd így 
köszöntik egymást: „Csesz-
titám Bádnye Vecse” (Kö-
szöntöm a szentestét).

A ház asszonya fogadja 
őket. Hozzák a bablevest, a 
böjtös kalácsokat, a kosarat 
szalmával, kosarat a kerek 
kaláccsal, a gyertyát, a töm-
jént és Jézus születésének 
szentképét. 

Köszöntőt mondanak 
szerb nyelven: „Dobro ve-
cse, csesztitám vám bádnye 
vecse. Dá Bog dá docseki-
váli mnogo ljétá i godiná u 
zdrávlju, u miru, i ljubávi, 
i vise Hrisztovog Rozs-
desztvá.” ( Jó estét, köszön-
töm a szentestét. Az Isten 
adja, hogy sok évet megér-
jünk egészségben, békében 
és szeretetben, együtt várva 
Jézus születésének ünnepét). 

A ház asszonya válaszol: 
„Dáj Bozse sznámá zájed-
no” (Adja Isten, hogy együtt 
érjük meg). A családtagok a 
szenteste kellékeivel három-
szor körbejárják az asztalt, 
tömjénnel füstölnek és köz-
ben ószláv nyelven elének-
lik Jézus születésének szent 
énekét „Rozsdesztvo tvo-
je, Hriszte Bozse nás…” (A 
Te születésed Jézus Krisz-
tusunk…).   A kerek kalá-
cson meggyújtják a gyertyát, 
ez egész vacsoraidő alatt ég, 
majd a kosárba helyezett 
magvakkal eloltják.

A vacsora előtt mézes 
pálinkával köszöntik Jé-
zus születését, majd  böjtös 
bablevest esznek a „Hold” és 
„Egészség” kaláccsal. A kalá-
csokból törnek, ezen a napon 
kést nem használnak. Követ-
kezik a mákos és diós guba a 
böjtös rudakból. Vacsora vé-
gén kompótot, szárított gyü-
mölcsöket, almát, diót, mo-
gyorót fogyasztanak.

A karácsony három napig 
tart. Ilyenkor szokás a rokon-
látogatás, vendégség, melyre 
többfogásos ünnepi ebéddel, 
kalácsokkal, sütemények-
kel készülnek. A karácsonyi 
kalácson a gyertyát minden 
étkezésnél meggyújtják. A 
karácsonyi kalács gyertyá-
ját utoljára a Juliánusz nap-
tár szerinti újév napján (kis-
karácsonykor) január 14-én 
gyújtják meg. A kalácsot 
vörösborral megszentelik, 
majd széttörik. Ebből a csa-
lád minden tagjának kell egy 
falatot fogyasztani, a többit 
az állatoknak adják.                                                                                       

Legközelebb 2023. janu-
ár 22-én 10 órától vízszen-
telésre, Vízkereszt ünnepére 
szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Mohainé  
Csupity Zsófia

Rácalmási Szerb 
Hagyományőrző 
Egyesület elnöke
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A 2023-as évben a 2022-es év eredményi alapján, kor-
osztályos válogatott versenyzők lettek kölyök (U-13) kate-
góriában Poszpischil Luca, Partizer Maja. Serdülőben pedig  
(U-15) Poszpischil Lőrinc.  A 2022-es eredményeik alapján 
2023-ban a három kenus versenyzőnk korosztályos váloga-
tott kerettag lett. (Ők hárman láthatók a fotón.)

Poszpischil Luca és Partizer Maja novemberben Duna-
varsányban alapozó táborban vett részt. Decemberben pedig 
Poszpischil Lőrinc Mátraházán volt téli alapozó táborban a 
válogatott kerettel. December 31-én szilveszteri focival bú-
csúztaták sportolóink a 2022-es évet.

 Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Minden kolléga ilyen segítő társat  
szeretne az élet minden területén!

A 2022-es évet sem töltöt-
tük ölbe tett kézzel! A mun-
kahelyi látogatásoktól kezd-
ve a rendezvényeken való 
fellépéseken át a kirándulá-
sokig. Egy szó, mint száz, az 
idén 10. születésnapját betöl-
tött kiskutya, aki már sok éve 
belopta magát a rácalmásiak 
szívében továbbra is lelkesen 
csatlakozik hozzám bármibe 
is kezdek bele!

Az idei évben ő volt az, 
aki a nyugalmat árasztotta 
munkahelyemen, s ott is ré-
szese lehetett egy pár olyan 
tevékenységben, ami neki 
kedvezett. Gondolok itt rac-
ka juhok behajtására vagy a 
szárnyas lakók biztonságos 
létesítménybe való betere-
lésére. Minden kolléga ilyen 
segítő társat szeretne az élet 
minden területén!

Nem maradhatott ki idén 
sem a nyári kirándulások so-
kadalma, amiben végig evez-
tük a Balaton déli részét SUP-
segítségével, valamint Győr 
mesébe illő helyszíneit fe-
dezhettünk fel földön, s vizen 
egyaránt. Még egy Border-
Coolday nevű rendezvényre 
is eljutottunk, ahol az ország 
több pontjáról is érkeztek 

border collie tulajdonosok. 
Itt részt vettünk különböző 
verseny feladatokban, ahol 
volt trükk verseny, gyorsasági 
verseny és szépségverseny is, 
ahol veterán korosztályban 2. 
helyezést ért el Roxy, Sólyom 
Tímea bírálásával! 

Köszönjük, hogy ebben az 
évben is gondolt ránk Rácal-
más, hogy felléphettünk és 
színesíthettük az idén nagy-
korúvá vált Rácalmási Tök-
fesztivált programsorozatát! 
Fantasztikusan éreztük ma-
gunkat, s bízom benne, hogy 
az ott résztvevők arcára is 
csalhattunk egy kis mosolyt 
az előadás utáni nagy labdá-
zásokkal, beszélgetésekkel 
és közös játékkal! Reméljük 

jövőre is ott lehetünk! Kö-
szönjük még egyszer!

Nagy elhatározással én 
is bele vágtam ősszel egy 
álmom megvalósításához. 
Ugyanis részt vettem az or-
szág egyik szakmailag lege-
lismertebb, legfejlettebb és 
államilag hivatalosan is elfo-
gadott kutyatréner képzésen 
a Future of Dogs kutyaisko-
lában, Budapesten. Kijelent-
hetem, hogy 2022.12.03-tól 
hivatalosan is Kutyakiképző 
lettem! Jövőre pedig elkezd-
jük az előkészületeket!

Minden évünk zseniális, 
de az idei talán jóval töb-
bet adott, mint az eddigiek. 
2023-ban is találkozunk!

Glocz Adrienn

Februárban már 
el lehet tüzelni 
amit muszáj!

A lakosság egészségé-
nek és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében 
a nem komposztálható, il-
letve a komposztálásra al-
kalmatlan avar és kerti hul-
ladék égetése december és 
január kivételével minden 
más hónapban a hónap 
első csütörtökén és pén-
tekén végezhető el. A fen-
ti időponttól eltérni csak 
kedvezőtlen időjárási vi-
szonyok esetén (például: 
eső, szél, köd stb.) lehet és 
a fenti időpontot követő 
hét csütörtökén és pénte-
kén lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra kö-
zötti időszakban lehet vé-
gezni. 
Égetni csak száraz 
kerti hulladékot lehet. 

Kérjük, járnak el nagyon 
körültekintően, a kerti avar- 
és hulladékégetéssel ne okoz-
zanak kellemetlenségeket a 
szomszédaiknak, a környe-
zetükben élőknek.

A következő időpont: 
2023. február 2-3.
Rossz idő esetén: 
2023. febuár 9-10.
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Kérjük, támogassa adója 1%-a 
felajánlásával  

a Rácalmás Sportegyesületet!
Adószám: 19097020-1-07

Köszönjük!
A horgásziroda 
nyitvatartása

A Sirály Horgász Egyesület irodájának a nyitvatartása 
a következő:

Kedden és csütörtökön 15:00-17:00-ig 

Helye: Rácalmás, Széchenyi tér 19. Szociális Központ

2023. évi engedélyek 
már válthatók! 

Januárban kedvezmény!
Részletes információ az árakról:
https://siralyhe.gportal.hu/gindex.php?pg=26389476

Sirály Horgász Egyesület

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!
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Nosztalgia séta a múltban: 
Rácalmási Ófalu fénykora (1. rész)

Szinte minden ember éle-
tében eljön az a kor, amikor 
feltörtnek a múlt emlékei. Én 
is így vagyok ezzel. 70 éves 
lettem és egyre többet fog-
lalkoztat leélt életem, szülő-
falum múltja. Szeretnék róla 
mesélni megosztani a jelen 
olvasóval és emlékként hát-
ra hagyni az utókor számá-
ra. Gyermekkorom és fiatal-
ságom idején (50-60-70-es 
évek) Rácalmás központja az 
Ófalu volt. A falu végétől kez-
dődően három párhuzamos 
utca alkotta. 

Felső szint Szigetfia, kö-
zépső szint Bajcsy Zs. utca 
Deák tér és Kossuth L. utca. 
Alsó szint Kiss Ernő utca a 
Duna mellett, közökkel, te-
rekkel egészen a Millenniu-

mi tóig terjedően. Ebben az 
időben szinte minden család 
gazdálkodott. Állatokat tar-
tott, művelte a kertet. Min-
dent megtermelt ami a meg-
élhetéshez szükséges volt. Sok 
családnak szántóföldje, szőlő-
je és gyümölcse is volt. Így az 
állatok takarmányozása, ete-
tése is megoldódott. Szor-
galmas, dolgos, több gyere-
kes családok éltek akkoriban. 
Mindenkinek természetes 
volt a portáját, utcafrontját, 
árkát rendben, tisztán tarta-
ni. Mindenki ismert minden-
kit, ha szükség volt rá segí-
tette a másikat. Odafigyeltek 
egymásra az emberek. Regge-
lente a gyerekek csoportosan 
mentek iskolába, a nagyobbak 
figyeltek a kisebb testvérükre. 

Az Én történetem a kö-
zépső szintről szól majd. Fa-
luvégétől Bajcsy Zs. utca, 
Deák tér Kossuth L. utca, 
Szentháromság tér. 

A falu végén található a 
zsidó temető ahol sok zsidó 
család pihen. Valamikor régen 
gyermekkorom előtti időben 
a falu életében fontos szerepet 
játszottak. A Bajcsy Zs. u Kos-
suth L. u. lakták zömmel, és 
itt voltak az üzleteik. (Vegyes 
kereskedés, vendéglátás, kocs-
ma, húsbolt, stb.). Később az 
itt élő helyi lakosok, iparosok 
vették át ezeket a szolgáltatá-
sokat. Élt itt asztalos, ács, bog-
nár, bádogos, cipész, fodrász, 
fényképész, kovács, kőműves, 
pék, szabó, varrónő, stb. Mű-
ködött vegyes kereskedés, ru-

hás bolt, zöldséges, húsbolt, 
tejbolt, trafik, községháza, pa-
tika, egészségház, posta, mozi, 
kultúrház, iskola, római kato-
likus templom, ráctemplom, 
evangélikus református temp-
lom, szinte minden ami egy 
község életében fontos szere-
pet játszott. Ezért is volt Rá-
calmás központja ez a terület 
és élte akkor fénykorát. 

A legfontosabb épületek-
ről mesélek röviden. Bajcsy 
Zs. utcából nyílik a Duna fele 
a Vessző köz. Itt két nádte-
tős ház található még erede-
ti állapotában, de látszik rajta 
az idő múlása. Egyszer ta-
lán mint Tájház helytörténe-
ti hely hirdetheti településünk 
múltbéli értékeit.  (Folytatjuk)

Kissné Hulmann Vilma
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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

2. 6., hétfő Grízgaluska leves, Rántott hal 
rudacska, burgonya püré

Grízgaluska leves, Tarho-
nyás hús 

Grízgaluska leves, Penne Ara-
biata

Grízgaluska leves, Lacházi csirke-
mell, krokett

2. 7., kedd Burgonyaleves, Zöldborsó fő-
zelék, pipi ropogós

Burgonyaleves, Rántott sajt, 
rizi-bizi

Burgonyaleves, Csikós tokány, 
tészta

Burgonyaleves, Olaszos sertés sze-
let, rizi-bizi

2. 8., szerda Szilvaleves, Milánói Maka-
róni

Szilvaleves, Csirke mell steak, 
párolt zöldség

Szilvaleves, Rántott sertés sze-
let, rizs Szilvaleves, Székely káposzta

2. 9., csütörtök Gomba leves, Grízes tészta Gomba leves, Csirke papri-
kás, tészta

Gomba leves, Csirke májas 
zöldborsós, rizottó

Gomba leves, Rántott fokhagymás 
tarja, rizi,bizi

2. 10., péntek Bableves, Túrós derelye, édes 
tejföl Bableves, Kínai pirított tészta Bableves, Brassói aprópecsenye Bableves, Sült oldalas, vele sült bur-

gonya
2. 11., szombat Palóc leves, Sült csirkecomb, rizi-bizi 

2. 13., hétfő Kertész leves, , Tökfőzelék 
sertés pörkölt

Kertész leves, Kentucky csirke 
szárny, hasáb

Kertész leves, Sertés pörkölt, 
tészta

Kertész leves, Sült tarja, petrezsely-
mes burgonya

2. 14., kedd Minestrone leves, Babfőzelék 
sült kolbász

Minestrone leves, Lecsós virsli, 
tarhonya

Minestrone leves, Stefánia vag-
dalt, rizi-bizi

Minestrone leves, Csülök pörkölt, 
főtt burgonya

2. 15., szerda Paradicsomleves, Diós tészta Paradicsomleves, Gombás csir-
ke máj, rizs Paradicsomleves, Rakott karfiol Paradicsomleves, Pacal, párolt bur-

gonya

2. 16., csütörtök Burgonya krém leves, Ra-
kott kel

Burgonya krém leves, Bakonyi 
csirke ragu, tészta

Burgonya krém leves, Rántott 
csirke comb, hasábburgonya Burgonya krém leves, Chilis bab

2. 17., péntek Tárkonyos csirke raguleves, 
Carbonara spagetti

Tárkonyos csirke raguleves, 
Mézes fokhagymás csirke, rizs

Tárkonyos csirke raguleves, Le-
csós csirke máj, tarhonya

Tárkonyos csirke raguleves, Csípős 
raguval töltött karaj rántva, steak 
burgonya

2. 18., szombat BabgulyásCigány pecsenye, steak burgonya 

2. 20., hétfő Zöldborsó leves, Bolognai 
spagetti

Zöldborsó leves, Rizsfelfújt, 
málna öntet

Zöldborsó leves, Bolognai ser-
tés borda

Zöldborsó leves, Sertés sült, párolt 
káposzta, főtt burgonya

2. 21., kedd Lebbencsleves, Túró gombóc, 
édes tejföl

Lebbencsleves, Budapest ragu, 
rizs

Lebbencsleves, Sült csirkecomb, 
vele sült burgonya

Lebbencsleves, Házi sonkával-sajt-
tal töltött sertés szelet rántva, steak 
burgonya

2. 22., szerda Tejfölös gomba leves, Burgo-
nyafőzelék, fasírt

Tejfölös gomba leves, Vadas 
sertés ragu, tészta

Tejfölös gomba leves, Rántott 
csirke máj, petrezselymes bur-
gonya

Tejfölös gomba leves, Csülök Pék-
né módra

2. 23., csütörtök Frankfurti leves, Rántott csir-
ke szárny, rizi-bizi

Frankfurti leves, Sonkás ra-
kott tészta

Frankfurti leves, Csirke pörkölt, 
tészta

Frankfurti leves, Mátrai borzaska, 
sült burgonya

2. 24., péntek Sárgaborsó krém leves, Milá-
nói Makaróni

Sárgaborsó krém leves, Kakaós 
csiga, vanília sodó

Sárgaborsó krém leves, Tavaszi 
rizses hús

Sárgaborsó krém leves, Csirke comb 
jóasszony módra

2. 25., szombat Gulyásleves, Túrós csusza

2. 27., hétfő Zöldség leves, Vagdalt, pet-
rezselymes burgonya

Zöldség leves, Csokis derelye, 
csoki öntet

Zöldség leves, Zöldborsós to-
kány, tészta

Zöldség leves, Parasztos sertés sze-
let, szalmaburgonya

2. 28., kedd Fokhagyma krém leves, Ra-
kott burgonya

Fokhagyma krém leves, Rán-
tott sajt, rizs

Fokhagyma krém leves, Párizsi 
bundás karaj, rizs

Fokhagyma krém leves, Sertés 
paprikás, galuska

3. 1., szerda Tojás leves, Kelkáposzta fő-
zelék, sült virsli

Tojás leves, Gomba paprikás, 
tészta

Tojás leves, Orly csirke mell, 
rizi-bizi

Tojás leves, BBQ oldalas, kukori-
cás rizs

3. 2., csütörtök Zöldbab leves, Káposztás 
tészta

Zöldbab leves, Rántott kar-
fiol, rizs Zöldbab leves, Rizses hús Zöldbab leves, Villányi csirke 

comb, rizs

3. 3., péntek Lencseleves, Szilvás gombóc Lencseleves, Burgonyás tészta Lencseleves, Mustáros tokány, 
tészta

Lencseleves, Rántott tengeri hal, 
rizs, tartár

3. 4., szombat Húsleves, csigatészta

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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Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2023. február 17-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2023. február 6-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
február 6-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

SZŐNYEGTISZTÍTÓT
KERES?

06 30 631 5769
www.dbszonyegtisztitas.hu

megfizethető

kíméletes,  de hatékony technológia

képzett szakember

házhoz megyünk

rácalmási (helyi)  vállalkozás

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

Ez az Ön
hirdetésének 

a helye!
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
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