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Tisztelt Rácalmási Lakosok!

Önök a Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület kiadványát tartják a kezük-
ben. Mint minden választást megelőző-
en, most is készítettünk egy rövid szá-
madást az elmúlt öt esztendőről. Öt év 
egy település életében nem nagy idő, 
de a jogszabályi változások, az előre ki 
nem kiszámítható történések nem várt 
izgalmakat hozhatnak és sokszor na-
gyon hosszú távra kihatnak.
Az egyesület 1994-ben alakult meg, ab-
ból a felismerésből, hogy a település 
fejlesztése érdekében, pártpolitikától 
mentesen össze kell fognunk. Ezt Önök 
is felismerték és több évtizeden keresz-
tül városvédő jelölteket juttattak be a 
képviselő-testületbe és a polgármesteri 
székbe. Ezért köszönettel tartozunk.
Ha találkozom a környező települések 
vezetőivel, gyakran elhangzik, hogy Rá-
calmás szerencsés, hiszen van egy nagy 
gyára, a Hankook Tire. Így könnyű élhe-
tő várost építeni, mondják. 
Ez csak részben igaz, hiszen a gyár 
2006-ban települt Rácalmásra, de ezt 
megelőzően is komoly fejlődés volt ta-
pasztalható: az iskola bővítése, a műve-
lődési ház és a Jankovich-kúria felújítá-
sa, a gáz-, csatorna- és telefonhálózat 

Kisvárosunk új büszkesége a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok. 
Az általános iskola tornaterme alkalmat-
lan a mindennapi testnevelés valameny-
nyi órájának fogadására. A sportolók, 
a szabadidejükben mozogni vágyók 
szintén nagy szükségét érezték ennek 
a létesítménynek, továbbá kellett már 
a településnek egy olyan épület, ahol  
100 fő feletti rendezvényeket is meg le-
het tartani fedett helyen.
Mindennek megfelel az új sportcsar-
nok, amelynek megvalósítására saját 
forrásból 1,3 milliárd Ft-ot áldozott 
az önkormányzat. Reggeltől késő estig 
zajlik az élet az intézményben, amely-
nek nagyon jó a kihasználtsága.

kiépítése, a vízhálózat bővítése, az utak 
aszfaltozása, a szervezett szemétszállí-
tás megoldása, és még folytathatnám a 
sort. Hogy miért Rácalmásra települt a 
Hankook annak idején? Azért, mert elő-
re gondolkodtunk, kész, engedélyezett 
terveink voltak már a majdani iparterü-
let kiépítésére.
A város vezetése szép, de nem egy-
szerű feladat. A már említett jogsza-
bályi változások a költségvetést nagy-
mértékben befolyásolják. Nem 
tudhattuk előre, hogy 2017-től a kor-
mány bevezeti a szolidaritási hozzájá-
rulást, amely három év alatt közel  
1 milliárd forintot vont el az iparűzési 
adóbevételünkből. Itt van nagy szere-
pe a képviselő-testület gondosságá-
nak, például abban, hogy átlátták: ne 
a termálfürdő legyen az elsődlegesen 
megvalósuló nagyberuházásunk, ha-
nem a sportcsarnok. Ha a képviselők 
az előbbire szavaztak volna, csődbe 
ment volna a település. De nem 
mondtunk le a termálfürdőtől sem, 
csak ésszerűen több ütemre oszta-
nánk a megvalósítását.
Kérem Önöket, hogy továbbra is támo-
gassák városvédő jelöltjeinket, hogy 
tovább tudjuk építeni, szépíteni közös 
otthonunkat, Rácalmást!

Sportcsarnok
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Sokat elárul egy településről, ha kö-
rülnézünk a temetőjében, hangzott el 
2017 őszén, a ravatalozó ünnepélyes át-
adásán, szentelésén. A korábbi években 
nem lehettünk büszkék a sírkertünkre.
Málladozó falú, kegyeleti helyszínként 
méltatlan ravatalozóban kellett búcsút 
venni szeretteinktől, ismerőseinktől. 
A nagy változások azóta történtek, 
hogy a püspök atya áldásával és a helyi 
egyházközség egyetértésével Rácalmás 
önkormányzata átvállalta a temető üze-

Ravatalozó
meltetését a katolikus egyháztól 2015-
ben, és elkezdődött a fejlesztés. Tér-
köves járdákat alakítottunk ki minden 
kapuhoz, megoldottuk a vízelvezetést, 
valamint felépíttettük Zsigmond László 
Ybl-díjas építész tervei alapján a ravata-
lozót. 

Az új ravatalozó és a temetőben ön-
kormányzati saját forrásból megva-
lósított többi beruházás összértéke 
100 millió Ft.

A régi ravatalozó épület



A Millenniumi Parkhoz kapcsolódó TOP tá-
mogatás segítségével alakítottunk ki piac-
teret a szomszédos Szent János tér fejlesz-
tésével. Az önkormányzat a helyi termékek 
értékesítésének lehetőségét szerette 
volna megfelelő színvonalon biztosítani 
azzal, hogy a korábban LEADER pályázati 
forrás keretében kialakított piacteret to-
vábbfejlesztette. A meglévő asztalok fölé 
árnyékoló került, amely az időjárási vi-
szonyoknak megfelelő védelmet nyújt az 
árusítók és a vásárlók számára. A világítás 
kiépítésére megújuló energiaforrást hasz-
nálva napelemes rendszert telepítettünk. 

A Zöld Város Program részeként a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében Rácalmás egyik legnagyobb 
közösségi parkjának a megújítása, illet-
ve a Szent János téren található piactér 
fejlesztése valósulhatott meg. Az elnyert 
európai uniós vissza nem térítendő tá-
mogatás összege 102 millió Ft. A támo-
gatás jóvoltából egy fenntartható városi 

Piactér

Millenniumi Park és tó
környezet alakult ott ki, amely illeszkedik 
a kisvárosunkban már alkalmazott arcu-
lati elemekhez. A fejlesztés részei: sétá-
nyok kialakítása, a parkban található tó 
kihasználtságának javítása például a vízi 
színpad elhelyezéssel, a tó szélén lelátó 
kiépítése, sétányok mellett kandeláberes 
megvilágítás kiépítése, padok és hulla-
dékgyűjtők kihelyezése.

Néhány éve, az új bölcsőde avatásán jártunk 
első alkalommal Rácalmáson, és már akkor 
nagyon megtetszett a település. 2017-ben köl-
töztünk be az új otthonunkba. Három kisgyer-
meket nevelő anyukaként azt gondolom, hogy 
ideális életteret nyújt számunkra ez a település.  
A férjem a helyi vállalkozók csapatát erősíti, én 
pedig elvállaltam az óvodában a szülői mun-
kaközösség vezetését, hiszen fontosnak érzem, 
hogy tegyek valamit a közösségért. Ha tehetjük, 
mindig részt veszünk a városi rendezvényeken, 
a kislányom is fellépett például a gyönyörű Mil-
lenniumi-tó avatóünnepségén, amire rendkívül 
büszke volt. Szeretünk itt élni, jól érezzük ma-
gunkat Rácalmáson. Elégedett vagyok a tele-
pülés szolgáltatásaival is, mindent megtalálok, 
ami a mindennapi élethez szükséges. Nagyon 
tevékeny, összetartó közösségnek ismertem meg 
a városvédő egyesület tagjait és jó érzés látni azt 
is, hogy évről évre fejlődik, szépül a település. 
Amikor egy jól működő városvezetés irányít, és 
sikerül minél több embert bevonni a közösségi 
életbe, azt hiszem, ez viszi előrébb a dolgokat.

Dr. Deák Etelka



Talán sokan emlékeznek még arra, hogy 
nyolc évvel ezelőtt, 2011-ben a Duna-sza-
kaszon alattunk kettő kilométerrel Tábo-
rállás, felettünk pedig Kulcs magaspartja 
megcsúszott. Óriási károk keletkeztek, 
sokaknak mindenük odaveszett a par-
tomlás következtében. Rác almáson vi-
szont minden rendben volt akkor is.  

Ófalu partfal-stabilizálás

Biztonságosan gyalog és két keréken is!  
A Területi és Települési Operatív Program 
(a TOP) pályázat keretében 80 millió fo-
rint támogatásból egy kilométer hosszú 
kerékpárúttal gazdagodhatott Rácalmás 
a Kulcsi úton.
Ez a kerékpárút a Kulcsi út melletti lakó-
övezeteket tudja bekapcsolni a központ-
ban korábban kiépített, régóta hasznos 
szolgálatot tevő kerékpárút-hálózatba.  

Kulcsi úti kerékpárút
Az új, északi lakóterületen sok a kisgyer-
mekes család, ennél fogva ez a fejlesztés 
jól illeszkedik a városvédők azon törek-
véseinek sorába, amelyekkel elősegítik a 
gyermekek számára a biztonságos kerék-
páros közlekedést.
A Fő utcán fokozott figyelmeztető jelzé-
sek vannak a gyalogátkelőhelyeknél. A 
zebráknál táblákkal hívjuk fel a kerékpá-
rosok figyelmét a szabályos áthaladásra.

A partfal-stabilizálásnak köszönhető-
en nálunk nem volt földmozgás. Az el-
múlt években is folytattuk a munkát ott, 
ahol erre szükség volt: 2015-ben a Pince 
sor alatt támfalat építettünk, majd 2017-
ben következett a Király utca és a Pince 
sor csapadékvíz-elvezetésének megol-
dása, út-  és járda építése.

Tíz éve élek Rácalmáson, a Martinász lakóte-
lep egyik nagyon nyugalmas részén. Koráb-
ban Dunaújvárosban is családi házban éltünk, 
de nagyobb zöldterületre, tágasabb élettérre 
vágytam, amit itt meg is találtam. Amikor 
a környékbeli lehetőségeket áttekintettem, 
egyértelműen Rácalmás volt a legszimpatiku-
sabb. A munkám miatt sajnos elég kevés időt 
töltök itthon, épp ezért, ha a településen kör-
bejárok, szinte folyamatosan rácsodálkozom 
arra, hogy időről időre mennyi minden változik. 
Amikor a Pécsett élő nővérem legutóbb nálam 
járt, őt is teljesen megfogta Rácalmás hangu-
lata, pedig minden bizonnyal sok szépséget lát 
a saját lakóhelyén is. Jó érzés volt megmutatni 
azt a folyamatosan fejlődő környezetet, amely-
ben élek. Amikor időm engedi, igyekszem ellá-
togatni a helyi kulturális rendezvényekre is. Azt 
gondolom, hogy igazán színes a programkíná-
lat az itt élők számára. A környező települések 
rangsorában minden szempontból az élme-
zőnybe tartozik Rácalmás. A bevásárlási lehe-
tőségeket tekintve mindenképpen pozitív, hogy 
egy nagyobb üzletlánc boltja is működik már a 
településen. Ami számomra még hiányérzet, az 
a telekommunikációs szolgáltatások választé-
ka, jó lenne, ha ez bővülhetne. A kiváló adott-
ságú Duna-part pedig szinte kínálja magát a 
turisztikai fejlesztésekhez.

Dr. Kolos János



Minden évben kiemelt figyelmet fordí-
tottunk az útépítésre, és a csapadékvíz 
elvezetésére szolgáló árkok kialakításá-
ra. 
A végéhez közeledő választási ciklus 
öt évében tizenhat utca készült el, 
erre 928 millió forintot áldoztunk ösz-
szesen. 

Útépítés, csapadékvíz-elvezetés
Ebben a közel egymilliárd forintos ösz-
szegben nincsenek benne a javítások, 
kátyúzások.

A Béla közben, a Rákóczi utcában, a 
Király utcában, a Pince soron, a Tolsz-
toj utcában, az Ibolya közben, a Sirály 
utcában, a Nárcisz közben, a Páskom 

Családunknak már ötödik generációja él Rácal-
máson. Nagyon sokan ismerték a nagyapámat, 
Nagy Sándort, aki templomépítőként maradt 
meg az emberek emlékezetében. Férjhez mene-
telem után egy rövid ideig én Veszprémben él-
tem, de aztán a szívem visszahúzott Rácalmásra, 
és 1995-ben végleg visszaköltöztünk. Az önkor-
mányzat munkájában az egyik legnagyobb po-
zitívumnak azt tartom, hogy törekszenek a múlt 
értékeinek megőrzésére. Gyönyörűen felújított 
műemlék jellegű épületekben működik például 
a művelődési ház, az óvoda, a városháza és a 
Jankovich-kúria is. Nagyon szimpatikus szá-
momra a közösségi összefogás is Rácalmáson. 
A családommal mi is részt veszünk ebben, két 
“örökbefogadott” zöldterületről gondoskodunk. 
Az evangélikus egyházban a férjemmel ketten 
látjuk el a templomgondnoki teendőket, így be-
lülről látom, hogy az egyház és az önkormányzat 
kapcsolata kiváló, bármikor számíthatunk a pol-
gármester segítségére. Ami a jövőt illeti, nagyon 
fontos odafigyelni rá, hogy Rácalmás turisztikai 
értékét növeljük, az Ófalu is tisztább és rendezet-
tebb képet mutasson az idelátogatók számára. 
De ehhez az is kell, hogy a lakók aktívabbak le-
gyenek, nem szabad mindent az önkormányzat-
tól elvárni. Jó lenne, ha a saját munkájával, a sa-
ját portájának rendberakásával mindenki hozzá 
tenne valamit a településünk fejlődéséhez.

Kissné Hullmann Vilma

utcában, a Balassi, Kamilla, Pacsirta, 
Zrínyi utcában, a Csillag és a Hold ut-
cában, a Körtés utcában utat építet-
tünk, vagy megoldottuk a vízelvezetést, 
a Szélescsapáson, a Rózsa utcában, 
a József Attila utcában, a Martinász 
utcában utat javítottunk, helyreállítot-
tunk. 



INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSSÉGI TEREK

Továbbra is sokan választják ottho-
nuknak Rácalmást, telepednek le 
nálunk, alapítanak családot telepü-
lésünkön. Nemcsak az eladó ingatla-
nok közül válogatnak, hanem új ház 
építésére is vállalkoznak. Az adatok 
erről tanúskodnak.

Az óvoda felújításának, bővítésének har-
madik ütemét két óvodai foglalkoztató 
megépítésével, a hozzájuk tartozó vi-
zesblokkokkal, teraszokkal valósítottuk 
meg. Az elmúlt évben a gyermeklétszám 
növekedése miatt megnyitottuk hatodik 
csoportunkat, a felvehető létszámot 150 
főben maximalizáltuk.

(Ez a szám nem tartalmazza az eközben el- és 
beköltöző gyermekek számát.) (Fejlesztésnek köszönhetően 2019. szeptemberétől a bölcsődében 34 fő várható.)

Óvoda bővítésének III. üteme

Új lakóépület építésére 
kiadott építési engedélyek:

2014 3 db

2015 2 db

Új lakóépület építéséről  
tett bejelentések:

2016 17 db

2017 15 db

2018 18 db

2019 (jún. 30-ig) 15 db

Adott évben született  
gyermekek száma:

2015 37

2016 36

2017 38

2018 30

2019 (jún. 30-ig) 16

Óvodás, bölcsődés gyermekek száma:

év óvoda bölcsőde

2015 114 fő 0 fő

2016 136 fő 20 fő

2017 145 fő 26 fő

2018 150 fő 26 fő

2019 150 fő 26 fő

A meglévő bölcsődei férőhely is kevés-
nek bizonyult, így 2019. szeptember 1-től 
megnyitjuk mini bölcsődénket, amely to-
vábbi nyolc kisgyermek gondozását teszi 
lehetővé. A bölcsődei férőhelyeink száma  
ezáltal már 34 fő lesz. 
Bölcsődénkben 8 rácalmási lakost foglal-
koztatunk. 

Kedvelt
kisváros



INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSSÉGI TEREK

Az Ovi-foci Alapítványhoz ovifocipálya 
kialakítására adott be pályázatot a Rá-
calmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde. Az 
önrészt, 5 millió forintot az önkormányzat 

biztosította, a fennmaradó 12 millió forin-
tot helyi vállalkozók TAO felajánlásából 
tudtuk összegyűjteni. 
Ezúton is köszönjük a támogatásokat!

Ovifocipálya

Feleségem és én is Dunaújvárosban születtünk. 
Amikor elhatároztuk, hogy családot alapítunk, 
úgy gondoltuk, leendő gyermekeink vidéki, 
egészségesebb környezetben, nagyobb élettér-
ben nőjenek fel. Sok jót hallottunk Rácalmásról, 
többször jártunk itt barátoknál, ismerősöknél, 
így nem volt kérdés új lakhelyünk kiválasztása. 
A gyermekeink már ide születtek, Rácalmáson 
jártak óvodába, most itt tanulnak a helyi isko-
lában, és bekapcsolódtak a dransfeldi utazási 
csereprogramba is. A fiúk a helyi kajak-kenu 
szakosztályban edzenek, és érnek el országos 
sikereket. 
Számunkra nagy álom valósult meg a Rácalmás 
természeti értékeit is bemutató, idén már máso-
dik alkalommal életre hívott Szigetfutás megren-
dezésével, ami országosan is népszerű és sikeres 
rendezvénnyé nőtte ki magát. Ebben sokat segí-
tettek az önkormányzat és a helyi intézmények, 
civil szervezetek tagjai.
Szeretünk Rácalmáson élni, dinamikusan fejlő-
dik a város minden téren. Nagyon sok embert 
megismertem, baráti társaságok alakultak ki. 
Úgy érzem, mintha egy nagy család tagja len-
nék. Örülök, hogy életünk fordulópontján ezt a 
gyönyörű és barátságos települést választottuk 
lakóhelyünknek.

Nagy Gábor László



Iskolánk fenntartója és működtetője a 
tankerületen keresztül a Magyar Állam, 
ám  sajátunkként törődünk városunknak 
ezzel az intézményével is. Nagyon fon-
tos, hogy a diákok tanulási körülményei 
és feltételei megfelelők legyenek, hi-
szen gyermekeinkről, jövőnkről van szó.
Önkormányzatunk arra is különleges 
gondot fordít, hogy elismeréssel jutal-
mazza azokat a tanulókat, akikre vala-
milyen okból büszkék lehetünk. Ebből a 
célból alapította meg képviselő-testüle-
tünk a Büszkeségünk-díjat 3-8. osztály-
ig. 
A 1-2. osztályosok közül pedig minden 
kisdiákot ajándékkal jutalmaz az önkor-
mányzat.

Büszkeségünk-díjra és 1-2. osztályos 
gyermekek ajándékára összesen:  
2.301.495 Ft-ot fordított az önkor-
mányzat.

A tanulólétszám alakulása a 
 rácalmási általános iskolában: 

2015 337

2016 327

2017 333

2018 338

2019 337

1-2. osztályos gyermekek ajándéka:

2018 73 gyermek

2019 77 gyermek

Büszkeségünk-díjban részesült gyermekek vásárlási utalványt kaptak:

2018 21 gyermek 30.000 Ft/gyermek

2019 21 gyermek 30.000 Ft/gyermek

Jankovich Miklós Általános Iskola



Rácalmás 240 millió forint támogatást 
nyert el a Norvég Alap keretéből az 
energiatudatosság növelését és a meg-
újuló energiák elterjesztését szolgáló 
fejlesztésre. A projekt egyebek mellett a 
Manóvár Óvoda és Bölcsőde energia-
hatékony felújítását foglalta magában, 
megújuló energiaforrások használatával. 
A beruházás eredményeképpen az óvoda 
és bölcsőde fűtését geotermikus energia 
felhasználásával, talajszondás hőszi-
vattyúkkal oldhattuk meg. 

A Rácalmási Sportegyesülettel remek 
az együttműködésünk. Meg kell emlí-
tenünk Bencs Attilát, aki elnökként na-
gyon sokat tett azért, hogy a korában 
6-8 millió Ft-ból gazdálkodó egyesület-
ből mára 105 millióból kiválóan pros-
peráló sportbázis legyen. A legutóbbi 
évek fejlesztési eredményei: korszerű 

Zöldenergia-program 

Sportpálya
füves pálya, világítással, kerítéssel, lo-
csolórendszerrel, lelátókkal és megfe-
lelő felszerelésekkel. Mindez köszön-
hető a TAO forrásoknak, amelyekhez az 
önkormányzatunk biztosította a 20-30 
millió forintnyi önrészt. Említhetjük a 
régi öltöző helyreállítását, és az új öltö-
ző tetőterének berendezését is.

2017-ben költöztünk Rácalmásra. Itt találtunk 
olyan megfelelő életteret, amelyben kényel-
mesebben elférünk három gyermekünkkel. 
Természetesen nem mellékes, hogy a levegő 
tisztább, egészségesebb. Ösztönzőleg hatott és 
nagy anyagi segítséget jelentett a város által 
adott letelepedési támogatás is, és szerencsénk-
re nagyon jó, segítőkész szomszédok vesznek 
körül bennünket. Szimpatikus számunkra a 
kis település barátságos, már-már családias 
hangulata, amelyhez nagyban hozzájárul az 
a sok-sok program, amit itt szerveznek. Mivel a 
patak szomszédságában, szép természeti kör-
nyezetben élünk – nem beszélve a rácalmási 
sziget nyújtotta lehetőségekről - olyan, mintha 
állandóan nyaralnánk. Mindenképpen emeli a 
település értékét az új sportcsarnok, a szép orga-
nikus építészeti stílusú épületek, a virágos, tisz-
ta közterületek. Meglepve tapasztaltuk, hogy 
milyen sok civil szervezet, egyesület működik 
aktívan Rácalmáson. Jól érezzük itt magunkat, 
és valódi kikapcsolódás, ha a munka után haza-
térhetünk.

Ábrahám János és családja



Pillantsunk le a Duna-partra, ahol a 
csónakház a bázisa a kajak-kenu szak-
osztálynak, amelynek sportolói kivá-
ló eredményeikkel országos hírnevet 
hoznak Rácalmásnak. Az önkormányzat 
2016-ban felújította a kikötőként szol-

A régi időkben nagy becsben tartott 
ősi mesterségnek és a rácalmási halász-
családoknak állított emléket az önkor-
mányzatunk 2017-ben. Ófalunak szinte 
minden második-harmadik házában ha-
lászcsaládok éltek egykor, akik számára a 
megélhetést a Duna jelentette. Dacoltak 
a természet erőivel és az időjárással, ki-
mentek a vízre téli fagyokban és perzselő 

Kikötői úszómű felújítása

Halász szobor és park
nyári hőségben. Küzdelmes életük, és a 
Magyarországon kihalófélben lévő ha-
lász szakma mementója a szerb templom 
alatt, a Kiss Ernő utcai kereszteződésben 
állított szobor, Palotás József szobrász-
művész alkotása. A szobor körül szépen 
gondozott parkot alakíttattunk ki, ezzel 
is növelve pihenőhelyeink, parkjaink, em-
lékhelyeink számát.

gáló úszóművet. A csónakház, a kikötő, 
a gyönyörű Duna-part egyaránt hozzájá-
rult ahhoz, hogy Rácalmás egyike annak 
az 5 szerencsés településnek, amelyet 
vízi turisztikai megállóhelyként jelölt ki 
a Magyar Turisztikai Szövegség. 40 mil-

lió forint pályázati forrásból a Duna-parti 
telek meglévő beépítésének bővítésével 
egy Duna-parti vízi sport- és turisztikai 
központ kerül kialakításra. A tervezett 
beruházás során új öltöző és közösségi 
terem épülete készül el.



Érdekes és értékes kulturális színfolttal 
gyarapodott Rácalmás 2018-ban, egy 
trafikmúzeummal. Az egykor dohányáru-
daként szolgáló épületet az önkormány-
zat vásárolta meg saját forrásból. A tárlat 
kialakítása, berendezése a helytörténeti 
gyűjtemény trafik bútoraiból, tárgyaiból 
és a rácalmásiak felajánlásaiból, munkájá-
val jött létre. 

A városvédők és az őket segítők érdeme, 
hogy oly szép Rácalmás vasútállomása, 
hogy azok az is felkapják a fejüket a vas-
úti kocsikban ülve, akik nem hozzánk ké-
szültek, csak átutazóban vannak. Szépen 
gondozott virágágyások, kedves díszek. 
A vasútrajongóknak is kínálunk cseme-
gét, nem is akármilyet, hiszen két legen-

Az önkormányzat 100 millió forint  TOP-támogatásból 
felújíttathatja a vasútállomásra vezető utat.  

A beruházás még az idén elkezdődik.

Trafik

Vasúttörténeti park
dás vasúttörténeti szerelvény vesztegel  a 
síneken.  A híres Púpost, azaz a Jendras-
sik-féle M40-es jelzésű dízel-elektromos 
mozdonyát 2015. július 27-én vontatták 
be a rácalmási pályaudvar egyik mellék-
vágányára, a leendő vasúttörténeti park-
ba, a már meglévő, működőképes, paza-
rul felszerelt vasúti étkezőkocsi elé! 

Jómagam 1994 óta élek Rácalmáson, de a szerb 
őseim révén többgenerációs rokonság kötött 
a településhez. Valamikor a szüleim földje volt 
az a terület, amelyen felépítettük a házunkat a 
Völgy utcában. Nagyon szeretem ezt az utcát, 
csendes és nyugodt, az itt lakókkal valameny-
nyien jól ismerjük egymást. A szerb nemzetiségi 
kultúra iránti kötődésem már adott volt, amikor 
Rácalmásra költöztünk, hiszen azt megelőzően 
Dunaújvárosban az 1977 óta működő nemze-
tiségi kulturális klubban tevékenykedtem. Itt 
a településen a polgármester biztatására kez-
detben szerb nemzetiségi szószólóként, majd 
a nemzetiségi önkormányzat vezetőjeként, az 
utóbbi években pedig a Szerb Kulturális és Ha-
gyományőrző Egyesület vezetőjeként vállaltam 
szerepet a közéletben. Az önkormányzattal a 
kapcsolatunk kiválóan működik, rengeteg se-
gítséget kaptunk például az Ófaluban álló szerb 
ortodox műemlék templomunk felújításához. A 
városvédők által szervezett Tökfesztivál, és az 
önkormányzati rendezvények színvonalához mi 
is igyekszünk hozzájárulni azzal, hogy évről évre 
az ország különböző részeiből hagyományőrző 
nemzetiségi csoportokat hívunk meg fellépni, 
akik minden esetben nagy sikert aratnak. Na-
gyon szeretek Rácalmáson élni, mert egy ember-
közeli, rendezett, fejlődő település.

Mohainé Csupity Zsófia



A Virágos Magyarország versenyen nyúj-
tott kimagasló teljesítményéért Rácalmás 
a Belügyminisztérium elismerésében ré-
szesült 2018-ban, dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter fődíjként réz emléktáblát ado-
mányozott kisvárosunknak. Az országos 
versenyre idén 324 település jelentkezett. 
Spanyárné Halász Szilvia székesfehérvári 

A rendőrkapitányság és a helyi Szent 
György Polgárőr Egyesület beszámolói-
ból az tűnik ki, hogy Rácalmáson a köz-
biztonság jó, pontosan fogalmazva jónak 
mondható. Alacsony a bűnesetek száma, 
és hosszú hónapok, sőt akár fél év is el-
telik úgy, hogy nem történik említésre 
méltó esemény. A rácalmásiak bizton-
ságban érezhetik szeretteiket, értékeiket 
és önmagukat is, és ebben nagy szerepe 

Virágos Magyarországért-díj

Közbiztonság 

főkertész, a Virágos Magyarország terüle-
ti vezetője elismeréssel beszélt Rácalmás-
ról a díjátadást követően. Az ő értékelése 
alapján utaztak el a bírák hozzánk, és ma-
guk is nagy-nagy megelégedéssel szóltak 
tereinkről, parkjainkról, épületeinkről, 
emlékhelyeinkről, a lakóházak környeze-
téről, Duna-partunkról. 

van körzeti megbízottunknak, a szaba-
didejüket ránk áldozó polgárőröknek, a 
kiépített térfigyelő kamera rendszernek 
is. Az egyre jobb minőségű útjainkon 
azonban gondot jelentenek a gyorshaj-
tók. Sebességmérő állomásokat helyez-
tettünk a 6-os úti lehajtó után a Fő utcára, 
és a rendőrség is gyakran tart traffipax 
ellenőrzést, hogy a balesetek elkerülése 
érdekében kiszűrjék a gyorshajtókat.

1993-ra építettük fel a házunkat és költöztünk ki 
Rácalmásra,a Martinász utcába, és elmondhat-
juk, ez életünk egyik legjobb döntése volt. Végig-
követhettük, ahogy szinte napról napra fejlődött 
az infrastruktúra, megtörtént a gázvezeték- és 
telefonbekötés, majd a szennyvízcsatornázás 
után az aszfaltozás. Telefonunk például hama-
rabb volt, mint a városban lakó barátainknak. 
Az önkormányzat már az európai uniós pályá-
zati lehetőségek megnyitása előtt is sikeresen élt 
a fejlesztési lehetőségekkel. Emlékszem, hogy 
az elején, amikor még „sokszínű” volt a képvise-
lő-testület, sokkal nehezebben haladtak előre a 
dolgok. Aztán a városvédők időszakában már 
megszűntek az ellentétek, mindenki a település 
fejlesztéséért dolgozik, a döntések nem pártpo-
litikai csatározás mentén születnek meg. Felesé-
gemmel együtt több mint tíz éve kapcsolódunk 
be a városvédő egyesület munkájába. Ez már a 
második ciklus, hogy felügyelőbizottsági tag-
ként segítem a szervezet munkáját. Ami Rácal-
más jövőjét illeti, szerintem a turizmus fejlesz-
tése az egyik irány, amelyet követnünk kellene. 
Jó elgondolás a fürdő megépítése, a tájház ki-
alakítása vagy a vasúttörténeti park fejlesztése 
annak érdekében, hogy Rácalmás megerősítse 
a pozícióját Magyarország turisztikai térképén.

Hodgyai Gábor



Önkormányzatunk az előző választási cik-
lusban gondoskodott arról, hogy a bete-
gellátás szempontjából megfelelő, kom-
fortos körülmények legyenek a felnőtt és 
gyermek háziorvosi körzetben, valamint 
a fogorvos rendelőjében és várójában 

Továbbá az önkormányzat 3 millió Ft ér-
tékű, korszerű, digitális fogászati rönt-
gen készüléket vásárolt, amelyet július 
közepén telepítettek az Egészséghá-
zunk fogorvosi rendelőjébe.  Nem kell 
majd Dunaújvárosba utazniuk a rácal-
másiaknak, ha a fogkezelésükhöz rönt-
genfelvételre lesz szükség, helyben 
és modern technikával készíthető el a 
röntgenkép, amelyet a számítógép mo-
nitorán azonnal, nagy felbontásban ta-
nulmányozhat a szakorvos a pontosabb 
diagnózis felállítása érdekében.

Egészségünkre válik 
egyaránt. Az eszközbeszerzésre is folya-
matosan odafigyelünk, mert tudjuk, hogy 
az eszközök kopnak, szinte rendszeresen 
szükség van pótlásra, cserére, felújításra. 
Mi gondoskodunk is erről – ahogyan azt a 
táblázat is mutatja:

2008-ban még egy fővárosi nagy szállodában 
dolgoztam, amikor lehetőségem adódott a ma 
már Jankovich-kúria Wellness Hotel néven üze-
melő szállodában elhelyezkedni. A családom 
dunaújvárosi, szeretem a környéket, így nagyon 
örültem, hogy Rácalmáson folytathatom a 
pályafutásomat. Hamar megszerettem a tele-
pülést, annyira, hogy 2011-ben, az első kisfiúnk 
születésekor ide is költöztünk a férjemmel. Az az-
óta eltelt évek alatt megálmodtam és létrehoz-
tam az RBC (Rácalmási Boot Camp) közösséget, 
melynek célja, hogy minőségi testmozgást, célt 
és élményt hozzon a csapattagok mindennap-
jaiba. Rácalmás tökéletes helyszínt biztosít az 
edzéseinkhez, programjainkhoz. Itt a sziget, a 
gyönyörű Duna-part, a sportcsarnok, és már a 
tó környékét is kiszemeltük egy szabadtéri fog-
lalkozás megtartásához. Jó érzés olyan telepü-
lésen élni, ahol mindig történik valami, mindig 
van program, mindig van mit várni, mindig fo-
lyamatban van olyan fejlesztés, ami előrevisz. 
A napjaim egyik felét tűsarkúban, a másik felét 
edzőcipőben töltöm, mindkét szakmám nagyon 
fontos számomra. Ebből adódóan örülök bár-
milyen megvalósult és jövőbeni turisztikai és az 
egészséges, preventív életmódot, sportot támo-
gató fejlesztésnek.

Medveczky Anna

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó

Egészségügyi beruházások

Amalgám szeparátor 876,200 236,574 1,112,774

Fogászati röntgen 2,469,409 666,740 3,136,149

2 db EKG gép 864,566 233,433 1,097,999

Coalugometer 140,000 37,800 177,800

Állványos mérleg magasságmérővel 128,346 34,653 162,999

Összesen 4,478,521 1,209,201 5,687,722

Egészségügyi szolgáltatások

Labor ellátás 2,245,595

Orvosi ügyelet, vérminta szállítás 18,603,082

Fogászati ügyelet 871,000

Összesen 21,719,677

Mindösszesen 27,407,399



Rácalmás életében fontos szerepet töl-
tenek be a helyi egyesületek, klubok, 
baráti körök, és fontos feladatot látnak el 
polgárőrségünk tagjai is. Az önkormány-
zatunk térségi, sőt országos szinten is na-
gyon magasnak számító pályázati kere-
tösszeggel, 47 millió forinttal támogatta 
a bejegyzett civil szervezeteket, melyek 
hozzájárulnak az értékteremtő munká-
hoz, közösséget formálnak, erősítik az 
összefogást, előbbre viszik a települést. 
A lakóhelyünkért és a közösségért vég-
zett kiemelkedő munkájukat ismerjük el a 
magas,  – nem egy-két millió forint, mint 
a hozzánk hasonló méretű településeken 
– anyagi  támogatással, amellyel minden 
évben hozzájárulunk tevékenységükhöz. 

Civil szervezetek támogatása



A helyi egyházakkal, egyházi közössé-
gekkel jó a kapcsolatunk. A plébános és 
a lelkészek részt vesznek a helyi rendez-
vényeken. Ezek közül kiemelten fontos az 
augusztusi Városnap, az új kenyér meg-
szentelésének, megáldásának meghitt 
és ünnepélyes pillanatával. A temetőnk 
fenntartásához kapcsolódóan a katolikus 

A németországi Dransfeld és Rácalmás 
partnerkapcsolata már 30 éves múltra te-
kint vissza. 
A nagy távolság sem akadálya a rend-
szeres kapcsolattartásnak, a  delegációs 

A Rácalmási Városvédő Egyesülettel 
karöltve tömegeket vonzó nagyrendez-
vényeket szerveztünk. Az Almavirág 
Fesztivál, a Tökfesztivál, a Majális vagy 
éppen a Városnap, a Rácalmási Advent, a 
Szilveszter minden évben kellemes per-
cekkel ajándékozza meg az itt lakókat, 
és a vendégeket. A városvédők nemcsak 
a saját rendezvényeiken nyújtanak maxi-
mumot, az önkormányzat és intézményei 
által szervezett programok szervezéséből 
és lebonyolításából is jócskán kiveszik a 
részüket. Jó példával állnak elöl a többi 
helyi közösség számára. Az adventi ren-
dezvényünk például attól is olyan sze-
retetteljes, igazi karácsonyi készülődés, 
hogy az összefogást példázza, a többi he-
lyi civil szervezettel, horgászokkal, spor-
tolókkal együttműködve.

Egyházak

Partnerkapcsolat

Rendezvények

utak, a kölcsönös látogatások rendszere-
sek. A diákcsere-program keretében idén 
nyáron is rácalmási gyerekek vendéges-
kedtek ottani családoknál, kellemes na-
pokat tölthettek Dransfeldben. 

egyházzal folyamatos és gyümölcsöző 
az együttműködésünk.  Továbbá a szerb 
templomnak és környezetének megújítá-
sán túl hozzájárultunk az evangélikus-re-
formátus templom közösségi helyisé-
gének kialakításához, és elkészíttettük 
főépítészünkkel a katolikus plébánia fel-
újításának terveit.



Települési támogatást kérők jellemzően a magas közüzemi díj megfizetési nehézségekre, iskolakezdés költségek enyhíté-
sére, valamint gyermek ruházatának pótlása miatt, téli tüzelő vásárlásra kérik. 
Az önkormányzat minden évben 80-100 család életét segíti települési támogatással.

Beiskolázási támogatás (2018-ig Erzsébet utalvány volt, 2019-től pénzbeli támogatás) a rácalmási lakóhellyel rendelke-
ző, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket beiskolázását, óvodáztatását segíti az önkormányzat 
8.000 Ft értékben. Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 5 évben 3 millió 984 ezer Ft-ot biztosított erre a támogatásra.

Karácsony előtt Erzsébet utalvány formájában járult hozzá 2018-ig az önkormányzat ahhoz, hogy minden gyermekes 
család, és a 70 évnél idősebb rácalmási lakó szeretetünnepe szép legyen. Idéntől kezdve pénzbeli lesz ez a támogatás. 
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 5 évben 21 millió 544 ezer forintot biztosított erre a támogatásra.

SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG



Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz minden évben csatlakozott önkormányzatunk, ezáltal járulva hozzá a rácalmási 
főiskolások, egyetemisták és középiskolások tanulmányaihoz.
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 5 évben 1 millió 837 ezer forintot biztosított erre a támogatásra.

Újszülöttek támogatására 2015-ben alkotott rendeletet a képviselő-testület. Ez alapján 60.000 Ft egyszeri pénzbeli támo-
gatást és ajándékcsomagot kapnak a rácalmási lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük megszületésekor.  
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt években összesen 6 millió 900 ezer forintot biztosított az támogatásra és további 
280.000 Ft-ot ajándékcsomagra. 

Letelepedési lakáscélú támogatást adott az önkormányzat a képviselő-testület által 2017-ben megalkotott rendelet 
alapján. Ez a támogatási forma nagy népszerűségnek örvendett, ezért az önkormányzat vezetői szeretnének Rácalmás 2020-as 
költségvetésben lehetőséget biztosítani a letelepedési hozzájárulásra.
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 2 évben 31 millió 070 ezer Ft-ot biztosított erre a támogatási formára. 

Szünidei gyermekétkeztetés azt a célt szolgálja, hogy Rácalmáson egyetlen gyermek sem maradjon meleg étel nélkül 
a tanítási szünetek idején sem. Az őszi, a téli, a tavaszi és a nyári szünetben egyaránt kapnak napi egy meleg ételt a segítségre 
szoruló családokban nevelkedő gyermekek.
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 5 évben 2 millió 049 ezer 260 Ft-ot biztosított erre a támogatási formára. 

Nyári napközis táborok… Az önkormányzat kedvezményes (400 Ft/nap) nyári táborokkal segít a szülőknek abban, hogy 
ne jelentsen számukra gondot gyermekük elhelyezése a nyári szünetben. Ebben az évben több mint 300 gyermek táborozott az 
önkormányzat és intézményei jóvoltából.
Az önkormányzat saját költségvetéséből 2019-ben 3 146 120 Ft-ot biztosított táboroztatásra. 

Tűzifa támogatás formájában segít az önkormányzat a szociális problémákkal küzdő embereknek a téli hidegek átvészelé-
sében. Tüzelő miatt egyre többen keresték fel a hivatalt az elmúlt 5 évben. 
Az elmúlt 5 évben pályázatokon elnyert 672,3 erdei m3 tűzifát osztott ki az önkormányzat ingyenesen az arra rászorulók részére. 
Az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította a szállítás költségét, amelynek összege 3 millió 178 ezer 155 Ft. 

Szociális étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatást a házi gondozókkal biztosítja az önkormányzat. Éves szinten 30-40 fő 
között van az étkezésben részesítettek száma.
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 5 évben 9 millió 136 ezer 374 Ft-ot fordított szociális étkeztetésre. 

Közfoglalkoztatási tevékenység. Az önkormányzat az elmúlt 5 évben 15-20 fő közötti átlagban biztosította folyama-
tosan a közfoglalkoztatást, parkfenntartási, karbantartási munkakörben. A közfoglalkoztatási programok 100 %-os támogatási 
formában működtek.
Az önkormányzat saját költségvetéséből az elmúlt 5 évben 6 millió 958 ezer Ft-ot fordított közfoglalkoztatásra.



2015 Összesen: 652 millió 814 ezer 599 Ft

Ingatlanvásárlások, iskola kazáncsere, Széchenyi téren a temető melletti járda építés, Pincesor és kúria közötti járda építése, Rózsa és 
József Attila utca vízelvezetése, kosárlabdapálya építése, Pincesori támfal építése, óvoda bővítés III. ütem, Csillag és Hold utca útépítés, 
Fő utca árok felújítás, Petőfi utca csapadékvíz-elvezetés, Fő utca parkoló, csapadékvíz-elvezetés, fotografikus rendszer, Körtés utca út- 
és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, vv közlekedési létesítmény építése, Martinász utca csapadékvíz-elvezetés.

2016 Összesen: 343 millió 724 ezer 520 Ft
Ingatlanvásárlások, Nárcisz köz burkolatfelújítás, csapadékvíz-elvezetés, Fő tér csapadékvíz-elvezetés, Páskom utca, Szélescsapás 
utca zúzottkő alap helyreállítás, régi sportöltöző épület átépítés, görpálya elemek, Millenniumi Park öntözőkút, Balassi, Kamilla 
útépítés, Pacsirta útépítés és csapadékvíz-elvezetés, Úszóműves kikötőhely felújítása, Hankook közlekedési létesítmények I. ütem, 
Zrínyi utca útépítés, csapadékvíz-elvezetés, támfalépítés, temetőben gyalogút építése, temetőben vízi közmű építése, Halász szo-
bor, Rác templom és környéke környezetrendezés.

2017 Összesen: 547 millió 041 ezer 356 Ft

Ingatlanvásárlások, ravatalozó kivitelezés, eszközbeszerzés, norvég alap beruházás, Király utca, Pince sor csapadékvíz-elvezetés, sport-
csarnok víz és szennyvíz kiépítés, Király utca, Pince sor útépítés, járdaépítés, Tolsztoj utca, Ibolya köz ideiglenes útépítés, Béla köz csa-
padékvíz-elvezetés kivitelezés, Barina patak mellékág rendezési munkái, Sirály utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés.

BEFEJEZETT BERUHÁZÁSAINK CÍMSZAVAKBAN



A nagyberuházások, fejlesztések értéke:

3 milliárd 432 millió 995 ezer 595 Ft
Pályázaton elnyert támogatás összesen: 

712 millió 785 ezer 895 Ft

2018

2019

Összesen: 1 milliárd 669 millió 376 ezer 167 Ft

Összesen: 220 millió 038 ezer 953 Ft

Ingatlanvásárlások, Béla köz 0,4 kV-os hálózat átépítés földkábelre, 6-os út körforgó gázvezeték kiváltás, Kulcsi út kerékpárút építé-
se, sportcsarnok kivitelezés, eszközbeszerzés, 6-os úti körforgó földkábeles vezeték kiépítése, Rákóczi úti vízellátó vezeték kiépítése.

Ingatlanvásárlások, Millenniumi Park fejlesztése, Millenniumi-tó rekonstrukció.

2014-2019 közötti időszak sikeres pályázatai Pályázati 
forrás

Elnyert  
támogatás Saját önerő Össz beruhá-

zás költsége

Rácalmás Koltói Anna utca – Kulcsi út gyalog és kerékpárút építése” TOP 80.000.000 Ft 41.264.583 Ft 121.264.583 Ft

Rácalmás Millenniumi Park fejlesztése TOP 102.000.000 Ft 29.883.322 Ft 131.883.322 Ft

Rácalmás ipari park-iparterület fejlesztése TOP 100.000.000 Ft 40.000.000 Ft 140.000.000 Ft

Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az 
energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése 

érdekében

Norvég 
Alap 260 134 400 Ft 13 691 200 Ft 273 825 600 Ft

Helyi és mikrotérségi okos energiafelhasználási és 
energiatakarékossági megoldások

Norvég 
Alap 8.000.000 Ft 0 Ft 8.000.000 Ft

Fotovoltaikus rendszer telepítése KEOP 21.078.000 Ft 0 Ft 21.078.000 Ft

ASP rendszer kialakítása az önkormányzatnál KÖFOP 7.000.000 Ft 0 Ft 7.000.000 Ft

Kulcs, Rácalmás és Dunaújváros közös szennyvízcsatorna 
beruházása KEHOP 134.573.495 Ft 13.785.159 148.358.654 Ft

Összesen 712.785.895 Ft 138 624 264 Ft 851.410.159 Ft

A sportcsarnok építése 1,3 milliárd forintba került.  
Az önkormányzat saját költségvetési forrásából készült el.



TOVÁBBI TERVEINK

• Az utak felújításának, aszfaltozásá-
nak, és a csapadékvíz-elvezetés  ki-
építésének folytatása

• Rácalmást és Dunaújvárost összekötő 
Páskom utca útépítése

• A gyógyfürdő I. ütemének megkez-
dése

• A régi városháza felújítása, átépítése. 
Ott szeretnénk megoldani az idősek 
napközbeni ellátását, és helyet bizto-
sítanák a civil közösségek számára is

• Idősek  bentlakásos otthonának épí-
tése

• A bölcsőde további fejlesztése

• A már 25 éve működő helyi szenny-
víztisztító telep megszüntetése a 
Kulcs és Dunaújváros önkormányza-
tával közös szennyvíz-elvezetési pro-
jekt keretében, a rácalmási Kis-Duna 
ág vízminőség javítása érdekében

• Gyermekjátszótér kialakítása a Mil-
lenniumi Parkban

• A Duna-parton lévő artézi kút fúrása

• Az elnyert 100 millió forint TOP támo-
gatásból  a vasútállomáshoz vezető 
utca felújítása

• Segítjük a Rácalmáson letelepedő és 
nálunk új munkahelyeket teremtő cé-
geket, vállalkozásokat

• A vízi turizmus fejlesztése érdekében 
turisztikai megállóhely kialakítása a 
Duna-parton, a kikötői vízi bázishely 
fejlesztése

Megvalósításuk annak függvénye, hogy a jogszabályi háttér, így a költségvetési helyzet és az adózási rendszer  
nem változik számunkra hátrányosan.



Az idősek otthonának tervei

A régi városháza épülete 

• Felnőtt játszótér kialakítása a Mil-
lenniumi Parkban

• Továbbra is nagy gondot fordí-
tunk a helyi hagyományaink, ér-
tékeink, kultúránk ápolására, vé-
delmére, a természetvédelemre

• Gondot fordítunk klubok, egye-
sületek, baráti körök megalakulá-
sának segítésére, a meglévő civil 
közösségek működésének erősí-
tésére és fokozott támogatására



A RÁCALMÁSIAK ÍRTÁK

Huszonegy éve, 1998. július 15. óta élek Rá-
calmáson. Akkor minden vágyam volt, hogy 
nyugodt, családi házas övezet övezetben éljek. 
Rácalmást választottuk, amelyről azt gondol-
tam, hogy megfelel ezeknek a kívánalmaknak. 
Ám az évtizedek alatt kiderült, hogy Rácalmás 
pezsgő életet élő, dinamikusan fejlődő, mára 
nem falu, hanem kisváros, ahol mindig törté-
nik valami. Gondolkodtam is a várossá nyilvá-
nítása után, hogy talán el kellene költözni egy 
kis községbe… No, de ez természetesen vicc. 
Hiszen nagyon büszke vagyok a lakóhelyemre, 
jó érzés volt, amikor távol lakó ismerőseim, régi 
osztálytársaim elismeréssel kérdezték a kisvá-
rosunkat bemutató kisfilm láttán: Te valóban 
Rácalmáson laksz? 
Nagyon jó itt élni. Sajnos a munkám folytán 
elég kevés időt tudok a településen tölteni. A 

Vass Zoltán
Martinász utca végéről ritkán jutok beljebb. 
Rendezvények idején, amikor lemegyünk a 
kúriába, a nagy-szigetre, vagy meglátogatjuk 
a helybéli barátainkat, akkor általában ke-
rékpárral tesszük meg az utat, és minden al-
kalommal alaposan körülnézünk, és meg kell 
mondani, nagyon tetszik, amit látunk.  A fo-
lyamatos fejlődés köszönhető a település vér-
keringéséhez hozzátartozó cégnek, cégeknek, 
valamint a pályázati sikereknek. Amikor meg-
keresnek és módomban áll akár cégvezetőként, 
akár magánszemélyként igyekszem segíteni la-
kóhelyemet. 
A sportcsarnok nagy falat volt ennek a kisvá-
rosnak, ám sportemberként, szakosztályveze-
tőként csak gratulálni tudok az önkormányzat 
vezetőinek az impozáns létesítmény megvaló-
sításához. Bízom benne, hogy Rácalmáson is 
meghonosodik a röplabda, mint sportág, és 
sikerül egy csapatot összehoznunk. Rácalmás 
adott otthont a junior válogatott edzőtáborá-
nak, és tárgyalásokat folytatunk arról, hogy a 

Dunaferr SE felnőtt csapata legalább időlege-
sen helyet kapjon itt, ebben a gyönyörű csar-
nokban a következő idény bajnoki mérkőzé-
seinek lebonyolítására. De nagyon szép lett a 
Millenniumi park, a telepített színpaddal még 
jobban ki lehet használni a tó adottságait, az 
út túloldalán lévő piac fejlesztése is hasznos, 
kifejezetten pozitív a lakók számára. Nagyon 
tetszik és igazi színfolt a Trafik Múzeum. Saj-
nálom, hogy a 6-os útra tervezett körforgalmi 
csomópont nem valósulhatott meg anyagi 
okok miatt, ám bízom benne, a későbbiekben 
lesz mód megvalósítani ezt az ipari park és a 
lakóövezet szempontjából is fontos fejlesztést. 
Örülök a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szenny-
víz-csatorna beruházásnak, és javaslom, hogy 
kisvárosunk még aktívabban használja ki a 
Duna-partban rejlő horgász- és vízi turisztikai 
lehetőségeket. 
Nem bántam meg, hogy ide költöztem, szere-
tem Rácalmást. Remélem még sok-sok időt tu-
dok itt tölteni és élvezni a település adottságait. 



95 esztendősen talán Rácalmás legidősebb la-
kója vagyok. Zala megyéből származom, de 
az életem nagy része már Rácalmáson telt el. 
1960-ban építettünk házat itt a feleségemmel. 
Rengeteget fejlődött a település az elmúlt hat 
évtized során, szinte fel sem lehet sorolni, hogy 
mennyi minden megváltozott. Egymás után 
épültek az utak, a járdák, fejlődött a közműhá-
lózat. Nagyon örültem az óvoda és a bölcsőde 
fejlesztésének, hiszen a két unokám is oda járt. 
A művelődési házban működő nyugdíjasklub 
alapító tagja vagyok, nagyon jó közösség ala-
kult ott ki. Örülök neki, hogy a fiatalok számára 
rengeteg sportolási lehetőség adódik itt Rácal-
máson. Működik a vízisporttelep a Duna-par-
ton, a sportcsarnok megépítése is nagy dolog 
volt. Lehet, hogy én már nem fogom megérni, 
de nagyon örülnék annak is, ha megépülne az 
új fürdő. Az önkormányzat nagyon sokat tesz a 
település fejlesztéséért, a legjobb kezekben van 
Rácalmás sorsa. Megvettem a településről múlt-
járól szóló kiadványokat is, büszkék lehetünk 
a régi rácalmásiakra. Becsülöm a városvédők 
munkáját, akik sokat tesznek azért, hogy a köz-
területek ilyen szépek legyenek. Bármelyik tele-
pülés példát vehetne arról az összefogásról, ami 
itt nálunk működik. Rácalmáson születtem, soha nem is éltem más-

hol, de nem is vágytam arra, hogy bármikor is 
elköltöztek innen. Ragaszkodom ehhez a te-
lepüléshez, a húgom is itt lakik és a szüleink is 
itt éltek a közelünkben. Amikor a feleségemmel 
1975-ben elkezdtük a házunk építését, a téesz 
azzal segítette a fiatalokat, hogy olcsón hozzá-
juthattak az építési telkekhez. Szerintem min-
den megtalálható itt Rácalmáson, ami ahhoz 
kell, hogy az ember jól érezze magát a lakókör-
nyezetében. Három felnőtt gyermekünk van, de 
már csak az egyik lányunk lakik velünk. A na-
gyobbik lányom Budapesten él, a fiam jelenleg 
Angliában, de mindegyiküket sok szál köti ide 
Rácalmáshoz. Rendszeresen járnak haza és nem 

Rácalmásiként születtem, de a tanulmányai-
mat, majd a férjhez menetelt követően Dunaúj-
városban telepedtünk le. Amikor lehetőségünk 
nyílt arra, hogy otthagyjuk a város forgatagát, 
nem is igazán jött más falu szóba, mint Rácal-
más. Ide kötött rengeteg gyermekkori emlék, 
emellett az is egyértelműen látszott, hogy a 
környékbeli települések közül Rácalmás a leg-

Nagy Ferenc

Szloboda Gáspár

Veres Gézáné

szebb és a legfejlettebb. 1998-ban vásároltunk 
egy házat és visszaköltöztünk. Nagyon szeretek 
itt élni. Jól érzékelhető, hogy a képviselő-testület 
és a polgármester folyamatosan arra törekszik, 
hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat a 
városi színvonalnak megfelelő komfortfokoza-
tú, közbiztonság szempontjából is példás tele-
pülésen. Munkájukkal igyekeznek rászolgálni 
az itt élők bizalmára. Számomra az is szimpa-
tikus, hogy az önkormányzat támogatja a tele-
pülésen működő, sokféle civil szervezetet. Ami 
a fejlesztéseket illeti, föl lehetne sorolni nagyon 
sok mindent, hiszen szinte évről évre megújul 
valami a településen. A következő generációkra 
való odafigyelést jelzi a sportcsarnok megépíté-
se, de ugyanilyen fontos a járdák, kerékpárutak 
fejlesztése, vagy a Millenniumi-tó környezetének 
rendbetétele Ezek mind hozzájárulnak kisváro-
sunk pozitív megítéléséhez. Amikor nyugdíjas 
lettem, magam is beléptem a városvédő egye-
sületbe, mert szerettem volna részese lenni a 
település szebbé tételének. Úgy gondolom, hogy 
feladatok mindig lesznek, és jó érzés számomra 
ebbe a közösségbe tartozni.

szakadtak meg a régi baráti kapcsolataik sem. 
Én elégedett vagyok a település fejlődésével, és 
azt gondolom, hogy ennek az egyik kulcsa a jó 
vezetés mellett az az összefogás és közösségi 
mentalitás, ami az itteni emberekben megvan. 
Büszkék lehetünk az elmúlt években megvaló-
sult fejlesztésekre, mindegyik hasznos volt a te-
lepülés szempontjából. Ami szerintem hiányzik 
még, az az idősek otthona. Jó lenne, ha a gon-
dozásra szoruló idős emberek számára is meg-
oldható lenne helyben az ellátás.

Közel húsz éve élünk Rácalmáson. Ahogyan a 
fiaink felnőttek, úgy fejlődött évek alatt faluból 
virágzó kisvárossá Rácalmás. A Martinász-la-
kótelep egyik újonnan megnyitott utcájában 
építettünk házat, akkor még szinte a „semmi 
közepén”. De nagyon hamar jött az aszfalto-
zás, kiépült a csatornahálózat, rövidesen min-
den közművel ellátottá vált a terület. A fiaim 
a helyi óvodába, majd az iskolába jártak, itt 
sportoltak. A gyerekeknek és nekünk is nagyon 
sok barátunk lett a településen. Volt egy idő-
szak az életemben, amikor itthon dolgoztam, 
jól lehetett követni, hogyan fejlődik a gazda-
ság, a szolgáltató szféra. Nagyon elégedett 
vagyok a helyi intézmények működésével, de 
a kereskedelmi szektor bővülhetne még: sze-
rintem lenne igény egy kellemes kávézóra, egy 
jó cukrászdára, egy drogériára. Gyönyörű a 
Duna-partunk, különlegesen szép kiránduló-
hely a Nagysziget is, bár a tanösvényen rend-
szeresebb karbantartásra lenne szükség, hogy 
igazán élvezhessék a természetjárók. Nagyon 
szeretjük az önkormányzat és a városvédők ál-
tal szervezett rendezvényeket is, igyekszünk ott 
lenni minél több programon. Jó érzés egy olyan 
településen lakni, ami dinamikusan fejlődik és 
ahol minden szempontból minőségi életet él-
het az ember.

Radnóné Tóth Anikó



Tisztelt Rácalmási Polgárok!
Gyorsan múlik az idő, ismét számot kell 
adnunk a mögöttünk álló öt évről. Mint 
ismeretes, településünk polgármeste-
rét és képviselőit immár 25 éve jelöli az 
egyesületünk. Már az ötödik ciklust dol-
gozták végig a helyi képviselő-testület-
ben jelöltjeink, s talán szerénytelenség 
nélkül mondhatjuk, hogy sikeres mun-
kát végeztek az eddigiekben. 

Rácalmás a rendszerváltást követően 
folyamatos fejlődésnek indult, a mai vi-
rágzó kisvárosunkat össze sem lehet ha-
sonlítani az egykori faluval. Beszéljenek 
erről az itt lakók, akiknek véleményét 
olvashatják ebben a kiadványban. Mi 
faluvédők, később városvédők, büszkék 
vagyunk az elért eredményekre és jó 
érzés tölt el bennünket, hogy mindeze-
kért tehettünk valamit. Sok helyen meg-
fordulva azt látjuk, hogy bátran vállalni 
kell az előttünk álló kihívásokat. Azoktól 
is megkapjuk az elismerést, akik nem 
Rácalmáson élnek, hanem vendégként 
látogatnak el a településünkre.

Törekedtünk arra, hogy a fiatalok sze-
repet vállaljanak közös jövőnk alakítá-
sában, ezért jelöltjeink között új arcok-
kal is találkozhatnak. Biztosak vagyunk 
abban, hogy megválasztásuk esetén a 
polgármester és képviselők is folytatják 
településünkön az előre mutató elkép-
zelések megvalósítását és mindannyi-
unk életminőségének további javítása 
érdekében lelkiismeretesen helytállnak 
majd az önkormányzati munkában. 
Őszintén remélve, hogy újra bizalmat 
kapunk, egyesületünk nevében arra ké-
rem Önöket, hogy szavazatukkal jelölt-
jeinket támogassák!

• Népművelés, történelem sza-
kos tanár

• 30 éve a település vezetője
• 65 éves
• Nős, két gyermek édesapja,  

egy unoka nagyapja
• Egyik lánya jogász, másik orvos 

végzettségű

• 38 éves, születése óta  
Rácalmáson él

• A Dunaújvárosi Főiskola gazdál-
kodás szakán végzett

• Az Erste Bank senior befekteté-
si bankáraként dolgozik

• A Rácalmás SE kézilabda  
szakosztályának vezetője

• Nős, 2 gyermek édesapja

• 1992 óta él Rácalmáson
• 1992 óta az egyik legrégebbi 

Rácalmás családi vállalkozásá-
ban dolgozik

• Két felnőtt gyermeke van
• Szereti a sportokat
• Tavasz óta a Rácalmás SE 

elnöke

• Végzettsége: ruhaipari  
technikus

• Férjezett, két gyermek  
édesanyja

• Tősgyökeres rácalmási

Steiner Lajos 
a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöke

POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTJEINK

Schrick István
polgármesterjelölt képviselőjelölt képviselőjelölt képviselőjelölt

Erős István Ifj. Miss István Nagyné Berzai Márta



Mindazok, amiket ebben a kiadványban 
felsorakoztatunk: tények. Nem ígérge-
tések, hanem olyan értékek, amelyeket 
Rácalmás utcáin járva a saját szemükkel 
látnak, amit élvezhetnek, amit megél-
hetnek. 
Kisvárosunk, lakókörnyezetünk fejlődé-
sének tanújelei. 
Mi, városvédők a folytatásra hívjuk 
Önöket társként! 
A jelenlegi jogszabályok, adózási és 
egyéb körülmények fennmaradá-

sa esetén a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület képviselői teljesí-
tik vállalásaikat, ahogyan azt eddig is 
tették.

Én a tisztán városvédőkből álló képvise-
lő-testületre szavazok!
Kérem, tegyék ugyanezt Önök is!

Megtisztelő bizalmukat megköszönve:
   Schrick István
         polgármesterjelölt

• Végzettsége: tanító és rajz 
szakos tanár, pedagógia szakos 
bölcsész

• Nyugalomba vonulása előtt 
25 évig volt a Jankovich iskola 
igazgatója

• Két felnőtt lány édesanyja
• Tősgyökeres rácalmási lakó

• Születése óta rácalmási lakó
• A Dunaújvárosi Egyetem mű-

szaki menedzser alapképzési 
szakán diplomázott

• Az E.on Dél-dunántúli Áramhá-
lózati Zrt.-nél dolgozik

• Férjezett, két gyermek édes-
anyja, Pálvölgyi Tamás cukrász-
mester felesége

• Végzettsége: felsőfokú óvónő-
képző, óvodai menedzser

• Házas, két gyermek édesanyja 
és két unokája van

• Születése óta Rácalmáson él
• A Rácalmási Manóvár Óvoda 

és Bölcsőde vezetője, 35 éve 
dolgozik az intézményben

• Helyi vállalkozó
• Nős, két gyermek édesapja, egy 

unokája van
• 31 éve dolgozik Rácalmáson 
• Fejlesztési menedzser
• A Fejér Megyei KISOSZ társel-

nöke

Tisztelt Választópolgárok!

A képviselő-testület a polgármes-
teren kívül 6 főből áll. Kérjük, hogy 
a Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület polgármesterjelöltjé-
re és a 7 képviselőjelöltje közül  
6-ra adja le szavazatát!
Érvényesen szavazni a jelölt neve 
előtt elhelyezett körben két egy-
mást metsző vonallal lehet.

Figyelem!

POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTJEINK

képviselőjelölt képviselőjelölt képviselőjelölt képviselőjelölt
Németh Miklósné Pálinkás Tiborné Pálvölgyi Brigitta Vizi István 




