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TARTALOM

Sirály horgásztábor volt idén 
nyáron is. 

6. oldal

Napközis tábor az iskolában.
14. oldal

Remekül szerepeltek a vízispor-
tosok.

9. oldal

A Börzsönyben vándoroltak az 
iskolások.

10. oldal

 Közösen ünnepeltünk augusztus huszadikán

Rácalmási Városnap

Közeleg a 
X. Tökfesztivál!

Kedves Rácalmási Lakosok!
Közeleg újra a szeptember 

vége, amikor immár tizedik 
alkalommal rendezzük meg a 
Tökfesztivált, ezért ismét kér-
nénk a rácalmásiak segítségét. 
Mivel a rendezvény  egyik (ha 
nem a legnagyobb) érdekessége 
a porták és közterületek deko-
rálása, kérjük, hogy már most 
gondolkodjanak ötletes, jópo-
fa tökkompozíciók elkészíté-
sén, maguk és mások örömére.  
(Folytatás a 3. oldalon.)

A fesztiválok mellett lakóhelyünk közkedvelt rendezvénye a Városnap, amelyet immáron huszonharmadik al-
kalommal rendezett meg az önkormányzat idén augusztus huszadikán. A visszajelzések alapján elmondható, 
hogy a program ezúttal is elnyerte a résztvevők tetszését

Az önkormányzat jelentős összegeket költött  nyáron a Jankovich iskola 
régi szárnyának, a főépületnek a modernizálására. A kivitelezéssel meg-
bízott vállalkozások felújították az elektromos hálózatot, az alsó szinten 
lévő fiú és lány mosdót. Látványos eleme volt a beruházásnak az  iskola 
bejárati ajtajának cseréje

2013. augusztus XX. évfolyam 8. szám
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Állnak 
a bölcsőde falai

Zsigmond László főépítész  
tervei alapján nyár elején el-
kezdődött a bölcsődei szárny 
építése az óvodában. A közbe-
szerzési felhívásra jelentkező 
cégek közül csak a Fejérduna-
Ép Kft. tett eleget a hiánypót-
lási felszólításnak, így ő kapta 
meg a munkát 149 millió 500 
ezer forint nettó ajánlati áron. 

Rácalmás főépítésze az év 
elején tartott közmeghall-
gatáson bemutatta a terve-
ket a lakóknak. Ezek alapján 
az óvoda  régi szárnyát észa-
ki irányba – a hivatal felé – 
nyújtják meg ott épül a böl-
csőde. A kisgyermekeknek 
szánt intézménynek önálló 
bejárata, saját fedett terasza és 
kertje lesz. Két csoportszobá-
ból áll majd, 14-14 férőhellyel. 
Az új épületrészt  még időn 
tető alá hozzá a vállalkozó. A 
belső kialakítások és berende-
zés marad jövőre. 

A bölcsőde a 2014-15-ös 
tanévtől, tehát jövő szeptem-
bertől fogadja a gyerekeket.

Az óvoda bővítésével a je-
lenlegi gazdasági szobák az 
új részbe kerülnek, a meglé-
vő kicsi csoportszobákat ké-
nyelmessé teszik, növelik az 
öltözködésre használt tereket. 
A bővítés után minden elvá-
rásnak megfelelő és szép lesz 
az óvoda, és igényes kertrész 
tartozik majd hozzá.  A be-
ruházást két-három ütemben 
valósítják meg, alkalmazkod-
va az oktatási évhez, nyári szü-
nethez is. A bölcsőde az első 
ütem.

A fiatalokért
Az Új Széchenyi Terv Tár-

sadalmi Megújulás Operatív 
Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott „Duna-men-
ti krea-túra” című TÁ MO P-
3.2.13-12/ 1-2012-0409 jelű 
pályázaton közel 25 millió fo-
rint támogatást nyert a műve-
lődési ház és könyvtár. 

A támogatás a helyi fiata-
lok, gyerekek szabadidős el-
töltését teszi még teljesebbé.

Dr. Tóth Pálné 
nyugdíjba vonult

Az önkormányzat több ut-
cát  is leaszfaltoztatott a nyá-
ron, és gondoskodott azok   
csapadékvíz-elvezetéséről is. 
Egyik ilyen az Akácfa utca, 
ahol lapzártánkkal egyidő-
ben is dolgozott a kivitelező. 
A Martinász telep úthálóza-

tának fejlesztését 137 millió 
834 ezer 595 forintért nyerte 
el a legolcsóbb ajánlatot tevő 
Kulcs Útépítő  Kft., a beruhá-
zás részeként a cég  megoldja  
a Jázmin, a Tulipán, a Nyírfa, 
az Akácfa utca és az Erdősor 
aszfaltozását és vízelvezetését.

Dr. Tóth Pálné, a Rácalmási Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
nyugdíjba vonult. A kiváló szakember sokat tett az elmúlt évben 
az anyagi és egyéb nehézségekkel küzdő helybéli családokért, 
gyermekekért. Emlékezetesek például a karácsonyi adomány-
gyűjtési és jótékonysági akciói. 

Dr. Tóth Pálnét a nyugdíjba vonulása  alkalmából rendezett 
ünnepségen köszöntötték az önkormányzat vezetői a polgár-
mesteri hivatal dolgozói jó egészséget és hosszú boldog éveket 
kívántak neki.

Aszfaltosak lesznek az utak

Több mint 650 millió forint...
Partvédelmi 
munkák zárása 
és nyitása

Rácalmás ófalu város-
rész csúszásveszélyes 2/b 
partfalszakasz állékonysá-
gának biztosítása KDOP-
4 . 1 . 1 / C - 1 0 - 2 0 1 1 - 0 0 0 1 
azonosító számú projekt záró-
rendezvényével közösen tar-
tották az önkormányzat ve-
zetői a Rácalmás-Ófalu III. 
ütem Rác templom örnyékének 
partfal-stabilizációja KDOP-
4.1.1/C-11-2011-0001 azono-
sító számú projekt nyitó rendez-
vényét a Jankovich-kúriában. 

A 2/b ütem összköltsé-
ge 329 millió 552 ezer 771 
forint, amelyból az Euró-
pai Unió és a magyar ál-
lam által nyújtott támo-
gatás 280 millió 119 ezer 
855 forint.  

A projekt célja a hajós köz, 
szigony utca, Kiss Ernő utca, 
Szávó köz, Bajcsy-Zs. utca ál-
tal határolt terület stabilizáci-
ója és ezáltal a magán ingatla-
nok és közterületek állagának 
megóvása és a további káro-
sodások megelőzése. A te-
rületre érkező nyomás alatti 
háttérvizek összegyűjtése és 
elvezetése. A parti sáv gyors 
és hatékony víztelenítése. A 
csúszólap érdesítése. A köz-
utakat, mélyutakat határoló 
partfalak, rézsűk védelmének 
kialakítása.

A III. ütem elszámolha-
tó költsége 340 millió 572 
ezer 620 forint, amelyből 
a támogatás mértéke 306 
millió 515 ezer 358 forint. 

A Kossuth Lajos utcában 
és a levezető közökön létesí-
tett galéria szerú ejtőkútsor-
ral és ejtőkutas drénekkel ösz-
szegyűjtik és elvezetik a Szávó 
köz, Kossuth utca, Bruck köz 
és Kiss Ernő utca által köz-
refogott területre érkező hát-
térvizeket. Gabionelemes, 
zsalukő és monolit vasbeton 
támfalakat építenek a Rác 
közben a leginkább veszélyez-
tető szakaszok megtámasztá-
sára, és megerősítik a temp-
lom alap- és falszerkezetét.
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Megújul 
a temetői 
gyalogút

Az egyházi tulajdonban 
lévő rácalmási köztemetőben 
több helyen megsüllyedt, bal-
esetveszélyessé vált a gyalogút. 

A járdát az önkormány-
zat építtette tizennyolc évvel 
ezelőtt, és a képviselőtestület 
tagjai most úgy döntöttek, is-
mét gyalogutat építtetnek a 
temetőben, hogy megszűnjön 
a jelenlegi áldatlan állapot. A 
testület a járda teljes felújítá-
sáról döntött. A munkákkal a 
legolcsóbb ajánlatot adó Du-
na-Via Kft.-t bízta meg az 
önkormányzat. A kivitelező 
várhatóan még idén ősszel el-
készül a helyreállítással.

Beiskolázási 
támogatás

Rácalmás önkormányza-
ta  15 ezer forint beiskolázási 
támogatást ad gyermekenként 
a  rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők-
nek. 

A képviselőtestület ezen 
döntése összesen 150 helybé-
li gyermeket érint a polgár-
mesteri hivatal nyilvántartása 
alapján.

Az érintetteket kiértesí-
tik a döntésről. A támogatást 
Erzsébet utalvány formájában 
kapják meg a tanévkezdésre 
való tekintettel.

Képviselői 
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy 
Rácalmás Város Önkormány-
zatának  képviselőtestületi 
tagjai közül a következő tart 
képviselői fogadóórát.

Németh Miklósné
Időpont: 2013. szeptember 

4., szerda 15 - 17 óráig

Helyszín: polgármesteri hi-
vatal tárgyalója.

dr. Györe Andrea
jegyző

Szelektív hulladékgyűjtés
A rácalmási önkormány-

zat és a Dunanett Kft. közötti 
megállapodás részeként idén 
is folytatódik a szelektív hul-
ladékgyűjtés településünkön: 
a tavalyi gyakorlat szerint to-
vábbra is külön szállítja el a 
szolgáltató cég az erre a cél-
ra rendszeresített zsákokban 

az összegyűjtött műanyag fla-
konokat.

A szállítási időpontok 
2013-ban a következők:

    Augusztus 28. szerda
    Szeptember 25. szerda
    Október 30. szerda
    November 27. szerda
    December 26. csütörtök

Felújítják 
a kerékpárutat

Közel tízéves a Duna-parti 
kerékpárút, amely több helyen 
töredezett, felpúposodott, 
megrongálódott az elmúlt év-
tizedben.

A biciklis sáv felújításáról 
döntött a képviselőtestület. A 
helyreállítási munkálatok 607 
ezer forintba kerülnek, és még 
az ősszel elkészülnek. 

Közeleg 
a X. Tökfesztivál

(Folytatás az 1. oldalról.)
Itt ragadnám meg az alkal-

mat, hogy felkérjem a vállalko-
zókat, egyesületeket, klubokat, 
boltokat, ha módjukban áll, kép-
viseljék magukat egy-egy  kom-
pozícióval a rendezvényen. Ők 
a főút vonalán és a tó körül de-
korálhatnának, hogy az idelá-
togatókat megörvendeztessék. 
Előre is köszönet érte! 

A lebonyolítás a már jól meg-
szokott módon történik, az érté-
kelés is hasonló lesz az évek óta 
megszokottéhoz. 

Természetesen minden ér-
tékelhető díszítést továbbra is 
2db 3napra szóló belépővel ju-
talmazunk. Itt annyi lenne a 
változás, hogy a belépőket nem 
az értékeléskor osztjuk, hanem 
azzal párhuzamosan, több ön-
kéntes bevonásával. Mivel egy 
csapat képtelen minden helyre 
időben eljuttatni a jegyeket úgy, 
hogy már a pénteki programok-
nál felhasználható legyen, ezért 
a jegyek kiosztása az értékelés-
től függetlenül csütörtökön tör-
ténik meg. 

Ezért kérnénk a kompozíció-
kat már szeptember 26-án dél-
előtt 12 óráig, névvel, címmel, 
kompozíció nevével,  ellátva el-
készíteni. 

Csak a határidőig elkészült 
figurákat áll módunkban belé-
pővel jutalmazni. 

Jó ötletelést! 
Ne feledjék ez a X. lesz! Kö-

zösen még jobb lehet!
Köszönettel: 

Nagyné Berzai Márta

Kiváló óvónő és vezető
Schrick Istvánné ötéves 

óvodavezetői megbizatása 
idén nyáron lejárt, és a kiváló 
szakember úgy döntött, újabb 
öt évre már nem pályázza meg 
a vezetői állást. Az eddiginél 
több időt szeretne szentelni a 
családjának, idős szülei gond-
viselésének, emiatt élt a negy-
ven évi munkaviszony utáni 
nyugdíj kínálta lehetőséggel. 

Az óvodavezetői álláshely-
re kiírt pályázatot az intéz-
mény eddigi vezetőhelyettese, 
Pálinkás Tiborné Kati óvóné-
ni nyerte el öt évre.

Elcsépelt közhelynek tűn-
het, de Schrick Istvánné va-
lóban azért lett óvónő, mert 
imádja a gyerekeket. A Bánki 
gimnáziuma után a Kecske-
méti Óvónőképzőben végzett. 
Képesítés nélküli pedagógus-
ként először Adonyban dol-
gozott, utána  a dunaújvárosi 
8-as óvodában. Az esküvőjü-
ket követő évben, 1975-ben  
visszatért Rácalmásra, ahol a 
szülei és a bátyja is él:  elkezd-
ték építeni a  házukat és Jutka 
a helyi oviban kezdett dolgozi. 

A rácalmási óvoda akkor 
négycsoportos volt, olajkály-
hával fűtöttek, ám már ab-
ban az időben is kiváló volt 
a közösség, és az egyszerűsé-
ge ellenére szerették a gyere-
kek és a szülők a családias in-
tézményt. Aztán a kor igényei 
szerint és a önkormányzat 
anyagi lehetőségeihez mérten 
fejlődött az ovi: az olajkály-
hát hőtárolós villany fűtőtes-
tek váltották fel, a téesz iroda 
megvásárolása után megépült 
az összekötő folyosó, a hátsó 
terasz, a tornaszoba, majd hét 
éve olyan sok volt a gyerek, 
hogy ötcsoportosra bővítették 

az óvodát, és az idei az első év, 
amikor nincs nagy túljelent-
kezés, hanem a 125-ös férő-
helyszámmal megegyező a je-
lentkezők száma. 

Schrick Ístvánné örül an-
nak, hogy a fejlődés folytató-
dik, mert a készülő bölcsődei 
szárnyra nagy szükség van és 
arra is, hogy a téesz iroda he-
lyén kialakított kicsi csoport-
szobákat nagyobbakkal vált-
sák ki. Szintén jóleső érzéssel 
tölti el, hogy Pálinkás Tiborné 
Katika irányíthatja a jövőben 
az intézményt, akinek szíve-
sen adja át a stafétát, aki húsz 
évig a helyettese volt, és szá-
mos szakmai programot dol-
goztak ki és valósítottak meg 
együtt. 

Schrickné Jutka imádja a 
munkáját, a gyerekeket, a kol-
lektívát,  ám mostantól a csa-
ládját helyezi előtérbe a hiva-
tással szemben. De visszajár az 
óvodába, nehezen tudna meg-
lenni a gyerekzsivaj és a kol-
légák nélkül. Nagy boldogság 
számára, ha huszonéves fiatal-
merek, vagy hölgyek köszön-
nek rá az utcán, hogy „Jutka 
néni, emlékszik rám?”
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 Ezúttal is tömegek voltak a városnapon

Színvonalas és ünnepi rendezvény
Rácalmás önkormányza-

ta huszonharmadik alkalom-
mal hívta életre a Városnapot, 
amely ezúttal is államalapítá-
sunk évfordulójához, az új ke-
nyér ünnepéhez kapcsolódott. 
Az első tizenkilenc évben Fa-
lunap néven vert gyökeret e 
rendezvény, majd települé-
sünk városi rangra emelkedé-
sével változott az elnevezése. 
Egy valami azonban állandó 
maradt az évtizedek alatt: a 
program népszerűsége. 

A Városnap ezúttal is ezre-
ket vonzott a Jankovich-kúri-
ába. Délelőtt a hagyományok 
szerint halászléfőző versenyt 
hirdettek a szervezők, ame-
lyen Buday Péter mestersza-
kács értékelte a baráti társa-
ságok, civil közösségek által 
elkészített remek étkeket. 

Délután pedig minden 
korosztály megtalálta a kedvé-
re való elfoglaltságot. A gye-
rekeket ezúttal is külön játék-
birodalom várta a kúria hátsó 
kertjében, és kézügyességü-
ket is kipróbálhatták a kéz-
műves házban. A felnőtteket 
kiállítások várták: a szekció-
termekben helyi művészek 
mutatkoztak be, a konferen-
cia teremben pedig dr. Zon-
gor Gábor festményeit cso-
dálhatták meg. A főbejárattól 
a színpadig pedig vásári por-
tékák, étkek és italok, a szín-
pad mögött ízek utcája fogad-
ták a sétálókat. 

A Városnap ünnepélyes ré-
szén részt vettek a képviselő-
testület tagjai. Schrick István 
polgármester köszöntötte a 
rácalmásiakat, Kovács Eni-
kő református lelkész megál-
dotta, Marx Ferenc plébános 
megszentelte az új kenyeret. 
Dr. Galambos Dénes kor-
mánymegbízott ünnepi be-
szédében arról a tudásról és 
értékről beszélt, amelynek 
István király a birtokában 
volt. Elmondta egyebek mel-
lett azt is, hogy  István szilárd 
alapokra helyezte Magyaror-
szágot azzal, hogy létrehozta 
a vármegyerendszert és az ál-
lamot.

Schrick István polgármester is osztotta az új kenyeret az ünnepségen

Dr. Zongor Gábor festményeiből nyílt kiállítás

A vásári forgatag is része volt a programnak Ezúttal is bemutatkoztak a helyi művészek
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„Rácalmásért”-díjakat adtak át
A Városnap ünnepélyes ré-

szén, este hat óra után Schrick 
István polgármester Rácalmá-
sért oklevelet és névre szóló 
emléktárgyat adott át a kép-
viselőtestület döntése alapján 
azoknak, akik az elmúlt évben, 
években sokat tettek települé-
sünkért és az itt lakókért. A 
díjottakat dr. Györe Andrea 
jegyző méltetta. 

Kitüntetést vehetett át 
Godó Ivánné Marika, aki ak-
tívan gondozza a közterülete-
ket és jelentősen kiveszi részét 
a rendezvények szervezéséből. 
Arnóczky Ilona a foltvarró 
klub vezetője, a kézműves fog-
lalkozások állandó szervezője, 
lebonyolítója, a virágágyások 
örökbefogadásának szorgal-
mazója. Boórné Pusztai Ildikó 
a fesztiválok ötletadója, lelkes 
szervezője, az önkéntes segí-
tők egyik alappillére. Idősebb 
Kiss József aktivitásával és öt-
leteivel hozzájárult a Tökfesz-
tivál sikeréhez, városvédő te-
vékenységével példát mutat a 
tagtársaknak, a rácalmásiak-
nak. Bölcskei Ferenc a Rácal-
más SE szakosztályvezetője 
újjáélesztette és megszeretette 
a vízisportokat a településen. 
Rácalmásért elismerésben ré-
szesítette a képviselőtestület 
a helyi polgárőrséget is, mert 
tagjai önzetlenül és nagyon 
sokat tesznek a közbiztonsá-
gért. A díjat Bartal Zoltán el-
nök vette át.

A színpadi műsort helyi 
művészek, a Vasas néptánco-
sai nyitották meg. 

A városnapra meghívott   
sztárok,  zenészek koncertjei 
ezúttal is nagy sikert arattak. 
Vastag Csaba után Tóth Vera 
lépett színpadra, az ünnepség 
után pedig Rúzsa Magdi nyű-
gözte le a résztvevőket, zárás-
ként pedig a Neoton Familia 
szórakoztatta a közönséget. 
Mindenki sajnálta, hogy a 
nagy szél miatt elmaradt a tű-
zijáték, ám mint megtudtuk: a 
Tökfesztiválon bepótolják.

Rácalmás kitüntetett lakói és közössége

Vastag Csaba után Tóth Vera, Rúzsa Magdi és a Neoton lépett színpadra – 
mind a négy koncert sikeres volt A gyerekek kézműveskedtek ezúttal is

A színpad előtt tömeg volt már a délutáni koncerteken
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Horgásztábor 2013
A Rácalmási Sirály HE 

idén Rétimajorban rendez-
te nyári ifjúsági  horgásztá-
borát.

Az eseményre 20 gyerme-
ket vittünk  3 fő kísérővel. 
Táborunk  a Nyalóka-szi-
geten ideális környezetben 
kapott helyet. Mivel min-
denkinek új volt a helyszín,  
ezért nagy izgalommal vág-
tunk neki a hétnek. Az első 
nap után a halbőség minden-
kit lenyűgözött és már akkor 
tudtuk, hogy jó választás volt 
Rétimajor.

Programunkat elméleti 
foglalkozással kezdtük, ahol 
a kevésbé gyakorlott hor-
gászpalánták is megismer-
hették a felszerelés össze-
állítását, a horogkötéstől az 
úszó súlyozásán keresztül a 
csali feltűzéséig. Ez a prog-
ram egész héten folyamatos 
volt. 

Mivel az idő kegyeibe fo-
gadott minket  számtalan 
szabadtéri eseményen tud-
tunk részt venni a horgá-
szat mellett. Megismertük 
Sárvíz élővilágát,  átkerék-
pároztunk az 5 kilométerre 
lévő Örspusztai  Horgász-
centrumba,  szakszerű ide-
genvezetéssel megnéztük a 
helyi a halászati múzeumot, 
ahol megismerkedhettünk a 
halászok mindennapi életé-
vel. Egy napot eltölthettünk 

Örspusztán  az egyik nagy-
halas tavon. Strandfoci baj-
nokságot szerveztünk ahol 
a „Vaddisznók” csapata győ-
zött, majd foci után csobban-
tunk a pálya melletti tóban. 
Pénteken horgászvetélkedőt 
szervezett az egyesület ver-
senyfelelőse. Itt mindenki 
számot adhatott a héten el-
sajátítottakból, amely teszt-
lap kitöltéséből és halfogó 
versenyből állt.  A két órás 
horgászaton minden gyer-
mek fogott legalább egy-két 
pontyot, az ügyesebbek 8-10 
darabig meg sem álltak.

 Az első három helyezett  
Saskői Janka, Nagy Ben-
ce, Pulai Dániel és a legna-
gyobb halat fogó Godó Ta-
más szép serleggel térhetett 
haza, de senki nem távozott 
üres kézzel.

Szombat este tábortűzzel 
és szalonna sütéssel búcsúz-
tattuk a hetet. Vasárnapra 
már csak a pakolás és a hiva-
talos táborzárás maradt.  Aki 
akart horgászhatott még egy 
kicsit. Ebéd után élmények-
kel gazdagon, fáradtan, de 
csillogó szemekkel vettük az 
irányt hazafelé.

Köszönjük támogatóink-
nak az évről évre nyújtott 
segítséget!

Zsedrovits Tibor 
ifjúsági vezető

Almások- Almása
Augusztus 10-11-én Tóal-

máson került megrendezésre 
a jubileumi 15. Almások-Al-
mása országos találkozó. A 
rendezők mindent megtettek 
azért, hogy a kétnapos ver-
senyre érkezett csapatok és 
kísérőik jól érezzék magukat.

Az első napon a közös ebéd 
után kezdődött a gyalogtúra, 
melynek során megismerhet-
tük a település nevezetessége-
it,  és a csapatok hét állomás-
ból álló gyakorlati vetélkedőn 

bizonyíthatták felkészültsé-
güket. A nap zárásaként ze-
nés-táncos összejövetelen 
mulattak a vendégek. Másnap 
délelőtt került sor a szellemi 
vetélkedőre.

A tavalyi győzelem után 
ebben az évben Rácalmás az 
ötödik helyet szerezte meg. 
Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy elkísérte csapatun-
kat Kukucska Gyula alpolgár-
mester úr is.

Nógrádi Sándor

Cimbora 
Klub

A Cimbora Klub követke-
ző találkozója 2013. szeptem-
ber 7-én, szombaton 15 órától 
lesz a könyvtárban. Szeretettel 
várjuk régi és új cimboráinkat!

Nyári 
szünet

A Művelődési Ház és 
Könyvtár 2013. augusztus 
21-szeptember 2. között zár-
va tart. Nyitás: 2013. szeptem-
ber 2-án.

Tanévkezdés 
a Jankovichban!
Tanévnyitó ünnepség: 

augusztus 30. péntek 17 óra

Első tanítási nap: 
szeptember 2. hétfő
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Levélváltás történt 
a szebb vasútállomásért

Bodnár Sándor, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesü-
let elnöke júniusban levélben 
fordult a MÁV elnök-vezér-
igazgatójához, Dávid Ilona 
asszonyhoz, melyben felhív-
ta a figyelmet a rácalmási vas-
útállomás épületének és kör-
nyékének leromlott állapotára 
s egyben segítségét kérte a 
helyzet megváltoztatására. 

Levelére Futó Imre, a MÁV 
Vagyonkezelő Zrt. munkatár-
sa válaszolt. A vasútállomás 
épületének műszaki állapotát 

megvizsgálták, megállapítot-
ták, hogy a tatarozás valóban 
indokolt s ezért 2013-ban a 
homlokzat vakolatjavítását és 
színezését, a tető fedés javítá-
sát, bádogos szerkezet cseréjét 
és a közforgalmú helyiségek 
tisztasági festését el kívánják 
végezni.

Az állomás környezetének 
rendbetételére (hulladék ösz-
szegyűjtése, zöldfelület gon-
dozás) együttműködésre ké-
rik egyesületünket. 

A városvédők elnöksége
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 Már csak egy hónap van hátra...

FINIS-ben a jubileumi 
X. Tökfesztivál előkészületei

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnök-
sége 2013. augusztus 5-én 
megbeszélte az országos be-
mutatkozásunk lehetőségét 
a Mezőgazdasági Múzeum 
szervezésében.

Tökfesztiváljaink színvo-
nala országosan ismertté te-
heti településünket azáltal, 
hogy kiállítást rendezhetünk 
a Vajdahunyad várban, 2013. 
december 1-20. között. A 
múzeum biztosítja a helyet 
bemutatkozásunkhoz.

Elnökségünk Kovács Im-
réné Ibolyát kérte fel a főleg 
tökkompozíciókból álló kiál-
lítás megszervezésére. Több 
töktermelő meghívása folya-
matban van, a megnyitón sa-
ját gasztronómiánk is bemu-
tatkozik a tökös ételekkel.

Az országos kiállítás anya-
gának egy része látható lesz a 
X. Tökfesztivál alatt a kúria 
termeiben.

A X. Tökfesztivál szervezé-
se gőzerővel folyik. A reszor-
tosok, önkéntesek sok időt, 
energiát fordítanak arra, hogy 
minden gördülékenyen ha-
ladjon.

Fesztiválunk fő jellemzője 
a TÖK minden mennyiség-
ben: dekorációkban, termelők 
termékbemutatójában, művé-
szeti alkotásokban, tökfaragá-
sokban, stb.

A gasztronómia végte-
len lehetőségeket nyújt a tö-
kös ételek hagyományos el-
készítésében, bemutatásában, 
megízlelésében. ennek bemu-
tatásában fog segíteni egyesü-
letünk gasztró csoportja.

A kiállítók körében a tök 
feldolgozása magas szint-
re emelkedett, a népi kultúra 
egyik alapanyaga, művészi al-
kotások készülnek belőle. Ez 
mind látható lesz a kiállítások 
termeiben, sőt szemünk előtt 
zajlik majd a művészi tökfara-
gások bemutatása.

Mivel ez lesz a TIZEDIK 
Tökfesztivál, szeretnénk az el-
múlt évek anyagából egy kiál-
lítást rendezni, amelyen be-
mutatnánk, honnan, milyen 
úton és hová jutott el ez a ren-
dezvény. 

A Tökfesztivál három nap-
ja alatt a gyerekek különbö-
ző kézműves tevékenységeket 
próbálhatnak ki a kézműves 
műhelyekben és a kúria udva-
rában, valamint kipróbálhat-
ják a tökfaragást is. Hagyo-
mányaink szerint a pénteki 
napon óvodás és iskolás cso-
portokat is várunk.

A Hankook Tire Magyar-
ország Kft. koreai ételkóstolót 
tart szeptember 28-án 12-14 
óra között, szeptember 29-
én 12-14 óra között pedig a 
Rácalmási Városvédők tarta-
nak ételkóstolót a tökös éte-
lekből.

Ehhez szeretnénk kérni a 
városlakóktól egy-egy tökös 
étel felajánlást, melyet egy da-

rab három napos belépővel dí-
jaznánk. 

Az Ízek utcája teljes kapa-
citással üzemel minden nap, a 
faházakban híres borvidékek 
és pálinka főzdék kínálják ter-
mékeiket. Nagy választékban 

lesznek tökből készült italok 
és koktélok.

Töklámpás bringatúra és 
gyalogtúra indul 27-én 18 
órai, 28-án 18.30 órai kezdet-
tel, melynek végén szendvics 
és ital várja a túráról vissza-
térőket.

A díszudvarban kézműves 
árusok kínálják szép és igé-
nyes termékeiket.

A színpadi műsorok között 
remélhetőleg minden korosz-
tály megtalálja a kedvére való 
fellépőt és programot, amely-
ből az alábbi ízelítőt adjuk:

Péntek:
Ayarti Hastánccsoport, 

Hestia Tűzzsonglőr csoport, 
TRIÁSZ Zenekar (Sipos 
Péter-Jankai Béla-Kálmán 

György) és a LORD Együt-
tes élő koncertje

Szombat:
Buda Folk Band, 4 for 

DANCE, STROKES ütő-
segyüttes, Deák Bill Blues 
Band, Piramis 

Vasárnap:
Szandi, Mészáros János 

Elek, RÉKAkustic, Brass on 
Brass, Boka és a Klikk, OLD 
BOYS és a CSÍK Zenekar

A végleges műsor teljes 
terjedelmében a szeptemberi 
Rácalmás újságban, plakátja-
inkon és szórólapjainkon lesz 
látható.

Fesztiválunk egyedisége, 
hogy nem profi szervezők, ha-
nem lelkes amatőrök dolgoz-
nak a közönség, az Önök szó-
rakoztatásáért, ezért ezúton 
is kér egyesületünk minden 
városvédő tagot és minden 
rácalmási városlakót, hogy se-
gítségével tegye sikeressé  a X. 
Tökfesztivált.

Steiner Lajos
 elnökségi tag
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Remekül szerepeltek
Remekül szerepeltek a 

rácalmási kajakosok, kenu-
sok a Velencei-tavon meg-
rendezett korosztályos or-
szágos bajnokságon. Minden 
versenyzőnk pontszerző he-
lyen végzett, ami azért is na-
gyon fontos, mert a 2014-
es anyagi támogatást az elért 
eredmények alapján kapja a 
szakosztályunk a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetségtől.

A következő versenyzők 
indultak: Bucsi Blanka, Hor-
váth Laura, Polákovics Petra 
kajakosok.

Kenusok: Bucsi Bence, 
Bucsi Bálint, Kindle Marcel, 
Nagy Ívó Máté, Tilinger Do-
nát, Szakali Szabolcs.

Kajakosok: Bucsi Dáni-
el, Nagy Bence, Török Balázs, 
Pahocsa Kristóf, Bencs Bo-
tond, Markovics Balázs, Tö-
rök Zoltán, Szöllősi Zsolt.

Nagy küzdelemben Ma-
gyar Bajnok lett a 3x200 mé-
teren a Bucsi Bence, Bucsi 
Bálint, Kindle Marcel ösz-
szetételű kenu váltó. Gratu-
lálunk.

Bölcskei Ferenc

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Vasárnaponként délelőtt 10.30-tól a 
Református-Evangélikus templomban 

TANÉVNYITÓ CSALÁDI ISTENTISZTELETET 
tartunk, melyre várjuk  az iskolában és az óvodában hittan-
ra beiratkozott gyermekeket és családjukat! Időpont: 2013. 
szeptember 8, vasárnap 10.30-tól a rácalmási református 
templomban.

CSALÁDI NAPOT tartunk szeptember közepén gyü-
lekezeti tagoknak és a hittanosok családjainak. Az időpont-
ról és helyszínről honlapunkon, facebook oldalunkon, tele-
fonon vagy emailben érdeklődhetnek.

KERESZTKÉRDÉSEK SOROZAT. Kérdések és vá-
laszok Istenről, imáról, Bibliáról. Mindazoknak, akik fel-
nőttként szeretnének keresztelkedni, vagy egyszerűen sze-
retnének elmélyülni a hit kérdéseiben. A 10 alkalmas sorozat 
októberben indul. Kérjük jelentkezzenek emailben vagy te-
lefonon!

Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti prog-
ramjainkról, közösségünk életéről, beszámolókat olvashat 
és képeket nézegethet.

Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564

Lélekfrissítő
„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazsgágra, mert 

ők megelégíttetnek.”
(Máté evangéliuma 5, 6)

Egy napjainkban vetített mozifilmben az egyik szerep-
lőt arra kérik, hogy mondja el a saját verzióját az igazságról. 
„Az igazságnak nincsenek változatai” - feleli. „Az igazság 
egy. Minden verzió hamisság csupán.” Olyan világban élünk, 
ahol minden viszonylagos, az igazság is. Mindenki a saját 
igaza szerint él, akkor is, ha ezzel árt a környezetének. Jézus 
egyetlen igazságról beszél, az Isten igazságáról. Ki az ember? 
Létezik-e Isten? Lesz-e föltámadás? Mi az igazság ezekben 
a kérdésekben? Jézus azt tanítja, hogy aki igazán kutatja és 
keresi a választ, aki éhezi és szomjazza, az megtalálja. 

Imádság:
Uram, add, hogy megleljem a választ égető kérdéseimre! 

Segíts megtalálnom az egy igazságot! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor
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Börzsöny Vándortábor
„Az egyetlen igazi tanulás:
A lényünkben szunnyadó tu-

dásnak tevékennyé ébresztése.
Az emberalkatban rejlő ős-

tudás lényegileg mindenkiben 
azonos, érvénye teljes.

Az őstudás az egyetlen al-
kalmas alap, ami rajta alapszik, 
ronthatatlan, ami elgondoláson 
alapszik, szétmálló”

(Weöres Sándor)

Aki járt már a börzsönyben 
sosem felejti el, egyrészt mert 
gyönyörű zárt erdőrengeteg 
másrészt itt mást jelentenek a 
leküzdendő túraútvonalak ki-
lométerei.

Ugyanis a Börzsöny egy 
ősvulkán, még felelhető kal-
derája, ide futó túraútvonalai, 
ösvényei általában az átlagnál 
jóval meredekebbek, s ezt két 
paraméterünk, a haladási se-
besség és a káromkodásper-
sely tartalma is híven tükrözte.

A Rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola ba-
kancsos csapata idén tehát 
kilenc első vándorossal meg-
újulva a Börzsönyt szemelte ki 
úticélként, mivel a nyolc nap 
igen rövid idő egy ilyen fel-
adatra programokban bizony 
nem volt hiány.

A vándortábor különleges-
sége abban rejlik, hogy bár te-
matikus tábor, tehát a prog-
ramelemeket átszövi a túrázás 

nem egy programterületre he-
lyezi a hangsúlyt, hanem a 
maga komplexitásában a nép-
rajztól a sziklamászáson, ka-
landparkon át a bányaláto-
gatásig a földrajzi környezet 
számtalan területét felölelve a 
célokat gyalogos erdei túrákkal 
megközelítve éri el, ezen túl, 
magunk szervezzük szállásain-
kat, programjainkat, magunk 
főzünk, és mindenki életkorá-
nak megfelelően kiveszi részét 
a tábori munkában…

Bázishelyünk Királyréten, 
a valamikori uralkodói ren-
geteg központjában a Bagoly-
bükki patak partján, a Duna 
Ipoly Nemzeti Park erdei is-
kolájában volt. Miután a np. 
munkatársa segítségével, rövid 
túrával felderítettük a telepü-
lésrész nevezetességeit útjára 

indítottuk a szokásos tájéko-
zódási játékprogramunkat,-
természetesen ilyenkor ér-
tékelve a tavalyi csapatok 
teljesítményét is… 

Egy-egy útvonal bejárása-
kor a gyerekeink csoportosan 
egy komplett az egész útvonal 
felfedeztetésére kiterjedő „fel-
adatcsomagot” oldanak meg. 
Öt-hatfős csapataikat maguk 
választják. Játékos formában 
versenyeznek, többek között így 
tárjuk fel az adott tájegység ter-
mészeti, kulturális, történelmi 
érdekességeit…a kérdéskörök 
minden esetben a látottakhoz 
a tapasztaltakhoz, a területhez 
kapcsolódnak.(6 km)

Másnap délelőtt a környék 
határában a Bajdázó-tó, a kő-
bánya és egy kis ásványgyűj-
tés, majd délután a felhagyott 
vasércbányák barlangjainak 
felfedezése és a Vár-hegy kö-
vetkezett.(9 km) Persze, reg-
gel azért bemelegítésül óriásit 
versenyzett a csapat a hajtány-
pályán is.

Harmadnap egész napos 
túrával támadtuk a gyönyörű 
Nógrád várát (18 km), majd 
éjszakai igen hangulatos pár 
km-s bátorságpróba követke-
zett.

Hétfőn Szokolya érinté-
sével, – ahol sajnos sokad-
szorra nem tudtunk bejutni 
a Mányoki-Viski emlékház-
múzeumba – a Kacár-tanyá-
ra látogattunk. A néprajzi 
élménytárban lebilincselő elő-
adások és praktikus gyakorla-

tok keretében ismerkedtünk 
mindennapi kenyerünk szüle-
tésével. Izgalmas, egyedülálló 
élményt jelentett a saját ma-
gunk által kovácsolt emlék-
patkó…(11 km)

Ötödik nap kellően meg-
edzve egy felejthetetlen, 
hegymászással egybekötött 
Suta-berki nyiladék-Csóvá-
nyos (938 m) - Nagy-hideg-
hegy - Magas-tax - Taxi-nyi-
ladék körtúrával hódítottuk 
meg a kilátót! (22,3 km)

Másnap játékos vetélkedő 
keretében felavattuk újonca-
inkat, elláttuk a rengeteg apró 
zúzódást, csípést, húzódást és 
eltávolítottunk egy-két „kom-
mandós-kullancsot” is, köz-
ben jókat és rengeteget ját-
szottunk, számháborúztunk, 
születésnapot köszöntöttünk, 
tanultunk. (5 km)

Csütörtökön az idén nyi-
tott Törökmezei Kalandpark-
ban tombolhatta ki mara-
dék erejét csapatunk, közben 
persze némi kisvasutazás sem 
ártott a remegő lábaknak. 
Mindamellett Radnó Nor-
bert megdöntötte a felnőtt 
pályarekordot. (8 km) Mint 
minden este tábortűzzel bú-
csúztunk Királyréttől. Utolsó 
napunk délelőttjén Kismaros-
sal ismerkedtünk, majd meg-
látogattuk a Sváb-tájházat, a 
falumúzeumot. (5 km) A vá-
gányzár miatt kalandos vo-
natozás után, fáradtan, élmé-
nyekkel telve tértünk haza… 

Márta István

Köszönet
Mint megannyiszor köszönet illeti mindazokat, akik se-

gítették táborunkat, hiszen minden élelmiszer, kötszer, vagy 
bármely más adomány miatt megtakarított forint, a prog-
ramokra fordítva-színesíti, változatosabbá teszi a vándor-
tábor életét.

Baglyas Ágnes Virágboltja Rácalmás, Csurgó István mé-
hész, DS-televízió, Farkas László Vasboltja, Gyógyszertár 
Rácalmás - Somogyiné Gyöngyi, Híd Európába közala-
pítvány, Kenguru Abc, Dunaújváros, Komolai papírbolt, 
Mohainé Csupity Zsófia, Martinász-reál Abc, Rendelőin-
tézet büféje-Dunaújváros, Rácalmásért Oktatási Kulturális 
és Környezeti Nevelési Egyesület, Tesco Áruház Dunaúj-
város! 

Külön köszönet Schrick István polgármester úrnak, va-
lamint Rácalmás város képviselőtestületének!
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Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

ÖRÖKSÉGÜNK
Végveszélyben. Talán ez-

zel a szóval lehetne legin-
kább jellemezni azt az össz-
képet, amellyel az ófaluban 
található Izraelita temető 
fogadja ritka látogatóit. Túl-
burjánzott gaz, töredezett, 
már-már az olvashatatlan-
ságig fakult sírkövek állnak 
némán az utókor kegyeleté-
re várva.

Pedig nem volt ez mindig 
így. Az egykor jobb napokat 
megélt rácalmási zsidó kö-
zösség településen belüli je-
lentőségéről mind a Helyei 
mind a Mosonyi-féle Rácal-
más monográfia is megem-
lékezik. Ezek, valamint Rá-
calmás idősebb korosztálya 
általi beszámolók alapján az 
itt élő izraeliták voltak a te-
lepülés gazdaságának mo-
torjai.

Jelenlétükre való uta-
lás már az 1760-as évektől 
kezdve fellelhető helytörté-
netünkben. A tízévente tar-
tott népszámlálás során a 
felekezeti megoszlás arány-
számai is arra utalnak, hogy 
egyre több rácalmási val-
lotta magát az izraelita fe-
lekezethez tartozónak. Az 
1800-as évek végére pedig 
már saját iskolával és ima-
hellyel is rendelkeztek és 
sokszínű szokásaikkal meg-
határozó részeivé váltak Rá-
calmás soknemzetiségű ké-
pének. A helyi izraeliták 
közül került ki többek kö-
zött Führer Sándor is, aki 
- sírkövének tanúsága sze-
rint - „Rácalmás községé-
nek 40 évig volt jegyzője, élt 
67 évet, meghalt 1916. júli-
us 18-án”.

Sajnos azonban a „viha-
ros XX. század” nem sok 
jót tartogatott Magyaror-

szág vidéki zsidóságának. 
A korabeli antiszemitiz-
mus, a zsidótörvények, majd 
a Vészkorszak (Shoah) úgy 
tűnik végleg felszámolták az 
egykori Rácalmási zsidó kö-
zösséget.

Pálinkás István kezde-
ményezésére 2007 nyarán 
a Magyarországi Zsidó Te-
metőkért Alapítvány kép-
viselői látogatást tettek a 
Rácalmási Zsidó temető-
ben. Az alapítvány azzal a 
céllal jött létre, hogy meg-
mentse a hányatott sorsú 
zsidó temetőket, óvja őket 
az enyészettől és a pusztu-
lástól, azokat kegyeleti em-
lékhellyé nyilvánítsa. Ak-
kori megállapításaik szerint 
„habár a temető gazzal van 
benőve, szépen állnak a sír-
kövek.” Sajnos ez ma már - 
egy két kivételtől eltekintve 
- nem így van.

A nyughely szinte meg-
közelíthetetlen, kidőlt sír-
kövek és tüskés gaz árul-
kodnak ezen helytörténeti 
emlék elfeledettségéről.

Rácalmásiak kicsi, de lel-
kes csoportja a zsidó-teme-
tő rendbetételét tűzte ki cél-
jául.

Munkájukat támogatja 
az alapítvány és a rácalmási 
cserkészek is részt vállalnak 
a munkából. A most szerve-
ződő Rácalmási Katolikus 
Kör Egyesület pedig gond-
nokságot kíván vállalni az 
emlékhely fölött.

Támogatók és önkén-
tesek jelentkezését vár-
juk a további munká-
latokhoz a 20/2088058 
telefonszámon, vagy e-le-
vélben a vnagy1984@gmail.
com címre.

Blau Sándor

Pályázati felhívás
A Rácalmásért Oktatási Kulturális 
és Környezeti Nevelési Egyesület 

pályázatot hirdet 
„Mire használhatóak az elkopott 

gumiabroncsok?” címmel.

A pályázat témája:
Környezetünk védelme minden ember feladata, sőt köteles-

sége, hogy élhető maradjon a Földünk. Az újrahasznosítással 
rengeteg „szemetet” tudnánk házilag feldolgozni egy kis fantá-
zia és barkácsolás segítségével. Az elhasznált autógumikból ké-
szült munkák lehetnek díszek, vagy használati tárgyak, melyek 
új funkciójukkal segíthetik, megszépíthetik az emberek életét, 
környezetét.

A pályázat feltételei:
A pályázatra jelentkezhet minden Rácalmáson élő lakos, 

vagy a városunkban tanuló, dolgozó személy vagy csoport.

A pályázaton résztvevőknél nincs korhatár!

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikat kiállítsuk, 
az alkotásokról felvétel, fotó jelenjen meg a médiában.

Minden pályázó legfeljebb 3db alkotással pályázhat, melyek 
mérete maximum 1500X1500 mm lehet, kivétel a kültéri fel-
használásra készült pályaművek. 

A pályázat időpontjai:
A pályázatra 2013.09.15-ig lehet jelentkezni telefonon a 

06/25/440-020-as illetve a 06/30/6322683-as számokon vagy 
személyesen a Jankovich Kúriában.

A pályázatra készült alkotások leadási határideje 2013.10.01.
kedd 12óra.

A pályázat díjazása:
 I. helyezett 10.000 ft értékű OBI vásárlási utalvány
 II. helyezett 5.000 ft értékű OBI vásárlási utalvány
III. helyezett 3.000 ft értékű OBI vásárlási utalvány

A pályázatra beérkezett munkákat  2013. 10. 02-án a Janko-
vich-Kúriában állítjuk ki. Eredményhirdetés a kiállítás megnyi-
tóján 10. 02 szerdán 16 órakor.

Egyéb információ a 06/20/352-7775-ös telefonszámon.

A Rácalmásért Oktatási, Kulturális és 
Környezeti Nevelési Egyesület vezetősége
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A városvédő egyesület 
várja önöket!

Egyesületünk az elmúlt 
hónapban berendezte a régi 
önkormányzati épületben 
lévő irodáját. A felajánlott 
berendezési tárgyakért kö-
szönet illeti Borné Pusztai 
Ildit és Kupsza Jánosnét.  Pal-
los László kifestette, Vargyas 
László pedig egy előszobafal-
lal tette barátságosabbá a he-
lyiséget. 

A 4. sz. irodában egyesü-
letünk aktivistái, önkénte-
sei minden szerdán tartanak 
ún. fogadóórát délelőtt 8 és 
10 óra, valamint délután 5 és 
6 óra között, ahol már közel 
egy hónapja várjuk a lakókat 
észrevételeikkel, javaslataik-
kal, ötleteikkel vagy felaján-
lásaikkal.

Az iroda megnyitása óta 
eltelt időben szerencsére sok 
látogatónk volt, akiknek az 
észrevételeit rendre feljegyez-
zük. Ezekből néhányat ki-
emelnénk:

- A Népfront úti pusztuló 
fák hiánypótlására lenne szük-
ség, ahol a lakók nem tudják el-
végezni a metszést, gallyazást, 
ott segíteni kéne. Javaslat volt, 
hogy esetleg gyümölcsfákat le-
hetne ültetni, hogy a rászoru-
lók szedhessenek belőle.

- A Deák tér aszfaltozás 
utáni helyreállítása nem tör-
tént meg maradéktalanul, ke-
vés a föld, illetve az is tele van  
törmelékkel, az utcajelző táb-
lák hiányosak. A tér lakosai 
vállalnának virágosítást, eh-
hez segítséget kérnek, vala-
mint jó lenne egy-két pad és 
szemetes kihelyezése is.

- Vasútállomás rendbetéte-
lére nagy szükség lenne.

- „Szép porta” tábla újbóli 
juttatását szeretnék.

- És volt olyan látogató, aki 
a felvételét kérte az egyesület-
be.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Horfer Serleg Megye III. osztályú 
labdarúgó bajnokság 2013/2014

Augusztus 17. szombat: Rácalmás-Perkáta
Augusztus 25. vasárnap 17 óra: Nagyvenyim-Rácalmás
Augusztus 31. szombat 16.30 óra: Rácalmás-DASE
Szeptember 7. szombat 16.30 óra: Kisapostag-Rácalmás
Szeptember 14. szombat 16 óra: Rácalmás-Vajta
Szeptember 22. vasárnap 16 óra: Előszállás-Rácalmás
Szeptember 28. szombat 15 óra: Rácalmás-Nagykarácsony
Október 6. vasárnap 15 óra: Cece-Rácalmás
Október 12. szombat 14.30 óra: Rácalmás-Alap
Október 19. szombat 14.30 óra: Rácalmás-Mezőfalva II.
Október 27. vasárnap 13.30 óra: Enying-Rácalmás
November 2. szombat 13.30 óra: Rácalmás-Zichiújfalu
November 10. vasárnap 13.30 óra: Sárszentágota-Rácalmás

Alkotótábor 
a Jankovich-kúriában

A Jankovich-kúria Rendez-
vény-és Turisztikai Központ 
hagyományaihoz híven, 2013 
nyarán is szervezett napközis 
tábort 4-10 éves korú gyer-
mekek számára. A táborban 
a gyermekek különféle prog-
ramokon vehettek részt, me-
lyek minden napra tartogattak 
meglepetéseket. Lovaglás, fa-
faragás, arcfestés és csillámte-
toválás, hűtőmágnes készítés, 
üvegfestés, labdajátékok, túrá-
zás és még sok-sok érdekesség 
szerepelt az általunk kínált le-
hetőségek között. 

Kicsik és nagyok egya-
ránt megtaláltak azokat a te-

vékenységeket, amelyeket a 
nagy hőség ellenére a Janko-
vich-kúria épületeinek hűvös 
falai és a kertben az árnyékot 
adó fák alatt kedvükre végez-
hettek.

Mint minden évben, idén 
is sok táborozó visszaté-
rő vendégünk volt, és több-
ször elhangzott nem egy kis-
gyermek szájából, hogy várja 
már a jövő nyarat, ismét sze-
retne jönni, új barátokra lel-
ni és sok új élménnyel gaz-
dagodni! 

Jövőre tábor a Jankovich-
kúriában!

Deimel PetraDömsödön edzőtáboroztak
Dömsödön készültek egy hétig – napi két edzéssel – a 

rácalmási fiatalok az Országos Bajnokságra. A táborozás költ-
ségeihez a Jankovch Miklós Általános Iskola is hozzájárult.

Köszönjük.
Bölcskei Ferenc
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A foltvarrók hírei
Mozgalmas, öltögetős 

időszakra tekinthet vissza a 
rácalmási  Cikk-Cakk Folt-
varró Klub. Folytatva azt a 
kezdeményezést, hogy tavaly  
ősszel az óvodát egy falikép-
pel leptük meg, az iskolabál-
ra pedig  egy takarót ajánlot-
tunk fel. 

Idén a hagyományos klub-
foglalkozásokon a sok szép 
foltos munkáinkon kívül a 
ballagó nyolcadikosoknak ké-
szítettünk ajándékot. A cso-
port szorgos kezei a lányok-
nak farmerből varrtak táskát, a 
fiúknak pedig irattartót készí-
tettek. Ezt a kis meglepetést a 
banketten kapták meg a gye-
rekek, aminek nagyon örültek.  

Június 15-én immár sokad-
szorra kapcsolódott be cso-
portunk a Magyar Foltvarró 
Céh által meghirdetett or-
szágos rendezvénybe. A varr-
junk a szabadban nevet viselő 
programra a klub aktív tagjai 
délelőtt 9 órától várták azokat 
az asszonyokat és gyerekeket 

akik szívesen készítettek va-
lamit sajátkezűleg. A művelő-
dési ház nagy terasza és az ár-
nyékos fák kiváló helyet adtak 
annak a 47 főnek akik a hely-
bélieken kívül a környező fal-
vakból látogattak el hozzánk 
egy kis öltögetésre. Foltvarró-
saink rendszeresen  találkoz-
nak más település csoportjai-
val is a közös varrások során. 
Legutóbb néhányan a febru-
árban alakult adonyi foltosok 
rendezvényén jártak, ahol a 
kedves megnyitó műsor után 
egy kellemes varrós napot töl-
töttek együtt. 

És hogy a nyár se múljon el 
munka nélkül  a klubunk né-
hány szorgos tagja Arnóczky 
Ilusnál  júliusban táskát ké-
szített. 

Kis pihenő után szeptem-
berben újra találkozunk és 
készülünk a hagyományosan 
októberben tartandó közös 
varrásra,ahol hozzánk láto-
gatnak el az ország különböző 
pontjain működő csoportok.

Tisztelt leendő 
Támogatónk!

Engedje meg, hogy néhány perc 
erejéig igénybe vegyem figyelmét.

Hegedűs Luca (8) és Hegedűs 
Dominik (10) a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola diákjai, az el-
múlt években számos elismerést 
szereztek, mind iskolájuknak (di-
ákolimpia), mind egyesületüknek 
(különböző bajnokságok) a sakk 
területén.

Néhány említésre méltó:
- Luca: 2012-2013: Fejér me-

gyei rapid bajnok, megyei diák-
olimpiai bajnok (óvodásként is), 
korcsoportos V. helyezett, magyar 
gyermek csapatbajnokság győztes 
csapat tagja, magyar rapid csapat-
bajnokság IV. helyezett, országos 
diákolimpia IX. helyezett

- Dominik: 2012-2013: Fejér 
megyei diákolimpiai bajnok, or-
szágos diákolimpia XII. helyezett, 
magyar gyermek csapatbajnokság 
győztes csapat tagja 100%-os tel-
jesítménnyel, magyar rapid csa-
patbajnokság IV. helyezett, magyar 
korcsoportos elődöntő III. helye-
zett.

Gyermekről bővebb informáci-
ók http://gyereksakk.fw.hu/olda-
lon találhatók.

A legrangosabb verseny a Ma-
gyar Korcsoportos Bajnokság, 
melyből külön elődöntőt rendez-
nek tavasszal, ahonnan a legjobb 
10 versenyző kerül a döntőbe, akik 
között körmérkőzés keretében dől 
el a bajnoki cím. Majd az első két 
helyezett képviselheti hazánkat az 
Európa-, illetve világbajnokságon.

Luca a kevés induló (11 fő) mi-
att automatikusan, Dominik 62 
versenyzőből a 3. helyen jutott a 
balatonlellei döntőbe. (jún. 20-29.)

Fantasztikus versenyzéssel 
Luca megszerezte az ezüstérmet, 
így képviselheti hazánkat az Euró-
pabajnokságon, Dominik az 5. he-
lyen végzett.

Tehetséges sakkozók címmel 
Dunaújvárosi Hírlap 2013. 07. 02. 
http://duol.hu/racalmas/tehetse-
gessakkozok- 1550225

Az Európa-bajnokság Mon-
tenegróban kerül megrendezés-
re 2013. 09. 28-10. 09. között, sa-
ját jogon bekerült versenyzők (1-2. 
helyezett) költségeinek felét a Ma-
gyar Sakkszövetség állja, a többi 
versenyző, valamint a kísérők ön-
költségen vesznek részt.

Az Európa-bajnokságon való 
szerepléshez és a minél tisztesebb 
helytálláshoz szeretnénk az Önök 
segítségét kérni.

Támogatása a Mattolna Tehet-
ségkutató Közhasznú Alapítvá-
nyon keresztül jut el hozzánk.

(Társasági adóalap kedvez-
ményt lehet igénybe venni.)

Melynek számlaszáma: 
70400036-10305784-00000000 
Bátaszék és Vidéke Takarékszö-
vetkezet

További információ az Alapít-
ványról http://mattolna.hu/alapit-
vany.html

Hisszük, hogy tevékenységünk-
kel jelentősen hozzájárulunk a sakk 
népszerűsítéséhez (már választható 
tantárgy), valamint Kistérségünk és 
Országunk sportéletéhez.

Köszönjük támogató segítsé-
gét!

Üdvözlettel:
Hegedűs Noémi

a gyerekek édesanyja

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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Rácalmási 
Katolikus Kör 
Egyesület

Rácalmási Katolikus Kör 
Egyesület névvel egy he-
lyi közösségépítő mozgalmat 
szeretnénk indítani, amely a 
katolikus értékeket képviselve 
többek között karitatív, kul-
turális, ifjúságnevelő, hagyo-
mányőrző feladatokat vállal-
na fel.

Miért lenne hasznos egy 
katolikus egyesület létreho-
zása? Magyarországon a la-
kosság 50-60 százaléka vall-
ja magát római katolikusnak. 
Tragikusan kevés a papi, 
szerzetesi hivatás. Mi hívek 
ugyanúgy az egyházhoz tar-
tozunk, mint ők. segítsük őket 
munkájukban, ne várjuk tét-
lenül, hogy ezrek munkáját 
néhányan végezzék! Egyház-
községünkben is rengeteg fel-
adat vár ránk.

 Az egyesületi forma lehe-
tőséget ad egy aktív közösség 
megszervezésére, támogatá-
sokat, pályázatokat nyerhet, 
kellő súllyal képviselheti ér-
dekeinket.

 Mottónknak a cserkész-
fogadalom részletét ajánlom: 
„...fogadom, hogy híven tel-
jesítem kötelességeimet, ame-
lyekkel Istennek, hazámnak, 
és embertársaimnak tarto-
zom. Minden lehetőt megte-
szek, hogy másokon segítsek.”  
Van benned hit, remény, sze-
retet? Vállalnál munkát, szol-
gálatot a közösségért? Közöt-
tünk a helyed! 14 éves kortól 
bárki tag lehet, aki az egye-
sület céljaival egyetért, azokat 
támogatja, dolgozik értük.

Az egyesület alaku-
ló közgyűlését szept-
ember 14-én 17h-tól 
a művelődési házban 
tartjuk.

További információk: 
30/4379109, blau@invitel.hu

Blau Sándor

Napközis tábor az iskolában
Június 17.-től 28.-ig került 

megrendezésre a Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben az alsós tanu-
lók számára szervezett Nap-
közis tábor. Az első héten 32 
a második héten 26 gyermek 
vett részt a 8 órától 16 órá-
ig szervezett programokon. 
A tábor helyszíne az iskola 
volt, ahol kézműves, sport és 
szabadidős foglalkozásokat 
szerveztünk a tanulóknak, 
innen tettünk kirándulásokat 
a városban. A kézműves és 
sportfoglalkozásokon igye-
keztünk olyan tevékenysé-
geket kitalálni, mely az elsős 
tanulónak is megoldhatóak 
és a negyedik osztályosok is 
örömüket lelik bennük. Így 

a két hét alatt a gyerekeknek 
többek között lehetőségük 
volt fonalgömb készítésre, 
gipszfestésre, gyöngyfűzés-
re, terméskép ragasztásra, ka-
vicsfestésre, pólófestésre, do-
bozos festésre, papír virág 
készítésre, fakanálbáb készí-
tésére. Ezen felül készítet-
tünk tábor zászlót, minden 
reggel, reggeli tornáztunk, 
délutánonként csendes pihe-
nőt tartottunk, ahol a gyer-
mekek kedvenc meséi ke-
rültek vetítésre. A kézműves 
foglalkozásokon túl számhá-
borút, túrázást, sport vetél-
kedőket és drámapedagógiai 
foglalkozásokat tartottunk a 
táborozóknak. 

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának köszönhetően 

az étkezést is az iskola étke-
zőjében tudtuk lebonyolítani. 
A foglalkozások megszerve-
zéséhez támogatást kaptunk 
a szülőktől és a Rácalmásért 
Oktatási, Kulturális és Kör-
nyezeti Nevelési Egyesülettől, 
ezúton köszönjük nekik a tá-
mogatást. 

A tábor szervezésében 
résztvevő napközis pedagógu-
sok Baráth Józsefné, Kopecz-
né Konnát Anikó, Sörös Ildi-
kó és Tóth Zoltánné voltak.

A táborra nagy volt az ér-
deklődés, reméljük a gyerme-
kek, jól érezték magukat és 
hasznosan, tartalmas progra-
mokkal tudták tölteni a va-
káció első két hetét. Táboroz-
zunk jövőre is! 

Sörös Ildikó

Eladásra kínálunk: üres PB gáz-
palackot, terménydarálót, üstházat 
üsttel és fa fedővel, piros női kem-
ping kerékpárt világítással és pót 
belső gumival, fém tészta készítő 
gépet,110 l akác boros hordót, 50 
l műanyag boros hordókat és mű-
anyag baromfi etetőket. Minden 
használt, jó állapotú. Érdeklődni le-

het: Rácalmás József A. u.14.  06-
25/444-741

q
Korrepetálást vállalok (NEM  PE-
DAGÓGUS) műszaki + ker. főisko-
lai végzettséggel. Nagyon szeretem 
még a történelmet is, -napközi jelleg 
is szóba jöhet. Tel.: Tóth Éva 70/572-
09-80.

Költözés miatti kiárusítás szeptem-
berben minden szombaton  9-12-ig, 
Somogyi B. u. 62. Nyitott  kert.

Gyermekfelügyeletet, házve-
zetést vállalok, illetve szociális 
gondozói, könyvelői, kereske-
delmi végzettséggel munkát ke-
resek. Telefon: 06-30-301-3682

Hirdetés
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A hónap híre és fotója

A legmozgalmasabb hónap
A kajakos és a kenusok szá-

mára a július az év legmozgal-
masabb hónapja. A mester-
sek Szolnokon álltak rajthoz. 
A rácalmási színeket Gélné 
Sárközi Éva, Ruffingné Be-
decs Gyöngyi, Tóth Edit, Bal-

la Gábor, Szulik Ferenc és Ifj. 
Balla Gábor képviselte.

Minden egységünk a dön-
tőben szerepelt, s minden szí-
nű éremből  jutott a verseny-
zőinknek. 

Bölcskei Ferenc
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
440-023

Óvoda: 
440-035

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 440-024 ,440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 
25/440-038

Művelődési ház és  könyvtár: 
25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

  
25/440-957

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

DRV Velence: 
22/589-350

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561 

Állatorvosi rendelő: 

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal:  06-20-9726-597

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2013. szeptember 20-án, 

pénteken jelenik meg. Lapzárta: szeptember 9-én, hétfőn. Kérjük, 
hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb szeptember 9-ig  juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri 
hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és öröm a 
közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket  hordoz-
za magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait! Fe-
jes-Nagy András György, 2013. 07. 03., Arany J. u., Novák Fruzsina Ilo-
na, 2013. 07. 04., Táncsics M. u., Gömöri Zsófia, 2013. 07. 12., Pacsirta 
u., Imre Kata, 2013. 07. 12., Népfront u., Kazi Levente, 2013. 07. 18., 
Park köz, Czinka Gréta, 2013. 07. 29., Balassi B. u., Bali-Bartal Zétény, 
2013. 07. 17., Petőfi u. Több újszülött gyermek születéséről a védőnők-
nek nincs információjuk.


