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TARTALOM

Friedrich Ferenc készíti Rácalmás 
II. világháborús emlékművét... 

3. oldal

Szépül a vasútállomás környéke.
8. oldal

Utcabállal avatták a Martinász 
lakótelepen aszfaltozott utakat.

4. oldal

Felhívás Rácalmás lakóihoz!

Ha szeretne párjával együtt három napon át ingyen szóra-
kozni a 2013-as Tökfesztiválon, akkor nincs más teendője, mint 
szeptember 26-án (csütörtökön) 12 óráig kihelyezni egy több 
tökből álló, tetszőleges kompozíciót a háza elé!

Minden értékelhető művet 2 darab 3 napra szóló belépőjegy-
gyel díjazunk!

Az értékelés szempontjából fontos, hogy írja ki a kompozíció 
fantázianevét, a készítője nevét és a pontos címét is. 

Számítunk a közreműködésükre, játékos ötleteikre!
Köszönettel: 

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Szeretettel várjuk kisvárosunk lakóit 
és a vendégeket a 2013-as, 

jubileumi rendezvényünkre!
(Részletes program az 5-6. oldalon.)

Befejeződött 
a termálvíz 
tesztelése

Dr. Gujás Márta,  a Szent 
Pantaleon Kórház reumato-
lógus főorvosa irányításával 
tesztelték a rácalmási termál-
víz bizonyos betegségcsopor-
tokra gyakorolt hatását a nyár 
végén. A fürdés után megkér-
dezett betegek nagyon pozi-
tív hatásokról számoltak be, 
szinte valamennyien elmond-
ták: éreztek javulást. A kémiai 
vizsgálatokról készült jelentés 
is kedvező.

A folyamat még nem zárult 
le, hiszen a főorvos asszonynak 
három hónap elteltével még el 
kell végeznie egy utolsó vizsgá-
latot. Az eddigi eredményekből 
azonban kétségkívül  arra lehet 
következtetni, hogy a rácalmási 
termálvíznek gyógyító hatásai 
vannak. (Írásunk a 2. oldalon.)

Jutka óvónénit köszöntötték 
nyugdíjba vonulása alkalmából.

4. oldal

2013. szeptember XX. évfolyam 9. szám
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Gyógyító összetevői vannak a víznek!
Dr. Gujás Márta, a Szent 

Pantaleon Kórház reumatoló-
gus főorvosa vezetésével és dr. 
Parrag József főorvos jelen-
létében tesztelték  a rácalmási 
Duna-parton öt évvel ezelőtt 
fúrt kút termálvizét. A Jank-
vich-kúria alatti csónaktáro-
lóban kialakított fürösztő he-
lyiségben júliusban kezdődött 
a tizenöt alkalomból álló kúra, 
amelyen összesen hetvenkét 
beteg vett részt.

Dr. Sándor Péter, az önkor-
mányzat többségi tulajdoná-
ban álló Ráctherm Kft. ügyve-
zetője akkor elmondta, hogy a 
víz ásványvízzé minősítésének 
folyamata előrehaladott álla-
potban van. A gyógyhatásá-
nak kiderítésére irányuló ké-
miai vizsgálat alapján magas a 
kéntartalma és szinte nulla a 
klórtartalma. A vegyelemzés 
alapján  elmondható továbbá, 
hogy tartalmaz fluoridot, ami 
nagyon kedvezően hat cson-
tokra (használják csontritku-
lás kezelésére, ízületi megbe-
tegedések gyógyítására). A víz 
egyik alkotóeleme a bromid 
is, amelynek nyugható hatá-
sa van.  Az összetevők alap-

ján tehát nagy esély van arra, 
hogy év végére megszerezhe-
tő a víz  gyógyászati minősíté-

se. Ami azt jelenti, hogy nem 
egyszerűen termálként hasz-
nosulhat a Duna-part alatti 
36-38 fokos víz, hanem gyó-
gyászati célokat szolgáló für-
dőt építhet  ott Rácalmás ön-
kormányzata.

Dr. Gujás Márta is meg-
erősíti az eddigi vizsgálatok 

alapján most mindazt, ami 
a kémiai összetétel alapján 
szinte várható volt a fürdési 

tesztek során.
– Bizonyos beteg-

ségcsoportoknál, a 
térd izülti és gerinc-
bántalmak esetén fi-
gyeltük a víz hatását. A 
betegeket megvizsgál-
tuk a fürdés előtt, vala-
mint utána is, és rögzí-
tettük az állapotukat és 
a tapasztalatokat. Hát-
ra van még egy har-
madik vizsgálat, ami a 
kúra után három hét-
tel esedékes. A három 
alkalommal regisztrált 
adatokat, értékeket ki-
elemzi egy szakmai bi-
zottság, és ez a bizott-
ság fogja eldönteni a 
víz sorsát, meghatá-

rozni annak  gyógyászati ér-
tékét, és ez alapján történhet 
meg a gyógyvízzé nyilvánítás. 

A reumatológus főorvos 
szerint az eddigi eredmények 
nagy reményekre adnak okot, 
illetve arra engednek követ-
keztetni a kémiai összetevő-
ket is figyelembe véve, hogy 

a rácalmási víz meg fog felel-
ni azoknak a kritériumoknak, 
amelyek a betegvizsgálatokra 
vonatkoznak. 

Több betegnél észleltek 
fürdőreakciót – gyengébbet 
vagy erősebbet –, ami a hatá-
sosságra bizonyíték, néhány 
esetben meg kellett szakítani 
a kúrát. 

– A krónius és degeneratív, 
vagyis kopásos megbetegedé-
seknél feltétlen jó hatását ta-
pasztaltuk a víznek. Az ízü-
leti mozgások könnyebbek 
lettek és a fájdalom enyhült. 
Tapasztaltuk továbbá, hogy 
a víz nyugtatott, a vérnyo-
más általában alacsonyabbá 
vált, valamint a bőrelválto-
zásokat is előnyösen befolyá-
solta – tette hozzá dr. Gujás 
Márta. Elmondta végül azt 
is, hogy a szakmai bizottság 
foglalkozik jelenleg a teszt-
eredmények kiértékelésével, 
és a harmadik vizsgálat ered-
ményeinek ismeretében zár-
hatják majd le a gyógyvízzé 
nyilvánítás hivatalos eljárá-
sát, amelynek a végeredmé-
nye a remények szerint pozi-
tív lesz.

A betegek kedvező tapasztalatokról számolnak be 
Widermann Istvánné:
– Amíg tartott a kúra, ad-

dig nagyon jól voltam, olyan 
bizsergető érzést okozott a 
víz a lábamban folyamato-
san. Tizenöt alkalommal vol-
tam fürödni, és nagyon sajná-
lom, hogy vége lett. Jó volna, 
ha hosszabb távon élvezhet-
nénk ennek a víznek az elő-
nyeit, mert most megint kezd 
kiújulni a lábamban a fáj-
dalom. Szeretném, ha minél 
előbb megcsinálnák a fürdőt. 
Boldogok lennénk, ha bebizo-
nyosodna, hogy valóban gyó-
gyító hatása van a víznek, de 
ha nincs, akkor is örömmel el-
lubickolnánk a fürdőben.

Nógrádi Sándorné:
– Nekem a térdemet mű-

töttték, és utána jártam fizi-
koterápiára, gyógytornára, de 

nem sok javaulást tapasztal-
tam. Közben elindult itt ná-
lunk ez a fürdési tesztprog-
ram, és abbahagytam a másik 
kezeléseket, kipróbáltam ezt. 
A fürdés időszakában nem 
éreztem semmit, de rá két 
hétre viszont javult a térdem. 
Szeretném, ha ez a javulás 
meg is maradna, tartós lenne. 

Schillinger Ferencné:
– Csupa jót tudok mon-

dani a rácalmási termálvíz-
ről, mert nagyon jó hatással 
volt rám. Beszéltem néhány 
társammal, akik szintén részt 
vettek a fürdőkúrán, és az ő 
tapasztalataik is nagyon ked-
vezőek voltak. A mellékhatá-
saival kezdeném: alacsonyabb 
lett a vérnyomásom, a vérnyo-
máscsökkentő gyógyszerből 
már csak felet kell bevennem. 

Ötven felett és a sportolói 
múltam miatt a térdem tel-
jesen odavan, protézis beülte-
tése előtti stádiumnál tartok. 
Tavaly voltam a sportkórház-
ban egy négyhetes kúrán, és 
most elmondhatom, hogy a 
rácalmási termálvízben für-
dés háromhetes időszaka volt 
olyan jó hatással rám, mint a 
kórház négyhetes kombinált 
kezelése.  Tisztában vagyok 
vele, hogy csodát nem várha-
tok, viszont nem kell szednem 
fájdalocsillapítót, ami nagyon 
jó érzés, és kedvező fordulat 
számomra. 

Bélavári Miklósné:
– A férjemmel együtt vol-

tunk a fürdőkúrán, és csak jó-
kat tapasztaltunk. Lazultak az 
izületeim, könnyebben tudok 
mozogni. A bőröm száraz, 

és allergiás is vagyok, ám et-
től a víztől ezek a tüneteim is 
csökkenetek, nyugtatta a szú-
nyogcsípéses gyulladásokat. 
Az első időszak után többet 
kellett pihenni, viszont emiatt 
is sokkal kellemesebben érez-
tem magam. Sok gyógyfür-
dőben jártam már, de ez a mi 
vizünk nem nyomasztó, nem 
nehézvíz, ami megterheli pél-
dául a szívbetegeket. Alig vá-
rom már, hogy elkészüljön a 
fürdő, és helyben élvezhes-
sük a vizünk jótékony hatását, 
ne kelljen száz kilométereket 
utaznia az embernek egy-egy 
fürdőkúráért. Anyagilag sem 
mindegy. Köszönöm, hogy 
mindezt elmondhattam, és 
hogy az önkormányzat lehe-
tővé teszi ezt a fürdést szá-
munkra.
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A földhivatal 
tájékoztatása

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 

2013.09.18-án, 19-én és 
20-án a Móri, a Sárbogárdi és 
a Székesfehérvári Járási Föld-
hivatalban;

2013.09.19-én és 20-án a 
Bicskei és a Dunaújvárosi Já-
rási Földhivatalban a járási il-
letékességi területek változása 
miatt az ügyfélfogadás szüne-
tel.

Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy a Móri, a Sárbogár-
di és a Székesfehérvári Járási 
Földhivatalban 2013. 09. 18-
tól 2013. 09. 22.-ig, a Bics-
kei és a Dunaújvárosi Járási 
Földhivatalban 2013. 09. 19-
től 2013. 09. 22-ig  technikai 
okok miatt a  TAKARNET 
szolgáltatás is szünetel.

2013.09.23.-tól (hétfő) a 
járási földhivatalok illetékes-
ségi területe az alábbiak sze-
rint változik: 

Gánt és Vál települések a 
Bicskei Járási Földhivataltól 
átkerülnek a Székesfehérvári 
Járási Földhivatalhoz;

Ercsi és Ráckeresztúr tele-
pülések a Dunaújvárosi Járá-
si Földhivataltól átkerülnek a 
Székesfehérvári Járási Földhi-
vatalhoz;

Bakonykúti és Magyaral-
más települések a Móri Járá-
si Földhivataltól átkerülnek a 
Székesfehérvári Járási Földhi-
vatalhoz;

Káloz, Sárosd és Szabad-
egyháza települések a Sárbo-
gárdi Járási Földhivataltól át-
kerülnek a Székesfehérvári 
Járási Földhivatalhoz;

Enying település a Székes-
fehérvári Járási Földhivatal-
tól átkerül a Sárbogárdi Járási 
Földhivatalhoz.

Kérjük -  és előre is kö-
szönjük a tisztelt ügyfelek 
megértését! 

Az FMKH 
Földhivatala

Temetői járda- és ravatalozóépítés
Az egyházi tulajdonban 

lévő rácalmási köztemetőben 
a gyalogút több helyen meg-
süllyedt, a térkövei elmozdul-
tak, ezáltal balesetveszélyessé 
vált ott a közlekedés. 

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, a térkövek újra rakásáról 
döntött. A munkákkal a leg-
olcsóbb ajánlatot adó Duna-
Via Kft.-t bízta meg az ön-
kormányzat. A munkaterület 
átadásakor jelen volt Marx 
Ferenc plébános, és az egy-

házközség egy tagja, és hoz-
zájárulásukat adták a mun-
kákhoz. Az új járda október 

20-áig készül el, így halottak 
napjakor már megfelelő kö-
rülmények között közelíthe-
tik meg a rácalmásiak szeret-
teik sírját. 

A munkaterület átadása-
kor szóba került a ravatalozó 
borzalmas állapota is. A plé-
bános beleegyezett abba, hogy 
a meglévő épülettől délre lévő 
szabad területen egy új ravata-
lozó épüljön a meglévő tervek 
átdolgozása után. Az építéssel 
kapcsolatos elvi döntés koráb-
ban már megszületett, ugyan-
is a jelenlegi ravatalozó  nem 
megfelelő, szerencsétlen a tá-
jolása, málik a vakolat és meg-
oldhatatlan az elhunytak sza-
badtéri felravatalozása.

Világháborús 
emlékmű 
készül

Friedrich Ferenc Mun-
kácsy Mihály-díjas szobrász 
és éremművészt kérte fel a 
képviselőtestület arra, hogy 
készítsen méltó emlékművet 
a II. világháborúban Rácal-
máson eltemetett katonák és 
civil áldozatok, és a harcok 
idején elesettek emlékére.

Az emlékmű makettjét 
már elkészítette a művész, 
amit a képviselőtestület jó-
nak ítélt.

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:

    Szeptember 25. szerda
    Október 30. szerda
    November 27. szerda
    December 26. csütörtök
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Utcabállal avattak a Martinászon
Az önkormányzat vezetői 

megköszönték a Martinász 
lakótelepen lakók türelmét és 
egyettműködését a lakóöve-
zet  szeptember 14-én tar-
tott hagyományos utcabálján, 
amelyet Vizi István képviselő 
szervezett, a korábbi évekhez 
hasonlóan. Schrick István pol-
gármester az elején elmondta 
a köszöneten kívül, hogy re-
méli, hogy javulni fog a be-
ruházásoknak köszönhetően  
a Martinászon a közlekedési 
helyzet, valamint a csapadék-
vízelvezető árkok megépítésé-
nek köszönhetően megszűn-
nek az esős időszakban eddig 

tapasztalt gondok is. Felaján-
lotta, hogy az árkok mel-
lé fákat ültethetnek a lakók 
az önkormányzat segítségé-
vel, jelezzék az erre vonatko-
zó igényeiket! Szóba kerültek 
a járdák is, ám a településnek 
vannak olyan sáros, problé-
más helyei, ahol gyalogutak-
ra nagyobb szükség van, mint 
a Martinászon. Az egyéb fej-
lesztések között szóba kerül-
tek a temetői fejlesztések, a 
térvigyelő kamerák telepítése, 
termálfürdő és a sportcsarnok 
megépítése – az utóbbi kettő 
az elkövetkezendő öt év be-
ruházása lesz, a sportcsarnok 

beépítési tervei is elkészültek, 
azokat meg lehet tekinteni a 
hivatalban. 

A tájékoztató után a pol-
gármester válaszolt a felmerü-
lő kérdésekre, majd a képvise-
lők  által felajánlott halászlével 
vendégelték meg a résztvevő-
ket, amelyet Kukucska Gyula 
készített. A vacsora után be-
szélgetéssel, mulatsággal telt 
az este.

Mint emlékezetes, a Mar-
tinász telep úthálózatának 
fejlesztésére kiírt pályázaton a 

legkedvezőbbet ajánlatot adó 
Kulcs Útépítő és Mélyépítő 
Kft. lett a nyertes: 137 millió 
834 ezer 595 forintért vállalta  
a Jázmin, a Tulipán, a Nyírfa 
és az Akácfa utca, az Erdősor 
aszfaltozását és a csapadék-
víz-elvezetés megoldását. Az 
Arany János utca vízelveze-
tésével, kerékpárút építésével 
együtt  a Vasvirág utca, Mar-
tinász játszótér környékének 
vízelvezetését a Bodkő Kft. 
végezte nettó 88 millió 082 
ezer 194 forintért.

Szeretettel köszöntötték
Jutka óvónénit 

Meghitt és kedves nyugdí-
jas búcsúztatónak adott ott-
hont nemrég az óvoda: régi 
kolléganők, vezetőtársak, egy-
kori és jelenlegi óvodások, kol-
léganők, a képviselőtestület 
tagjai, az önkormányzat jegy-
zője, a vele korábban munka-

kapcsolatban álló intézmé-
nyek vezetői, és családtagok 
köszöntötték Schrick István-
né, Jutka óvónénit, a rácalmási 
óvoda eddigi vezetőjét  nyug-
díjba vonulása alkalmából. 

A meglepetés műsort úgy 
állították össze, hogy Jut-

ka mindenből kapjon egy 
kis szeletet útravalóul – a 
„búcsúképek” felidézték az 
együtt töltött évtizedeket, 
és szép emlékként maradnak 
meg benne a későbbi idő-
szakra. Mindenki mondott 
néhány szívhez szóló gon-
dolatot, és a  kolléganői pél-

dául elbábozták a „Világszép 
kecskebéka” című mesét, ami 
az ünnepelt kedvence. Aján-
dékként pedig kapott a ren-
geteg virág mellé egyebek 
között egy cserépből kiége-
tett, szép óvodai makettet és 
egy emlékkönyvet az óvodá-
járól.
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Szüreti mulatság
Szeptember 18-án rendezzük meg hagyományos szüreti mu-

latságunkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan szervezzük meg: lo-
vas kocsikázás, vidám versenyjátékok, mustkészítés és  -kósto-
lás.

Tökfesztivál!!! 10. alkalommal 
Az idei évben is aktív ré-

szese lesz óvodánk a ren-
dezvénynek. Két csopor-
tunk a Cica csoport és a 
Maci csoportvasárnap dél-
előtt kis műsort ad a nagy-
színpadon. A játszóházban, 
a beléptetésnél óvodánk va-
lamennyi dolgozója felada-
tot vállal.

Készítünk tökdekorációkat 
óvodánk díszítésére, s hagyo-
mányosan egy nagy kompozí-
ciót a Parkba. Várjuk a szülők 
ötleteit, kérjük segítségüket. 

Nagy népszerűségnek ör-
vend a kerékpártúra és a 
gyalogtúra. Képviseljük a 
Rácalmási Manóvár Óvodát 
minél többen.  

Megkezdődött az  új tanév, szeptember 9-én megérkeztek 
óvodánk legfiatalabb tagjai, az új kiscsoportosok. A Nyuszi cso-
portban 22 kisgyermek kezdte meg a tanévet.

Az első nap néhány kisgyermek sírdogált,de az óvónénik, 
dajka néni gyorsan megvigasztalta őket.

A két fiatal kolléganő - Néder Karolina Júlia és Czimora 
Dóra - kedvességével, odafigyelésével hamar elnyerte  a gyere-
kek és szülők szimpátiáját.

Óvodánk vezetője: 
Pálinkás Tiborné

Idén már harminc éve, hogy 
Pálinkás Tiborné Kati óvónéni 
a rácalmási óvodában dolgo-
zik, előtte egy évet a dunaújvá-
rosi 2-es számú intézményben 
töltött. Tősgyökeres rácalmási, 
az általános iskola elvégzése 
után a székesfehérvári Vasvári-
ban tanult, utána munka mel-
lett végezte el az óvónőkép-
ző főiskolát. Hálás elődjének, 
Schrickné Jutkának, amiért rá-
beszélte a kilencvenes évek ele-
jén, hogy vele együtt végezze el 
ő is a kétéves menedzserkép-
zőt – ennek hiányában ugyan-
is most nem pályázhatta vol-
na meg a vezetői állást, mivel 
a jelenlegi törvények a kineve-
zés feltételeként szabják e vég-
zettséget. 

Katika azt mondja: világ 
életében óvónő szeretett vol-
na lenni, gyermekként sem 
gondolkodott soha más hiva-
táson. Boldoggá teszi  az óvó-
női munka, a gyerekekkel való 
törődés az ő világa. Nem szü-
letett vezetőnek, de minden 
igyekezetével próbál jó veze-
tővé válni. Bevallja: nagy volt 
a változás, hiányzik is neki a 
csoportélet, de minden sza-
badidejében a gyerekek kö-
zött van, feltöltődik közöttük. 

– Nem lesz könnyű dolgom 
Jutka nyomdokaiba lépni, aki 
kiváló óvodavezető volt. Más-
részt viszont könnyű dolgom 
van, ugyanis apróbb változta-
tásoktól eltekintve csak foly-
tatnom kell, amit ő elkezdett. 
Hálásan köszönöm neki, hogy 
húsz éve bizalmat szavazott 
nekem, maga mellé választott 
vezető helyettesnek – mondta 
Pálinkásné Katika. Folytatás-
ként megtudtuk tőle: jó érzés 
számára, hogy pályázatát egy-
hangúlag támogatta mindenki, 
több kolléganővel már 25-30 
éve dolgozik együtt. Igyekszik 
nyitott lenni irányukban, tá-
mogatni az újításaikat, és min-
den segítséget megadni a mun-
kájukhoz, hogy a rácalmási 
– most már Manóvár nevet vi-
selő – óvoda továbbra is magas 
szakmai színvonalásról legyen 
híres a térségben. 
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Szeretettel hívjuk, várjuk a X. TÖKFESZTIVÁL-ra! 
2013. szeptember 27-28-29.

 Gyermekprogramok
Kézműves játszóházzal és tökfaragással várjuk a gyermeke-

ket a Kúria udvarában minden nap. Vasárnap a Dunaújvárosi 
Kohász női kézilabdacsapat tagjai játszanak a kicsikkel.

A kézműves műhelyekben szakavatott mesterektől hagyo-
mányos kézműves technikákat próbálhatnak ki kicsik és na-
gyok. A programok naponta 10 és 17 óra között zajlanak, a 
tökfaragással pedig a készlet erejéig tudunk az érdeklődők ren-
delkezésére állni.

Pénteken délelőtt a Meseudvarban Emese mesél a kicsik-
nek, valamint ugyanitt gyermek táncház is fogadja a gyerekeket.

Mesebohócok lufihajtogatása, arcfestés, népi játszóház, vi-
dámpark és pónilovaglás is színesíti majd a programot.

 Kiállítások
A Tökfesztiválok sorában elérkeztünk a tizedikhez.
Ebből az alkalomból az elmúlt évek sajtóanyagából, fotók-

ból és a régi promóciós anyagokból rendezünk kiállítást. Meg-
tudhatjuk, honnan is jött a „majdnem fesztivál” ötlete, hogyan 
változott a helyszín, hogyan nőtt a kínálat és a résztvevők szá-
ma, melyik fesztivál milyen érdekességgel várta a résztvevőket.

Kiállítók
Kalmár Benedek töktermelő - Krokodil és kígyó tökök;
Fejes Sándor töktermelő - különleges tökök;
Bubutimár Éva keramikus - kerámia manók, kerti díszek;
Fischer József és Ihász János szobrászművészek,
Tóth Rozália festőművész és
Sófalvi Tóth Katalin tiffany üvegtárgy kiállítása; 
Porpáczy Zoltán tervezőgrafikus Tökisztán c. kiállítása;
Kiskunhalasi Csipkeház és Csipkemúzeum kiállítása, 

szombaton 10-17 óráig csipkevarrási bemutatóval;
Matyó népművészeti bemutató;
Nagy Andorné papírból készült kézműves termékeinek be-

mutatója;
Cikk-Cakk Foltvarró Klub munkáinak kiállítása.
A kiállításokat pénteken 17 órakor megnyitja Németh Mik-

lósné. Nyitva tartás: naponta 10-18 óráig.
A Kovács Galériában Kovács György festőművész kiállítá-

sa látható.
A Jankovich-kúria állandó kiállításai (helytörténeti, halásza-

ti és Afrika kiállítás) a rendezvény ideje alatt látogathatók.

 Hagyományos töklámpás túrák
A Töklámpás bringatúra a hagyományok szerint pénteki 

napon,18 órakor indul a csónakház Kiss Ernő utcai bejáratától 
és ide is érkezik vissza. Túravezető ifj. Kiss József.

A Szent György Polgárőr Egyesület a kerékpártúr részte-
vőinek felajánl 50 db kerékpár lámpát, mely a helyszínen kerül 
kiosztásra a résztvevők között.

A Töklámpás gyalogtúra szombaton 18.30-kor szintén in-
nen indul és ide érkezik. A gyalogtúra résztvevőit Szalóki Győ-
ző vezeti majd.

Mindkét túra résztvevőit visszaérkezéskor szendvics és víz 
várja.

A rendezvény ideje alatt újra közlekedik a kisvonat és me-
gint lesz lehetőség helikopteres sétarepülésre is.

A kisvonat a Jankovich-kúria aljától indul és a Duna-par-
ton végighaladva kezdi meg a már megszokott útvonalát vá-
rosunkban. 

A menetjegy 600 Ft, fél kör (Martinász ABC) 300 Ft, 2 év 
alatti gyermekeknek ingyenes.

A kisvonat kb. óránként közlekedik naponta 10 és 20 óra kö-
zött, indulás minden egész órában.

 Gasztronómiai élvezetek
Tökös, grill, hagyományos és egytálételek, sültek, különbö-

ző lángosok, kürtőskalács, sajtok, füstölt termékek, burgonya 
különlegességek, fagylalt, sütemények, édességek és aszalt gyü-
mölcsök a kínálatban.

Kóstolhatnak és vásárolhatnak mézet, valamint kézzel ké-
szült csokoládét is.

Szeptember 28-án 12-14 óra között a Hankook Tire 
 Magyarország Kft. tart újra ételkóstolót koreai ételekből, szep-
tember 29-én 12-14 óra között pedig a Rácalmási Városvédők 
 tartanak ételkóstolót a városlakók által készített tökös ételekből.

Az ital kínálatban szerepelnek velencei-tó környéki, villányi, 
somlói és tokaji borok, valamint finom és különleges pálinkák, 
koktélok és tökös italok is.

 Kézműves árusok
A hagyományok szerint igényes, szép portékával jelentke-

ző kézműves árusok kínálják termékeiket a fesztivál ideje alatt. 
Vásárolhatunk kerámiából, fából, textilből, bőrből készült ter-
mékeket, dekorációs és használati tárgyakat. Lesznek ékszerek, 
kések, tőrök, kézzel készült szappanok és gyertyák és ügyesség-
fejlesztő játékok is.

Reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk és valamennyi 
vendégünk jól fogja magát érezni, ha ellátogat a X. Rácalmási 
Tökfesztiválra.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület
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Szép lesz a vasútállomás környéke!

Az olvasó írja...
Köszöntöm a vasútállomás felújításának kezdeményezését. 

Az elmúlt egy két hétben láttam az állomás állapotát, elkeserítő 
volt. Eszembe jutott gyerekkorom amikor gyakori volt a vonat-
tal való közlekedés, egy két járatnál autóbusz várta az utasokat. 
A környék állapota szerint  megállt az idő. Már látom, hogy a 
kezdeményezést tettek is követik hiszen a kivezető útszegély 
rendezése elkezdődött.

Köszönet Bodnár Sándor kezdeményezésének. Bízom ben-
ne, hogy ez egy kezdet. További sok sikert munkájához.

Major Istvánné

A városvédő egyesület 
tagjai és segítői elkezdték a 
rácalmási vasútállomás kör-
nyékének rendbetételét múlt 
héten szerdán. A MÁV szak-
embereivel közösen szabályo-
san munkaterületátadással, 
balesetvédelmi megbeszélés-
sel és egyeztetéssel kezdődött 
a rendrakás.  Bodnár Sán-
dor, a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöke a 
helyszínen elmondta, hogy az 
épületet teljesen benőtt bok-
rok és növények eltávolításá-
val kezdik a munkát, az öreg, 
értékes fára természetesen vi-
gyáznak. Ez így is lett. Aki a 
múlt hétvégén járt az állomá-

son, rácsodálkozhatott a meg-
tisztított, legyalult területre. A 
régi kutat is helyreállították. 
Az egyesület tagságán kívül a 
helyi vállalkozók közül, Finta 
János és Gyöngyösi László so-
kat segített, a MÁV illetéke-
si is támogatták a szépítést, az 
önkormányzat pedig koráb-
ban munkagépekkel levágatta 
a bekötő út melletti fák belógó 
ágait és az árokparton a gazt.  

Az épület könyékén virág-
ágyásokat alakítanak  még ki, 
utána murvával borítják az 
utasok által használt gyalogos 
ösvényeket, hogy szép kör-
nyezet fogadja a Tökfesztivál-
ra vonattal érkezőket. 

Ilyen volt előtte... Munka közben a dolgozók

Helyreállították a kutat is...

Iyen lett az épület környéke néhány nap alatt, bozótok nélkül, legyalulva 
a terület.  A füvesítés, a murvázás, a szép virágágyások kialakítása van 
hátra
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Köszönet a Rácalmási Önkormányzat 
vezetőinek és dolgozóinak

Csak a meghatottság szavaival tudom megköszönni azt a 
szép gesztust, melyet férjem 90. születésnapján tanusítottak. Az 
ünnepséget a Pomóthy Étteremben tartottuk szeretett és kiter-
jedt családunk körében augusztus 10-én, szombaton. Az ön-
kormányzat dolgozói egy kedves köszöntő kíséretében egy szép 

emléklapot adtak át férjemnek, ezzel is emelve e neves ünnep 
hangulatát. Mindezt tették az őket megillető pihenőnapjukon.

Hálás köszönettel: 
Ráth Tiborné 

és kiterjedt családja

Felhívás tökös 
ételek készítésére!

Kedves Városlakók!
Ez évi Tökfesztiválunk programjában is szerepel – a koreai 

ételek bemutatója mellett – a tökös ételek kóstolója is.
A hagyományos tökös ételek mellett sok idelátogató vendég 

fogadja érdeklődéssel és elismeréssel az itt lakók találékonysá-
gát, ötletességét, amikor valamilyen újszerű tökös étel elkészí-
téséről van szó.

Ezért kérjük önöket, hogy a Tökfesztivál alkalmával vasár-
nap 12 és 14 óra között megrendezésre kerülő tökös étel kós-
tolóra hozott egy-egy kisebb tálca, fazék, lábas tökkel készült 
bármilyen étellel járuljanak hozzá a program megvalósításához.

Természetesen, aki felhívásunkra jelentkezik, ezen a napon 
(vasárnap) ingyen vehet részt a rendezvényen.

Kérjük önöket, hogy jelentkezésüket Schmidt Lajosnénál 
(30/270-5460) szíveskedjenek megtenni, esetleg ötletekkel is 
szívesen állunk rendelkezésükre.

Köszönettel:
Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Író-olvasó találkozó 
Lackfi Jánossal

Október 5-én, szombaton 
délután 15 órától a Művelő-
dési Ház és Könyvtár ven-
dége lesz Lackfi János író, 
költő, műfordító, a magyar 
kortárs irodalom egyik leg-
ismertebb szerzője.

Az alkotó ezúttal gyer-
mekverseit "hozza el" Rá-
calmásra, a kötetlen hangu-
latú találkozón a költővel 
Törökné Antal Mária, a ház-
ban működő Cimbora Klub 
vezetője beszélget. Minden 
érdeklődő gyermeknek és 
felnőttnek igazi irodalmi él-
ményt kínál a találkozó. 

Lackfi János gyermekiro-
dalmi munkásságáról így fo-
galmaz egyik kritikusa:   

„...Írtak mások csodálatos 
remekműveket, amelyeket 
a gyermekekkel is megsze-
rettethetünk, ám az elmúló 
évtized és az elmúlt évszá-
zad gyerekköltői közül ke-
vesen ismerték úgy magukat 
a gyermekeket, mint Lackfi. 
- Könnyű neki, öt gyerme-
ke van. - Lehet, hogy fordít-
va igaz, azért van öt gyerme-
ke… 

A gyermekirodalom egyik 
legnagyobb problémája, ho-
gyan találja el egy gyerme-
keknek szóló műalkotás a 
célba vett korosztályt. Ál-
talában fölélövünk. … Itt 
ilyen hibát nehéz felfedez-
ni. A költő pontosan isme-
ri a gyerekek valóságos és 
elképzelt világait, a szókin-
csét, a mondatszerkesztését 
(vagyis gondolkodásmód-
ját). Tudja, hogy mi a gyer-
mekek számára a probléma, 
mi a trendi vágyálom. Ezért 
képes Lackfi mosolyogtató 

verseket írni a tejfogak ki-
hullásának viszontagságai-
ról, egy lakásba csempészett 
kölcsön hörcsögről, a gye-

rekek ricsajozási kénysze-
reiről és a hétfejű igazgató 
néniről, aki büntetésből be-
hívja magához az osztályá-
ban állandóan rendet bontó 
túl aktív gyereket, aki aztán 
roppantul élvezi, hogy meg-
figyelheti az igazgató nénit, 
aki folyton telefonál, aki-
hez folyton jönnek, aki kö-
rül mindig történik valami. 
Vers lesz a családi intimitá-
sokból (puszicsata), a rendet 
teremteni kívánó nagymama 
sziszifuszi harcából, vagy a 
trágár beszédről való lene-
velésről. Lackfi pozitív élet-
érzéseket sugall verseiben, 
mondhatnánk, példaképeket 
állít, anélkül, hogy bármikor 
tetten érhetnénk nála ilyen 
szándékokat. Ugyanakkor 
állja a versenyt írói-költői 
erényekben, szerkesztésben 
rímben, ritmusban és nyelv-
facsarásban is.”

Szilágyi Irén

Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitva tartása:

Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-19
Szombat: 15-18
Vasárnap: zárva

Könyvtár és Internet nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18 

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi  elérhetősége-
ken adunk felvilágosítást:

Művelődési Ház és Könyvtár, Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31.
Telefon, fax: 25/440-456. e-mail: racmuvhaz@gmail.com
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A Művelődési Ház és Könyvtár 
rendszeres klubjai, csoportjai
Jazzbalett 

Vezetője: Bostyai Emília
Hétfő  12.30-16.30 
Kedd  13.00-15.00
Szerda 13.00-16.00
Csütörtök -
Péntek 13.30-16.00

Alakformáló torna 
Vezetője: Jobbágy Péter
Kedd  19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

Barina Néptáncegyüttes
Vezetője: Wünsch László
Szombat 16.00-17.30

Apple Country Klub
Vezetője: Szalay Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

„Ringató” zenés foglalkozás kisbabásoknak
Vezetője: Veréb Judit
Kedd 9.00-10.00

Cimbora Klub
Vezetője: Törökné Antal Mária
Minden hónap első szombatja 15.00-17.00

Német Klub 
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek 15.00-19.00

Cikk-Cakk Foltvarró Kör
Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4. szombatja 15.00-18.00

Képzőművészeti szakkör
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda 17.00-19.00

Természetfotó klub gyerekeknek
Vezetője: Fodor Csaba
Szombat 15.00 (kéthetente)

Remény Klub 
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerdája 17.00-19.00

Napfény Nyugdíjasklub
Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök 17.00 (kéthetente)

Napsugár Asszonykórus
Vezetője: Szvoboda Ferencné
Szerda 14.00-15.00

Szent György Polgárőr Egyesület
Vezetője: Bartal Zoltán
Péntek (hónap utolsó péntekje 19.00-21.00)

Boldizsár Ildikó: Mesek-
alauz úton lévőknek - Életfor-
dulók meséi

Varázslatos történetek az 
emberi élet fordulópontjairól

Boldizsár Ildikó szerint, 
minden élethelyzetnek van 
mesebeli párja.

A fogantatástól az élet 
utolsó harmadáig azokhoz a 
történetekhez vezeti el az ol-
vasóit, amelyek nemcsak az 
ember fejlődését segítik, ha-
nem az egyik életszakaszból 
a másikba való átlépést is. A 
mesékhez írt élvezetes „me-
sekalauzok” bámulatos egy-
szerűséggel mutatják meg, 
hogyan fűzhető fel egy embe-
ri élet a mesék rendjére. 

A könyv szerzője szerint a 
népmesék legfontosabb ele-
me nem a csoda, hanem a 
rend. Minden mese annak a 
példája, hogyan lehet a rende-
zetlenséget és a káoszt renddé 
alakítani, azaz olyan helyze-
teket teremteni, amelyekben 
a teljesség vágya irányítja a 
gondolatokat és a tetteket. 
Ez a tudás azért nélkülözhe-
tetlen, mert csak így van esé-
lyünk arra, hogy egyszer majd 
rólunk is elmondhassák: ,,bol-
dogan éltek, míg meg nem 
haltak”.

Máté Angi: Volt egyszer egy
19 mese van benne. 19 rö-

vid mese, két oldal jut mind-
egyikre. Semmi különösről 
nem szólnak, csak a körülöt-
tünk lévő világról, egyszerű 
hétköznapi tárgyakról: nyár-
ról, almafáról, békáról, alag-
útról, autóról, pocsolyáról, 
ködről, kőről… és máris más 
szemmel látjuk ezeket a meg-
szokott dolgokat.

Lackfi János írja a könyv 
fülszövegében: „Van nekem 
egy régi barátom, Máté Angi-
nak hívják, még sohase láttam. 
Csak a hangját hallom ki min-
dig a betűk mögül. Most meg-
jelenő meséinek kiváltképp 
örülök, mert végigujjonghat-
tam születésüket, ahogy szé-
pen, levelenként zizzentek be a 
postaládámba. Ezekben a tör-
ténetekben vonatra száll a nyár, 
és őrölt kekszet eszeget mál-
naszörppel. A nap leszöszmö-
gi bajszáról a pihepuhákat. Az 
almák gömbölyeket énekelnek. 
A sün muszog a ribiszkebo-
gyós hátával. Fagylaltok gom-

bóckodnak szép illatozással. 
Máté Angiból ősi regemon-
dók hangja szól, világa mégis 
friss és új nekünk. Nem csoda, 
hogy így csillog-villog, varázs-
lat hívta létre! És a mesék terét 
tágítják Szulyovszky Sarolta 
tenger-lendülettel könyvlapra 
kicsapó illusztrációi.”

 Könyvajánló
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Tűzgyújtás 
és rendrakás!

A köztisztasági rendelet 
alapján az ingatlantulajdonos-
nak  a közterület  tisztántartásá-
val, zöldterület, park ápolásával 
kapcsolatos feladatai a követke-
zők:

– az ingatlan  előtti  járdának,  
járda hiányában  2  méter  szé-
les  területsávnak, a járda mellet-
ti zöldsáv  úttestig  terjedő  tel-
jes  területének   a gondozása, 
tisztántartása, szemét- és gyom-
mentesítése.

– az ingatlan melletti, mögöt-
ti  nyílt ároknak és műtárgyainak 
tisztántartása, gyommentesítése.

– az ingatlantulajdonosnak  
a közutak  mentén  keletkezett  
füvet  szükség szerint, de    éven-
te legalább   négy alkalommal  le 
kell kaszálni és eltakarítani . Az 
ingatlan mellett  huzódó  köz-
területen  elhelyezett növények  
gondozásáról  a tulajdonos, vagy 
használó  köteles gondoskodni.   
A két szomszédos  terület, épület 
közötti  közforgalmi területsáv 
vagy átjáró  esetében  a tisztán-
tartási  kötelezettség  a tulajdo-
nosok között fele-fele arányban 
oszlik meg. 

Avar és kerti  hulladék  égeté-
sének szabályai: 

– Avar  és kerti hulladék :  fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb 
növényi mardványok  ártalmat-
lanítása  elsősorban  komposztá-
lással történhet.

– Belterületen  az éghető  
kerti  hulladék megsemmisíté-
sét, égetését egész évben   lehet  
végezni   vasárnap kivételével 
reggel  5 - 8 óra  illetve  16 - 22  
óra között, szélcsendes időben.  
Szombaton  tüzet gyújtani  csak 
reggel 5 - 8 óráig lehet, délután  
és este tilos. 

– Avart és  kerti hulladékot  
csak olyan  helyen  és területen  
szabad  elégetni , ahol a személyi  
biztonságot nem  veszélyezteti , 
vagyoni  és környezeti  kárt nem  
okoz .  Erre a célra közterületet 
igénybe venni tilos!

– Az égetendő  hulladék  
nem  tartalmazhat  kommuná-
lis , illetve  ipari  eredetű  hulla-
dékot (műanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket stb.), illetve azok 
maradékait.

Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Biztonsági eszközöket nyertünk
Utolsó jelentkezésünk óta 

egy alkalommal történt rend-
kívüli esemény településün-
kön. Egy közúti rongálást el-
követő erősen ittas  budapesti 
férfit kellett a rendőrségnek 
előállítania két alkalommal, 
mégpedig két egymást követő 
napon is. A férfit mindkét al-
kalommal vér- és vizeletvétel-
re kellett vinni, mivel a szonda 
erősen elszíneződött, és ilyen 
állapotban vezette a gépjár-
művét, amivel a balesetet is 
elkövette.

Megkezdődött az isko-
la. Egyesületünk tagjai felké-
szültek a gyermekek megóvá-
sára, a közlekedőkön tartják a 
szemünket, és figyelemmel kí-
sérik az iskola körül indoko-
latlanul ténfergő személyeket. 

Délelőtti járőrözéseink so-
rán ellenőrizzük a települé-
sünkön megjelenő idegeneket, 
mert a környező falvakban is-
mét illegális faárusok próbál-
ják becsapni a jóhiszemű vá-
sárlókat. Figyelmeztetünk 
mindenkit, hogy csak hivata-
los számlával vásároljon isme-
retlen személyektől  tüzelőt 
vagy bármilyen más terméket.

Az ősz beálltával tapasz-
talhatjuk, hogy korán sötéte-
dik,  és ez az időszak nagyon 
jó alkalom a besurranó tol-
vajoknak arra, hogy alaposan 
megkeserítsék hétköznapja-
inkat. Ezért kérünk minden-
kit, hogy a kertkapukat és az 
ajtókat időben zárják kulcsra. 

A Szent György Polgárőr 
Egyesületünk  a Fejér Me-
gyei Rendőrkapitánysággal 
együtt pályázott nyújtott be 
a „Csillag kapu” programra, 
és örömmel mondhatjuk el: 

nyertünk több olyan bizton-
sági berendezést, ami hasz-
nos eszköz a rászorultak ré-
szére, valamint jó szolgálatot 
tesz az egészséges lakótár-
saink számára is Olyan be-
rendezéseket kaptunk,  ame-
lyekkel egyszerű módon 
megelőzhetőek az imént em-
lített besurranásos lopások, 
de alkalmasak a készülékek 
idősek részére a pánikriasz-
tásra, és több segélyhívó te-
lefont is kiosztottunk az idős 
rászorulóknak a helyi körzeti 
megbízottal és a családsegítő 
szolgálattal karöltve.

Egyesületünk együttmű-
ködött a rendőri szervekkel 
az augusztus huszadikai ren-
dezvény ideje alatt a telepü-
lés közbiztonságának fenn-
tartásában, és a közlekedés 
irányításában. Értékeléseink 
alapján a feladatot jól  meg-
oldottuk, rendkívüli esemény 
nem történt. Az elkövetkező 
háromnapos rendezvényün-
kön, a Tökfesztiválon is ha-
sonló lesz az egyesület tagja-
inak feladata. 

Szent István ünnepén te-
lepülésünk vezetői  öt” Rácal-
másét” kitüntetést ítéltek oda  
azoknak, akik sokat tettek 
már a településért, ezek közé 
tartozott a mi egyesületünk is, 
amely  idén töltötte be fenn-
állásának tízedik évfordulóját.

Egyesületünk megkapta a 
NAV értesítését  az önök által 
felajánlott adó 1 % összegéről, 
és örömmel tájékoztathatjuk a 
rácalmásiakat:  az adófelaján-
lásból 938.350  forintunk, a 
csekken befizetett adomány-
ból  398.000 forintunk lett, 
ami jelentős összeg, és  ez-

úton is köszönünk. Jelentjük, 
hogy a lakosság által felaján-
lott és az önkormányzat által 
átutalt pénzösszegekből egye-
sületünk munkája az elkövet-
kezendő időben biztosított. 

Elszámoltunk az Országos 
Polgárőr Szövetségtől elnyert 
200.000 forintos pénzösszeg-
gel is, ami szintén gyarapította 
a felhasználható keretünket. 
Gépkocsijainkba – mint már 
említettük – tűzoltó készülé-
keket vásároltunk, hogy ki-
sebb tűz eseteknél is tudjunk 
segíteni. Jelenleg pályázunk a  
Hankook Tire Kft. által kiírt 
pályázatra, ami a közfelada-
tot ellátó szervezetek segít-
ségére irányul. A gyár ingye-
nesen biztosít gumiabroncsot 
a szolgálati gépjárműveik-
re azoknak a szervezeteknek, 
amelyek megfelelnek a kiírási 
feltételeknek.

Egyesületünk továbbra 
is felkéri a lakosságot, hogy 
a  jól bevált SZEM mozga-
lom ne hagyjon alább, mert az 
odafigyelés nagyban hozzájá-
rul Rácalmás jó közbiztonsá-
gához.

Feltétlen figyeljünk az ősz-
szel lehullott falevelek tüze-
lésére, mert már nagyon sok 
értesítést kapunk a helytelen 
időben történt tűzgyújtás-
ról.  Kérjük, figyeljék az ön-
kormányzat által kiadott ren-
deletet és annak megfelelően 
végezzék az avarégetést.

Egyesületünk tagjai to-
vábbra is  próbálják megfele-
lően ellátni feladataikat. Ké-
rik a Rácalmásért tenni akaró, 
büntetlen előéletű helybéli-
eket, ha tehetik, segítsék az  
egyesület munkáját!

Egyesületünk a Tökfesz-
tiválon 50 garnitúra kerék-
párra szerelhető lámpát ajánl 
fel a Töklámpás kerékpártúra 
résztvevőinek, hogy a közle-
kedési feltételeknek megfe-
leljenek!

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

A Rácalmási Szent György Polgárőrség 
telefonszámai:  

 Elnök: 
Bartal Zoltán 

06-30/621-0962 
 Titkár: 06-30/621-1193 

Gazdasági vezető: 06-30/621-3806 
Körzeti megbízott: 06-30/621-0959
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Kertésznaptár:
Zöldségeskert 

Ez a fő betakarítás időszaka. 
A gyökérzöldségeket szedjük 
fel, raktározzuk el a téli idő-
szakra. A burgonyát ássuk ki, a 
lombját – amennyiben egész-
séges – tegyük a komposzthoz. 
Ha a burgonya lombján beteg-
ség jelei mutatkoznak, éges-
sük azt el és a hamut tegyük 
a komposzthoz. A díszbabról 
fogjunk magot, szárát vágjuk le 
és komposztáljuk. A korai ká-
posztát palántázzuk ki a frissen 
előkészített talajba.

Cserkész hírek
Június 22-én szalonna- és 

virsli sütős, játékos „bulival” 
zártuk második (első teljes) 
cserkészévünket. A várva-várt 
táborok persze még ezután 
jöttek.

Július 5-11 között 11 fe-
lejthetetlen napot töltöttünk 
el adonyi és budai cserkész-
testvéreinkkel a Nagyegyhá-
za  melletti táborban. 18-an 
képviseltük alakuló csapatun-
kat a Vértes hegyei között, a 
Tatai-árok kies vidékén. Ott-
hont építettünk magunknak 
az erdő szélén játszottunk, ki-
rándultunk, túráztunk, füröd-
tünk. Megmentettük Meggit 
a sárkány karmaiból (egye-
sek szerint a sárkányt kellett 
volna menteni). Készültünk 
a szolgálatokra: őrség, kony-
ha, tűzrakás, imaszolgálat, tá-
bortűzi műsor.  Nem feledjük 
a számháborúk izgalmát, a 
szentmisék tanítását, a tábor-
tüzek vidám varázsát. Próbá-
zott cserkészeink fogadalmat, 
illetve ígéretet tettek. Köszön-
jük a rácalmási gyógyszertár-
nak az egészségügyi csoma-
got.

Július 22-27. Zánkán egy 
egész indián törzset alko-
tott a Rácalmási fiatalság. 32-
en utaztunk szervezetten a 
„Cserkészen az életre” tábor-
ba.  Túra, sétahajózás, kaland-
park, sárkányhajózás, sok-sok 
strandolás a Balatonban. To-
temoszlopot festettünk, toll-
díszeket készítettünk, íjász-

kodtunk, indián ételt főztünk. 
A számháborút fölényesen 
nyertük az apacs törzsszö-
vetség ellen, az erdei sakkban 
azonban visszavágtak nekünk. 
A törzsfőnökök gyermekei 
végül egymáséi lehettek és 
eláshattuk a csatabárdokat. 
Utolsó nap a fehérek elözön-
lötték földjeinket (kerékpáros 
verseny formájában), de ez a 
farkaskölyköket nem zavarta. 

Augusztus 25-én (vasár-
nap) 16-19 óra között önkén-
tes munkára hívunk minden-
kit (szülők, gyerekek, barátok, 
ismerősök). Talán hallottatok 
róla, hogy Rácalmásiak ki-
csi, de lelkes csoportja a zsi-
dó-temető rendbetételét tűz-
te ki céljául. Az év folyamán 
több alkalommal szeretnénk 
segíteni őket munkájukban. 
Bozótvágó, balta, fűrész, ge-
reblye, sarló, kasza, kapa, stb. 
szükségeltetik.

Szeptember 7-én 16 órá-
tól cserkész-évnyitó. A mű-
velődési ház hátsó udvarába 
terveztünk egy vidám játé-
kos, éneklős délutánt eltölte-
ni. A szülőkkel megbeszéltük 
a cserkészév programját, fel-
adatait. 

Szeptember 8. Pusztasza-
bolcsi cserkésztestvéreink lá-
togattak el hozzánk Rácal-
másra. A 10 órakor kezdődő 
szentmise előtt találkoztunk  
a templom előtt. A mise után 
megtekintettük a  kúria kiál-
lításait (köszönet érte). A szi-
getben elfogyasztottuk ebé-
dünket, majd  túráztunk egy 
nagyot  a kőgátig és vissza a 
tanösvény bejárásával. Fagyi-
zással zártuk ezt a nagyon kel-
lemes napot.

Szeptember 14. 17 órá-
tól Rácalmási Katolikus Kör 
Egyesület alakuló közgyűlését 
tartja. Terveink és reményeink 
szerint ez az egyesület lehet a 
majdani önálló cserkészcsa-
patunk egyik fenntartó szer-
vezete is. 

Őrsvezető-képzés indul az 
ősztől. Aktív, elhivatott, fo-
gadalmat tett cserkészek ve-
hetnek részt 13 éves kortól. 
Öt tettre kész jelöltünknek 
sok örömet és kitartást kívá-
nunk! A gyakorlati oktatások 
Székesfehérvárott lesznek né-
hány hétvégén, képzés egyhe-
tes nyári őrsvezetőképző tá-
borral és próbákkal zárul.

Blau Sándor

Kondor Károly Gyula

Rácalmási 
tökfesztivál
Itt vagyunk újra és ez nem álom,
a Rácalmási híres tökfesztiválon.
Amerre nézek mint egy /

álomvilág,
ez jellemzi most /

a volt Jankovich kúriát.

A gyönyörű park és a kastély /
szárnya,

tökkel van most kidekorálva.
Tökkompozíciók közt színes /

a forgatag,
a kíváncsi felnőttek között
sok csillogó szemű gyerek /

is akad.

Érdemes itt most nyitott /
szemmel járni,

mert sok mindent lehet látni,
hallani és megcsodálni.
A park színpadán egymást /

követi a műsor
enni inni lehet, /

bár forrik még az új bor.

De az édes mustot módjával /
ajánlom,

nehogy futóverseny legyen /
a tökfesztiválon.

Ötletesek a tökfigurák,
de vajon ki lesz az idei tökkirály?
A maga idejében ez is kiderül
és a rácalmási tökfesztivál
megint jól sikerül.

Köszönet azoknak mert /
megérdemlik,

kik a tökfesztivált szervezik, /
rendezik.
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Új Gorenje hűtőszekrény (erede-
ti csomagolásban!) 100 literes, 3 év 
garanciával eladó! 40.000 ft. LG: el-

öltöltős mosógép. Hibátlanul mű-
ködik, csapágycserére szorul! Eladó 
18.000 ft. Tel: 06/30-247-29-92.

Hirdetés

Rácalmáson eladó egy  
235 széles, 215 magas  
billenő garázsajtó, tokkal, 
motorral, távirányítóval. 
Érdeklődni: 20/ 5465193 
telefonszámon lehet.

Dunaújvárosi járási hivatal falugazdász
telefonos elérhetősége:

06-30/6655-049

Cikkcakk: közös varrás
A rácalmási Cikkcakk Foltvarróklub kiállítással egybe-

kötött közös varrást rendez 
október 12-én 9 órától a művelődési házban.

Szeretettel várják a kistérségből érkező társklubok 
tagjait és a foltvarrás iránt érdeklődőket!

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Szept. 22, vasárnap 10.00
Közös istentisztelet Kulcson, a református templomban
Szept. 29, vasárnap 10.30
Istentisztelet Rácalmáson a ref. templomban
Okt. 6, vasárnap 10.30
Istentisztelet Rácalmáson a ref. templomban
Okt. 13, vasárnap 10.00
Családi istentisztelet Kulcson, a Faluházban
Okt. 20, vasárnap 10.30
Istentisztelet Rácalmáson a ref. templomban
Okt. 29, vasárnap 10.00
Közös istentisztelet Rácalmáson a ref.templomban
KERESZTKÉRDÉSEK SOROZAT. Kérdések és válaszok 

Istenről, imáról, Bibliáról. Mindazoknak, akik felnőttként szeret-
nének keresztelkedni, vagy egyszerűen szeretnének elmélyülni a 
hit kérdéseiben. A 10 alkalmas sorozat októberben indul. Kérjük 
jelentkezzenek emailben vagy telefonon!

Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról, 
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 békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztet-

nek.” (Máté evangéliuma 5, 9)
Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudni, hogy a nyuga-

ti hatalmak indítanak-e támadást Szíria ellen. Valószínűleg igen. 
Még nem tudni biztosan, ki pusztította el emberek ezreit alattomos 
vegyi anyagokkal, talán szarin gázzal. Nem tudni, hogy egy közel-
keleti ország amerikai fegyverekkel való bombázása békét hoz-e. 
Valószínűleg nem. Emberi ésszel, erővel megoldhatatlan konfliktus 
ez. Ahogy egy szétrobbant házasságot, megromlott barátságot sem 
lehet újrafoldozni emberi jóakarattal. A megbékélés azonban nem 
puszta politikai szlogen, hanem a hívő ember különös ismertetője-
le. Békét teremteni csak isteni erővel, isteni bocsánattal lehet. Min-
ket boldognak mondanak? Az Isten fiaiként békét teremtünk-e? 

Imádság: Uram, tégy engem békeköveteddé, mert sóvárogva vár 
rád a világ. Ó, add, hogy lámpás legyek szent kezedben, aki utat 
mutat másoknak hozzád.! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor

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

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetet mondunk dr. Mertz Gabriella házior-

vosnak, férjem, Gáspár Lajos
Rácalmás, Kulcsi úti lakos áldozatos, segítőkész gyógyításáért.

Gáspár család
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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. október 18-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: október 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megje-

lentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
október 7-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal 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, jö-
vőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk leg-
fiatalabb polgárait! Szekeres Barna, 2013. 08. 27., Rácalmás, 
Táncsics M. u. Úr Botond, 2013. 08. 09., Rácalmás, Jázmin u. 
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs infor-
mációjuk.

A hónap híre

Miért maradt el a rácalmási búcsú?
Idén elmaradt a védőszent ün-

nepéhez kapcsolódó Mária napi 
búcsú Rácalmáson. Garda Ist-
vánt kérdeztük az okok felől, aki 
a sportegyesület részéről régóta 
patronálja ezt az eseményt:

–  A búcsú, mint rendezvény 
hat évvel ezelőtt volt a csúcson, 
akkor szedtük be a legtöbb hely-
pénzt az árusoktól. Aztán elkez-
dett hanyatlani, évről évre keve-
sebben mentek ki, próbáltunk 
alkalmazkodni, csökkentettük a 
helypénzt – a végén már a hat év-
vel ezelőttinek majdnem a felére 
–, de ez sem váltotta be a remé-
nyeket. Úgy érzem, mi mindent 
megtettünk. Idén mégsem jöt-
tek a búcsúsok, mert úgy tudom 
a fő szervezőnek, Frizola Mihály-
nak, máshova volt elkötelezettsé-
ge szeptember elejére. Pedig a 
rokonaival minden évben kite-

lepült hozzánk, ők telítették meg  
az egész sportpályát. Kérésemre 
szólt ismerőseinek, jelentkezett is 
két csoport, de az egyik az utol-
só pillanatban visszamondta, pe-
dig már meg volt beszélve, hogy 
adunk villanyt, vizet, mindent, 
amit kérnek, csak jöjjenek. Még-
is lemondták. A másik csoportot 
vasárnap reggel órákig vártam a 
pályán, de nem szóltak és nem is 
jöttek. Sajnálom, hogy így ala-
kult. Tudja, régen nem volt más 
ilyen fajta szórakozás a falvakban, 
a családi ünnepeken kívül a bú-
csú volt az, amikor összejöttek az 
emberek. Mostanra viszont elve-
szítette a varázsát, talán a feszti-
válok miatt.

Megkérdeztük a búcsúsok 
szervező emberét, vezetőjét Fri-
zola Mihályt is, aki a következő-
ket mondta:

– A városvezetés és a sport-
egyesület egyáltalán nem hibás 
abban, hogy elmaradt a búcsú Rá-
calmáson. Sőt, ha az országban 
máshol is így állnának a vidám-
parkosokhoz, mint itt, akkor az 
nagyon jó lenne. Szóval korrek-
tek voltak velünk, jelentős hely-

pénzkedvezményeket adtak, csak-
hogy a búcsú egyre kisebb lett. Az 
emberek kiszórakozták magukat 
augusztus huszadikán, a város-
napon,  most meg itt lesz Tök-
fesztivál. Sokan azért nem jöttek 
volna ki a búcsúba, mert tartalé-
kolták volna a pénzüket a feszti-
válra, én legalábbis így gondolom. 
Ennek ellenére eljöttünk volna, 
de augusztusban  néztem utána 
a dolgoknak, és kiderült, hogy a 
rácalmási búcsú éppen egybe esik 
az Aba Napokkal, oda pedig ko-
moly elkötelezettségünk volt, 
nem mondhattuk le, úgyhogy 
oda mentünk inkább.  Pedig, tud-
ja, nagyon szeretem Rácalmást, 
mi ozoraiak gyerekkorom óta já-
runk ide, mi tartjuk a búcsút, még 
iskolába is jártam itt. Sajnálom, 
hogy ez a mostani alkalom ilyen 
kedvezőtlenül alakult.

Képünk illusztráció


