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TARTALOM

Megújult a vasútállomás környé-
ke 

16. oldal

Sziget napja a Jankovich iskolá-
ban

9. oldal

Szilágyi Irén a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár igazgatója

6. oldal

Több mint százan vettek részt a 
rácalmási 3D íjászversenyen

17. oldal

Tökfesztivál: ismét siker volt
A tizedik jubileumi Tök-

fesztivál ismét tízezreket von-
zott Rácalmásra, bizonyítva, 
hogy az országos hírű rendez-
vény egy évtized alatt sem ve-
szített népszerűségéből, vala-
mint azt is, hogy lakóhelyünk, 
e Duna-parti kis település is 
nagy vonzerőre tehet szert.

A siker köszönhető a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület vezetőinek és 
tagjainak, akik erőn felül, szív-
vel és lélekkel dolgoztak azért, 
hogy minden a legjobb legyen, 
valamennyi korosztály talál-
jon magának színvonalas idő-
töltést, szórakozási lehetősé-
get, a segítők gondoskodtak a 
rendezvény zökkenőmentes-
ségéről, a vendégek gondtalan 
pihenéséről. A lakók is hoz-
zájárultak a sikerhez, hiszen 
igényes tökkompozíciókkal 
kápráztatták el a látogatókat. 
(Összeállítás a 4-5. oldalon.)

Felavatjuk 
a síremléket!

Az önkormányzat síremlék-
kel tiszteleg a II. világháború-
ban Rácalmáson elsett katonák 
és civil áldozatok előtt. 

A síremlékhez tartozó al-
kotást Friedrich Ferenc Mun-
kácsy Mihály-díjas szobrász és 
éremművész készítette. 

A II. világháborús síremlék 
avatási ünnepsége október 27-
én, vasárnap 10 órakor szentmi-
sével kezdődik. Utána dr. Var-
ga Szabó Lajos önkormányzati 
képviselő mond ünnepi beszé-
det és Marx Ferenc plébános 
áldja meg az emlékhelyet.

Október 23. 
Emlékezzünk együtt!

Rácalmás Város Önkormányzatának az 1956-os forra-
dalom eseményeire emlékező ünnepsége idén a nemzeti 
ünnep  előestéjén, 

október 22-én, kedden 17 órakor
kezdődik a Jankovich Miklós Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. 
A diákok ünnepi műsorát követően a Millenniumi-

tó partján található 1956-os emlékműhöz vonulnak át 
együtt a résztvevők, ahol a megemlékezés koszorúzással 
ér véget.

Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit a rendezvényre!
Schrick István

polgármester

2013. október XX. évfolyam 10. szám
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Segítik a családokat, 
figyelnek a gyerekekre

Szilvási Katalin a 
Rácalmási Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője, családgon-
dozó. Bella Éva a most alakult 
Rácalmási Családsegítő Szol-
gálat családgondozója. Mind-
két szakembert a régi város-
háza épületében találják meg 
a segítségre szoruló szülők, 
gyerekek, fiatalok, valamint a 
jelzőrendszer tagjai.

A gyermekjóléti szolgá-
lat célja a gyermek testi, lelki 
egészségének, családban tör-
ténő nevelésének elősegítése, 
a veszélyeztetettség megelő-
zése és a már kialakult veszé-
lyeztetettség megszüntetése, 
valamint a gyermek családból 
történő kiemelésének meg-
előzése. A feladatok megvaló-
sulását a komplex családgon-
dozás, a családlátogatások, a 
felvilágosítások, informáci-
ónyújtás, a tanácsadás, vagy 
családterápia, a családkon-
zultációs lehetőségek, a segí-
tő beszélgetések, a kapcsolat 
ügyeleti szolgálatás, kérel-
mek, beadványok készítésé-
nek segítése, adományok köz-
vetítése, intézményi támogató 
levelek megküldése, csopor-
tok szervezése, vagy a kli-
ens csoportba való eljuttatá-
sa szolgálja. Szilvási Katalin 
örömmel ad tájékoztatást a 
gyermeki jogokról és a gyer-
mek fejlődését biztosító tá-
mogatásról. Segíti a szociális 

válsághelyzetben élő váran-
dós anyákat. Közreműködik 
hivatalos ügyek intézésében. 
Együttműködik a közoktatá-
si intézményekkel, a nevelé-
si tanácsdóval, az egyészség-
ügyi szolgálatókkal. Katalin 
feladata a családgondozás, a 
családok működési zavarainak 
oldása, a konfliktusok megol-
dásának elősegítése különö-
sen a válás, a gyermekelhelye-
zés, a kapcsolattartás esetén. 
Szükség esetén javaslatot tesz 
a gyermek családból törté-
nő kiemelésére, illetve a csa-
ládjába visszahelyezett gyer-
mek utógondozását is elvégzi. 
Összességében: mindenben 
segít, amiben csak tud.

Ugyanez mondható el 
Bella Évával kapcsolatban 
is. Az újonnan létrehozott 
családsegítő szolgálat fel-
adata az elnevezéséhez 
méltóan a családsegítés: 
a szociális vagy mentálhi-
giénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló sze-
mélyek, családok számára 
szolgáltatást nyújt, amely-
nek célja a krízishelyzet-
hez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képes-
ség helyreállítása, megőrzése. 
Meghallgatja az egyén, csa-
lád panaszát és lehetőség sze-
rint intézkedik annak orvos-

lása érdekében. Tanácsadást 
nyújt a tartós munkanélküli-
ek, a fiatal munkanélküliek, az 
adóságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorulók  
részére. A családokon belü-
li kapcsolaterősítést szolgáló 
közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő meditációs 
programokat és szolgáltatá-
sokat működtet. Éva szeretné 

elindítani a családkonzultá-
ció/családterápia szolgáltatást 
Makai Hunor kollégájával 
közösen, csütörtökön délutá-
nonként, telefonos bejelent-
kezés alapján.

Gyűjtést szerveznek a rá-
szorulóknak! A ruha adomá-
nyokat, ágyneműket a régi vá-
rosházára várják. A műszaki 
cikkeket, bútorokat nem tud-
ják raktározni, ezért ezek el-
juttatásában közvetítői szere-
pet vállalnak: listát vezetnek 
az igényekről és a felajánlá-
sokról. Most például egy csa-
ládnak belső vakolatra len-
ne szüksége egy 4x3 méteres 
konyha rendbetételéhez! 

Szervezik a Szeretet Kará-
csonyt, amelyen a szociális el-
látásban részesülő gyermeke-
ket szeretnék megajándékozni. 
Ehhez várják a felajánlásokat: 
játékokat, édességeket, bármit, 
aminek a gyermekek örülnek!

Családsegítő Szolgálat
Bella Éva családgondozó

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8 - 12 óráig
Szerda: 10 - 17 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig
Iroda: régi városháza épülete (Széchenyi tér)
Telefon: 25/440-400
e-mail: csaladsegito@racalmas.hu

Önálló Gyermekjóléti Szolgálat
Szilvási Katalin Julianna családgondozó

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8 - 12 óráig
Szerda: 10 - 17 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig
Iroda: régi városháza épülete (Széchenyi tér)
Telefon: 25/440-018
e-mail: gyermekjoletisz@racalmas.hu

Ruhaneműket 
gyűjtenek, adomá-

nyokat közvetítenek 
és szervezik 
a rácalmási 

Szeretet Karácsonyt

Bella Éva Szilvási Katalin Julianna
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Halottak napjára 
megújul a járda

November elseje minden-
szentek, másodika pedig ha-
lottak napja, amikor nagyon 
sokan kilátogatnak a temető-
be. Reméljük mindenkinek a 
megelégedésére szolgál majd, 
hogy idén már felújított és ki-
szélesített járdán közelíthetik 
meg a gyalogosok a sírokat. 

Az egyházi tulajdonban 
lévő rácalmási köztemetőben 
a gyalogút több helyen meg-
süllyedt, a térkövei elmozdul-
tak, ezáltal balesetveszélyessé 
vált ott a közlekedés.  A jár-
dát az önkormányzat építtet-
te tizennyolc évvel ezelőtt, és 
a képviselőtestület tagjai most 
úgy döntöttek, ismét gyalog-
utat építtetnek a temetőben, 
hogy megszűnjön a jelenlegi 
áldatlan állapot. A testület a 
járda teljes felújításáról, a tér-

kövek újra rakásáról döntött, 
és a legolcsóbb árajánlatot adó  
Duna-Via Kft.-t bízta meg a 
munkákkal. 

A munkaterület átadásakor 
jelen volt Marx Ferenc plébá-
nos, az egyházközség egy tag-
ja, és hozzájárulásukat adták 
a munkákhoz. Az eseményen 
szóba került a ravatalozó bor-
zalmas állapota is. A plébá-
nos 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.

Megemlékezés 
az aradi vértanúkról

A korán jött hideg enge-
dett a szorításából  és gyö-
nyörű, napsütéses idő fogadta 
a megemlékezésre  érkezőket. 
A Himnusz közös eléneklése 
után a Jankovich Miklós Ál-
talános Iskola  6. a osztályá-
nak verses-zenés emlékmű-
sorát hallgathattuk meg. A 

könyvtár falán lévő emlék-
táblán Schrick István polgár-
mester  úr és Kukucska Gyula 
alpolgármester úr helyezte el  
az emlékezés koszorúját néma 
főhajtás mellett. A szabadság-
harc hősei előtt való tisztelgés 
a Szózat meghallgatásával zá-
rult.

Virágos Rácalmás verseny 
értékelése

Az egyesületünk által a  
2013-as évre meghirdetett 
Virágos Rácalmás verseny ér-
tékelése a végéhez ért. A há-
rom tagból álló értékelő bi-
zottság ez évben kétszer járta 
végig a település utcáit, má-
jusban és júliusban. Ezt köve-
tően az útépítési munkák mi-
att az értékeléseket érdemben 
már nem lehetett elvégezni. 

Az idei évben a látottak 
alapján az első, második és 
harmadik helyezést elért 20-

20-20 porta kerül jutalmazás-
ra. A verseny eredményének 
hirdetésére november 8.-án 
pénteken 17 órakor kerül sor 
a Művelődési házban, melyre 
a helyezést elért lakók szemé-
lyes meghívót kapnak.

Ezen a napon köszönjük 
meg azoknak a munkáját is, 
akik közösségi virágágyat fo-
gadtak örökbe és gondoztak 
egész évben.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Segélyszállítmány érkezett
Partnertelepülésünkről, 

Drasfeldből ruhaneműből 
álló adomány érkezett eb-
ben a hónapban Rácalmásra. 
Az önkormányzat szociális 
bizottsága, valamint a pol-
gármesteri hivatal igazga-
tási osztályán dolgozók ér-

tesítették a rászorulókat, és 
elosztották a küldemény tar-
talmát. 

Dransfeldi barátaink min-
den évben gyűjtenek a rácal-
másiaknak. Segítségüket a 
családok nevében is köszön-
jük.
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Tökfesztiváloztunk, tizedszerre
A Tökfesztivált nehéz összefog-
lalni az újság hasábjain néhány 
bekezdésben, hiszen a rendezvény 
három napja alatt annyi benyo-
más, kellemes élmény éri az em-
bert, hogy arról köteteket lehetne 
írni.

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület nevében 
Bodnár Sándor elnök, az ön-
kormányzat nevében pedig 
Schrick István köszönte meg 
egy záró és értékelő rendez-
vény keretében a segítséget an-
nak a százharminc városvédő-
nek, önkéntesnek, segítőnek, 
aki nélkül az idei, jubileumi 
rendezvény nem sikerülhetett 
volna ennyire színvonalasra. 

Néhány érdekesség a teljes-
ség igénye nélkül...

Páhi Péter grandiózus de-
korációja fogadta a Rácalmásra 
betérő és a szépen kicsinosí-
tott vasútállomásra érkező 
vendégeket. Szinte mindenkit 
elbűvölt a tökdekorációk soka-
sága és ötletessége, néhányan a 
fesztivál után e-mailben kértek 
képeket is az egyesülettől. 

A tökdekorációk nyeremé-
nyei között, a már megszokott 
szép kerámiák és egyéb hasz-
nos ajándékok között az idén 
újdonság volt, hogy a Gyer-
mekek a falvakért Alapítvány 
nevében Aranyosi István úr 
felajánlott 3 darab négynapos 
kárpátaljai kirándulást utazás-
sal, félpanziós ellátással együtt.

Ugyanez az úr (mivel mind 
a három napon jelen volt a 
fesztiválon, és igen tetszett 

neki az itt látott összefogás és 
a lakók aktivitása) felajánlott 
az általános iskolának 400 ezer 
forintos hozzájárulást arra az 
esetre, ha kirándulást szervez-
nének Kárpátaljára.

A Tökkirály a fesztivál leg-
nagyobb tökét (87 kg) árve-
résre, az ebből befolyt 25 ezer 
forintot pedig a rácalmási Re-
mény Klubnak ajánlotta fel.

Naponta 80-100 önkéntes 
dolgozott a fesztivál lebo-
nyolításán, akiknek ezúton is 
köszönetet mond a városvédő 
egyesület. Külön csapat dolgo-
zott a színpad körül, a konyhán 
és az önkéntesek étkeztetésén, 
a kiállításoknál, az információ-
nál, a parkolókban, a kézműves 
foglalkozásokon, a tökfaragás-
nál és a technikai feladatok el-
végzésén is.

Újdonságként meghirdet-
ték a szervezők a „Legtökö-
sebb Iskola” versenyt, ahol álta-
lános és középiskolák egyaránt 
indulhattak énekkel, zenével, 

tánccal, egyéb színpadi pro-
dukcióval. Szavazni a helyszí-
nen elhelyezett szavazóládába 
leadott szavazattal lehetett. A 
jelenlévők egyöntetű vélemé-
nye volt, hogy nagyon igényes 
előadásokat láthattunk, melyek 
helyenként vetekednek profi 
produkciókkal. A nyertesek 
Weiser Gabriella erre az alka-
lomra készített kerámia díját 
vehették át.

 A városvédők október 7-én 
megtartott elnökségi ülésén   a 
tagok értékelték a Tökfesztivál 
szervezését, lebonyolítását, a 
látogatóktól és önkéntesektől 
hallott véleményeket és ösz-
szegzésképpen megállapítot-
ták: a rendezvény idén is jól 
sikerült. A pénteki és vasárnapi 
borús időben is sokan voltak, 

szombaton látogató csúcs dőlt 
meg: közel 8500 vendég for-
dult meg a fesztiválon.

A kóstolásra felajánlott  
ételekért, italért, süteménye-
kért az egyesület köszönetét 
fejezzük ki Arnóczky Ilonának, 
Blau Gabriellának, Hajdúné 
Rátkai Évának, Rátkai La-
josnénak, Hajnal Andreának, 
Balogh Tímeának, Schmidt 
Mónikának, Schmidt Lajosné-
nak (kettőt is sütött!) Pálvölgyi 
Tamásnak, Erős Istvánnak, va-
lamint a Városvédő Egyesület 
gasztronómia csapatának akik 
szintén kétféle süteménnyel 
kedveskedtek.

(Fotók garmada a facebook 
közösségi portálon és a városvé-
dők honlapján.)

Legtökösebb Iskola 
Általános Iskolák

1.Jankovich Miklós Általános Iskola  - 130 szavazat  -
  LEGTÖKÖSEBB ISKOLA!
2.Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola - 94 szavazat
3.Dózsa György Általános Iskola  -51 szavazat
4.Fekete István Általános Iskola - 23 szavazat
5.Kossuth Lajos Általános Iskola Nagyvenyim - 10 sza-

vazat

Középiskolák
1.Lorántffy Zsuzsanna Szakközép Iskola - 31 szavazat –
  LEGTÖKÖSEBB ISKOLA!
2.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola - 15 szavazat
3.Rosti Pál Gimnázium - 6 szavazat 
3.   Pannon Oktatási Központ - 6 szavazat  
Köszönjük a részvételt valamennyi fellépőnek és gratulá-

lunk a nyerteseknek!

A Tökfesztivál meglepetéseként 
a Pannon Lapok Társasága által 
meghirdetett települések közötti 
versenyben Rácalmás nyerte el 
2013-ban a Fejér megye legked-
veltebb üdülőhelye címet. A díjat 
Kázmér Judit, a PLT ügyvezető 
igazgatója adta át Schrick István-
nak, az eseményen jelen volt dr. 
Galambos Dénes kormánymegbí-
zott, Elekes András, a Fejér Megyei 
Hírlap főszerkesztője és Várkonyi 
Zsolt a Dunaújvárosi Hírlap lap-
igazgató főszerkesztője.
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Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki egyesületünk tagjainak, va-

lamennyi önkéntesünknek, a segítőknek, a Jankovich-kú-
ria és az óvoda dolgozóinak, az óvodásoknak, a Jankovich 
Miklós Általános Iskola diákjainak és tanárainak, az ön-
kormányzatnak és a helyi civil szervezeteknek, városunk 
lakóinak, az iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diá-
koknak és tanáraiknak azért a sok-sok segítségért, mun-
káért, amellyel hozzájárultak a X. Tökfesztivál sikeres le-
bonyolításához.

 Az ide látogatóktól rengeteg  dicséretet kapott váro-
sunk a szép és ötletes dekorációkért és a példás összefogá-
sért, amely országos elismerést hozott számunkra.

Köszönettel:
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

A X. Tökfesztivál alkalmá-
ból meghirdetett tökös verse-
nyek nyertesei

A X. Tökfesztivál királya 
címet elnyerte: Király József 
(Király-Virág kertészet, Bá-
tya)

A díjat átvette: Dobos Vi-
vien

A legnagyobb tök súlya 87 
kg volt.

Iskolai dekorációk kategóri-
ában  az alábbi eredmények 
születtek:

Alsó tagozat
I.   3/A „Törp-Tök-Falva”
II.  2/A „Tökinvázió”
III. 1/B „Tökéletes Tökvi-

lág”
Különdíj: 2/B „A legtökö-

sebb bowling játékos” 
Felső tagozat
I.   6/B „Tökös felderítők”
II.  7/A „Tök jégkorong”
III. 6/A „Egri csillagok”
Különdíj: 8/B „Küklopsz”

A dekorációkat értékelte: 
Németh Miklósné, Lisztes 
Zsanett és Bodó Mariann

Vállalkozók, klubok, egyesü-
letek  versenyének nyertesei:

I.  Farkasné Pulay 
Csilla – Ipar cikk Bolt –„ 
Cowboy és a lova”

II. Steiner Norbert – 
Cégéres Vendégház - „Tökre 
verik Lúdas Matyit”

III. Vipi Büfé - „A tö-
kös büfés” - Készítették: Bar-
tal Zoltánné és Puskás Antal

Különdíj: Kiskakas Ven-
déglő- „Noé bárkája”

Népfront úti dekorációk  
nyertesei:

I. Sali család - „Traktoro-
sok”

II. Finta Anita - „Hambur-
ger”

III. Kerek Adrienn - „(B)
anya csak egy van”

Különdíj: Várhalmi István 
- „Fesztivál köszöntő”

I. körzet  nyertesei:
I. Jónás Tibor és családja - 

„Pampalini”
II. Polákovicsné Pálinkás 

Márta - „Picur, megvárhat-
lak?”

III. Lukács-Soós család - 
„GRU Aki ellopta a holdat”

Különdíjak:  Szloboda 
Antal - „Beszélő ufók” Ar-
nóczky Ilona - „Iluska kamrá-
ja”

Silmer család - „X. Tök-
fesztivál”

Szántó Béla - „Totem”
  
II. körzet  nyertesei:
I.   Kiss Miklósné - „Gu-

liver és Gulivera Tökország-
ban”

II.  Kecskés-Nagy Szilvia 
és Kevinke - „Tökföldi ba-
golycsalád”

III. Deák Sándor - „Öreg 
néne őzikéje”

Különdíjak: S c h m i d t 
Mónika - „ET”                        Tóth 
Csaba - „Szöknek a bébik”

III. körzet  nyertesei:
I. Igmándi Béla - „Óriási 

tök kerék”
II.   Hajdúné Rátkai Éva 

és Hajdú Ferenc - „Tök-
mind-1”

III. Sarok Zoltán - „Tök 
pokol kapujában – Totem”

Különdíjak:
Csurgó István és családja - 

„Lószúnyog” 
Bay tér lakói - „Halász falu”

A fő kiállítói kategó-
ria nyertese Kalmár Bene-
dek Akasztói agrármérnök, 
aki tök termeléssel és neme-
sítéssel foglalkozik. Évek óta 
számtalan fajtájú és formá-
jú tököt hoz el fesztiválunkra, 
pl. krokodil, kígyó és turbán-
tököt is.

A X. Tökfesztivál alkalmá-
val emléklapot kaptak kompo-
zíciójukért:

Vásárhelyi Imre - „Üssed, 
üssed botocskám”

Vadász Mária és Rajna 
Réka - „Erre vártam”

Poszpischil család - „(Tök) 
banya tanya”

Hajnalné Zándoki Andrea 
és családja - „Leugrottam én 
is a fesztiválra”

Rácalmási cserkészek - 
„Cserkész tábor”

Balázs Péter - „Winetou 
éhes”

Welzer Gabriella - „Tök-
virágok”

Szabóné és unokái - 
„Szörny Rt”

Puskás Antal - „Tök nagy 
pókot fogtunk”

Lökös Zoltánné és Bar-
tók Sándorné - „Tökös Lúdas 
Matyi”

Pálné Finta Márta - „Fod-
rász”

Baglyas Ágnes - „Tökkom-
pozíció”

Cikk-cakk Foltvarró Klub
Varga Béla - „Tök szimu-

láns mindkettő” -  „Fára má-
szok tőled” - „Beértek a töke-
im”

Kovács István Csali hor-
gászbolt

Rácalmási Posta
Borné Pusztai Ildikó - 

„Bohócok”
Schmidt Lajosné - „Csil-

lagszemű”
Zsedrovics Tibor és család-

ja - „Tök dekoráció”
Czinka Lászlóné - „Kiván-

csi Fáncsi”
Madaras István - „Tök 

Nagydíj (Száguldó cirkusz)”
Dr. Vaszkun László - „Tök 

jó bringaút”
Kalinics István - „Tök To-

tem” - „10. szülinap” - „Sok 
ilyen szép napot”

Nagy Imre - „Tökföldi csi-
kó”

Nagy Lászlóné - „Dr. Bubó 
Kérem a következőt”

Kovács Szintia és Kiss 
Napsugár - „Tök-almás ma-
kettján látható épületek”

Vagyóczky Lajos és neje - 
„Tök jól kisütöttük”

Czakó Dávid és Olivér - 
„Tök futam”

Az át nem vett díjak szer-
dai napon 8-10 óra, valamint 
17-18 óra között az egyesület 
irodájában (régi önkormány-
zati épület 4. szoba) átvehe-
tők!

Gratulálunk a nyertesek-
nek!
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Az intézmény igazgatója
Szilágyi Irén 2013. szep-

tember 19. óta a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tár  megbízott igazgatója, de 
több éve részt vesz a város-
védők munkájában és helyi 
rendezvények szervezésében. 
1999-ben szerzett művelő-
désszervező diplomát, emel-
lett újságírói és kereskedelmi 
üzletvezető képzettsége van. 
Korábbi munkájában meg-
szerzett szervezési, kommu-
nikációs tapasztalatait, vala-
mint az üzleti és a civil szférát 
is érintő kapcsolatrendszerét 
szeretné az intézmény fejlesz-
tésének érdekében hasznosí-
tani. Tizenkét éve él családjá-
val Rácalmáson, két nagyobb 
gyermeke Pécsett egyete-
mista, a legkisebb a helyi 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola tanulója.

 – Kitűzött-e valamilyen cé-
lokat maga elé, amikor elvállal-
ta az intézmény vezetői állását? 
– kérdeztük Szilágyi Irént.

– A háznak jelenleg csak-
nem húsz működő közössége 
van, ami a hasonló lélekszámú 
települések között jó arány-
nak számít. A cél, hogy ezek 
erősödjenek és a rácalmásiak 
helyben találjanak olyan 
egészségmegőrzéssel, kép-
zőművészettel, szabadidős 
sporttal foglalkozó vagy akár 
csak közös érdeklődési kör-
rel összefűzött közösségeket, 
ahol személyiségüket gazda-
gítva tölthetik el a szabadide-
jük egy részét. Nagyon jó pél-
da az aktív helyi közösségre a 
Cimbora klub, a német klub 
vagy a nemrégiben elindult 
és szintén jelentős létszám-
mal működő képzőművészeti 
szakkör.

 – A kollektívát milyennek 
találja?

– Összesen négyen dolgoz-
nak az intézményben. Ez a kis 

létszámú kollektíva igyekszik 
kiszolgálni az igényeket, le-
gyen szó bármilyen rendez-
vényről és szoros kapcsolatban 
állnak az önkormányzattal, a 
Jankovich-kúriával, az iskolá-
val és az óvodával is.

– Folytatja az elődje által el-
kezdett programokat?

– Igen, szeretném tovább 
folytatni azokat a programo-
kat, amelyeket elődeim már 
megszerettettek a rácalmási-
akkal. Tehát a jövőben is szer-
vez a művelődési ház szín-
házlátogatásokat, író-olvasó 
találkozókat, beszélgetős dél-
utánokat művészekkel, pszi-
chológusokkal, és még so-
rolhatnám. Új ötleteim is 
vannak, például kézműves 
foglalkozások kevésbé ismert 
technikákkal, a középkorosz-
tálynak kikapcsolódást kíná-
ló zenei programok, gasztro-
nómiai jellegű rendezvények, 
a nyári iskolaszünet idősza-
kára többféle tábor ötletem is 
körvonalazódik, de egyelőre 
ki kell tapasztalni, hogy mire 
lenne leginkább igény. Ezzel 
kapcsolatban nyitott vagyok 
a megkeresésekre. Pozitív ta-
pasztalat már az első hetek 
után, hogy a helyi önkor-
mányzat támogatja a kultúrát 
és helyben szeretne színvona-
las programokat biztosítani a 
rácalmásiaknak.

Játszóház az őszi szünetben
A Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja a gyerekeket 

az őszi szünetben ingyenes játszóházi foglalkozásaira. Időpont: 
október 30-a és 31-e (szerda és csütörtök) délelőtt 9-12 óráig. A 
játszóházban rezet domborítunk, kavicsot festünk, őszi díszeket 
készítünk. Alkossatok velünk!

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 könyvtár 
kínálatából:

Jean-Pierre Montcassen: 
A fény leánya

A Jean-Pierre Montcas-
sen írói álnéven alkotó Csele-
nyák Imre, egykori rockzenész 
és dalszerző, a Hipnózis és a 
Kontinens nevű zenekarok volt 
frontembere mostanában leg-
inkább magyar és egyiptomi 
témájú történelmi romantikus 
regények szerzőjeként ismert.  

Az  ókori Egyiptom XVIII. 
dinasztia korában járunk. Az 
előkelő, de elszegényedett csa-
ládból származó Tetiserinek, 
Szaszaré szépséges lányának 
élete egyik napról a másikra 
megváltozik. Kéjsóvár nagy-
bátyja, Juput közbenjárására 
ugyanis Hatsepszut királynő 
udvarhölgyei közé választják. 
Hamarosan a fáraó is felfigyel 
rá, és ezután a fiatal, szenve-
délyes lány pályája egyre ma-
gasabbra ível. Ott azonban az 
érvényesüléshez nem elég a 
szépség, az udvar intrikái és 
cselszövései miatt ugyanis a 
legkisebb hiba miatt akár az 
élete is veszélybe kerülhet... 

Sarah Addison Allen: A 
csodálatos Waverley-kert

Egyszerre varázslatos mese 
és az emberi kapcsolatokat 
boncolgató családregény az 
amerikai írónő könyve. A misz-
tikus történet színhelye az író-
nő szülőhazája, Észak-Karo-
lina, ahol egy kisvárosban él a 
Waverley család, melynek tag-
jait különös csodabogárnak 
tartják a városka lakói, és nem 
véletlenül. Kertjükben a szóbe-
széd szerint ősidők óta egy al-
mafa nő, amely jövőbelátó gyü-
mölcsöt terem. Amikor a házat 
a harmadik generáció tagjaként 
Claire Waverley veszi birtokba, 
elhatározza, közös kinccsé teszi 
az almafát. Vállalkozásba kezd, 
ételeket készít, melyek csodála-
tosan átalakítják az embereket. 
Szívét azonban kemény burok 
védi, ám amikor húga, Sydney 
váratlanul hazatér kislányával, 
addigi nyugodt élete fenekes-
tül fölborul. A fantasztikum és 
a realitás határán játszódó tör-
ténetek kedvelői bátran keres-
sék a könyvtárban.

Szeptember 30.: A Népmese Napja

Egy mesés nap az ovisoknak és az iskolásoknak
 A népmese napja 2005 

óta határainkon átívelő moz-
galommá vált, és a közös 
ünneplés összekapcsolja a 
népmesét ünneplőket, s él-
vezőket egyaránt, immár az 
idén 9. éve.

E jeles napon, Benedek 
Elek születésnapján, szept-
ember 30-án, a rácalmási 
óvodás és iskolás gyerekek is 
együtt mesélhettek, és járhat-
ták végig Gregus László me-
semondóval azt az utat, ame-
lyet a mesehősök is megtettek 
a próbatételek során.

 Nekünk, pedagógusoknak 
is az volt a célunk, hogy ezen 
a napon megkülönböztetett 
tisztelettel forduljon minden 
meseszerető gyerek és felnőtt 
a magyar, illetve más népek 
meséi felé.

  A Művelődési Ház nyi-
tott volt erre a programra, így 
a vezetőnek ezúton is köszön-
jük, hogy  emlékezetessé tet-
te sok kis és nagyobb gyerek 
délutánját, hiszen a meghí-
vott mesemondó tarisznyá-
jában nemcsak hamuban sült 
pogácsa volt, hanem találtunk 
tilinkót, ötlyukú furulyát, do-
rombot, s persze olyan mesé-
ket, amelyeket sikerült szívből 
átélni, mivel a mesélés is on-
nan jött.

Az iskolában már a dél-
előtt is mesésen telt, hiszen 
sok gyerek népmesei figurá-
nak öltözve érkezett, s ebben 
a  szerepben tölthette el a dél-
előttjét. A pedagógusok is szí-
vesen választottak maguknak 
népmesei alakot, így ez a taní-

tási nap színesebb volt, hiszen 
Piroskák, királykisasszonyok, 
szegénylegények, hercegnők, 
boszorkányok, varázslók né-
pesítették be az iskolát.

A népmesék erkölcsi ne-
velő hatása mélyen átjárja a 
személyiséget. A népmesé-
ken  keresztül ismeri meg saját 
gyökereit, kultúráját. Olyan 
értékeket közvetít a gyermek 
számára, amelyekből egész 
élete során építkezni tud, 
utat mutat, hogyan fedezze 
fel identitását, hogyan találja 
meg helyét az életben. Csak 
az a gyermek és fiatal tud fel-
nőve, ma változatosan kom-
munikálni, aki beszédében 
alkalmazni tudja a népkölté-
szetből, népmesékből megta-
nult szófordulatokat, jellegze-
tes mondatokat.

A nagy mesék, mesemon-
dások ideje soha nem jár le – 
szerencsére. A mesékre min-
dig szükség volt, van és lesz, 
hiszen mindenki vágyik a va-
rázslatra, a borzongásra, a cso-
dák átélésének élményére. 

A mese ugyanakkor rend-
kívül hasznos és nélkülöz-
hetetlen a gyermek fejlődése 
szempontjából, hiszen annak 
segítségével gazdagodik fan-
táziája, szókincse, a mese sze-
replőivel azonosulva átélhet 
különböző helyzeteket, fel-
oldhatja a benne felgyűlt fe-
szültséget.

A felnövekvő gyermek-
nek óriási szüksége van arra, 
hogy átlássa az egyszerű em-
beri kapcsolatokat, szimpati-
záljon a hősökkel, és felismer-

je a rosszakarókat. A főhősök 
bőrébe bújva éli át a veszélyt, 
a megmenekülést, az örömöt, 
a bánatot, vesz részt kalan-
dokban, harcol az igazságért, 
és nyeri el méltó jutalmát – 
vagy büntetését. A kicsikben 
így – tehát nem direkt módon 
- rögzülnek az erkölcsi tanul-
ságok.

A mesék nem csak szó-
rakoztatnak, hanem jelentős 
részben nevelnek is: az élet-
ről tanítanak, érzelmi kapasz-
kodókat nyújtanak és segítik a 
személyiség fejlődését.

Öröm volt látni a mesé-
lés alatt a gyerekek arcán az 
érzelmek változását, hallani 
őszinte  kacagásukat, fantázi-
ájuk szárnyalását tapasztalni a 
mesébe való beleszóláskor.

Arra kérnénk a szülőket, 
hogy olvassanak, mondjanak 
népmeséket gyermekeiknek 
továbbra is, hiszen közös fe-
lelősségünk vigyázni kincse-
inkre, s rossz úton járunk, ha 
úgy gondoljuk, hogy a szóbe-
li mesélést bármilyen elekt-
ronikus eszközzel helyette-
síthetjük.

„Őseinktől kincsekkel teli 
tarisznyát kaptunk örökség-
be, de mintha egyre gyakrab-
ban tétlenül néznénk ennek 
háttérbe szorulását, elfelejté-
sét. Vegyük birtokba, ismer-
jük meg, fényesítsük újra és 
adjuk tovább az eleinktől ka-
pott, élethosszig érvényes, ér-
tékes, unokáink számára is 
feltétlenül megőrzendő, me-
sebeli kincseket!”

 Szabó Erika
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Zenei világnap 
kicsit másképp

Iskolánkban idén is meg-
emlékeztünk a zene világ-
napjáról. Igaz kicsit másképp. 
Hiszen ez a nap nemcsak a 
zenéről szól, hanem időseket 
is ekkor köszöntik a világban. 
Ez alkalomból hívtuk meg a 
rácalmási nyugdíjasokat, akik 
örömmel jöttek el a gyerekek 
közé. Az énekkar nyitó dalát 
követően, Kiss József igazgató 
köszöntötte vendégeinket. A 
harmadik osztályosok virág-
gal, Tóth Izabella verssel aján-
dékozta meg az időseket.

 Meglepetésben azonban 
az iskolásoknak is volt részük. 
Kondor Károly és felesége 
verssel kedveskedtek a gyere-
keknek. A jó hangulatú kö-
szöntőt közös énekléssel zár-
tuk. A Tavaszi szél vizet áraszt 
című népdallal búcsúztunk el 
egymástól. 

Reméljük jövőre is együtt 
köszönthetjük a zene és az 
idősek világnapját.

Igmándi Zita

Akadályverseny 
a Jankovichban

Szeptember 20-án, egy ra-
gyogó napsütéses délelőtt tar-
tottuk iskolánkban az ilyenkor 
ősszel szokásos akadályverse-
nyünket. 

A felsősöknek a legna-
gyobbak, a 8. b osztályosok 
állították össze a 9 állomás-
ból álló verseny feladatait, 
amelynek többsége az állatvi-

lág témakörhöz kapcsolódott. 
Előzetes feladatként menet-
levelet, zászlót és indulót ké-
szítettek a csapatok. Ötletes, 
kreatív, megoldások születtek.

A nyolcadikosok érdekes 
kérdéssorokkal tették próbá-
ra társaik tudását. A szellemi 
vetélkedőt minden állomáson 
ügyességi feladatok követ-
ték. Volt íjászat, lajhármászás, 

akadálypálya és egyéb érdekes 
feladat.

A célba jóleső fáradtsággal 
érkezett mindenki.

A versenyt a 8. a osztályo-
sok nyerték. Holtversenyben 
második lett a 6. a osztály két 
csapata, és a dobogós harma-
dik helyet szerezték meg az 5. 
a osztályosok.

Pál Péterné

Megalakult az Intézményi Tanács
A szeptember elsején be-

vezetésre került módosított 
nemzeti köznevelési törvény 
számtalan változást hozott az 
oktatási intézmények így is-
kolánk és ezen keresztül tele-
pülésünk életében is.

A szülői értekezleteken, 
szülői munkaközösségi meg-
beszéléseken tájékoztatást 
kaptak iskolánk tanulóinak 
szülei a fontosabb, lényege-
sebb elemekről.

A változások közül lénye-
gileg kiemelkedik egy új ko-
ordinációs szervezet létreho-
zására irányuló jogszabályi 
szándék az Intézményi Ta-
nács létrehozása.

Iskolánk tantestüle-
te tanévnyitó értekezle-
tén kezdeményezte a szer-
vezet felállítását, melynek 
első alakuló ülésére október 
8-án az iskola könyvtárában 
került sor. Az IT legfonto-

sabb, kiemelt feladata, hogy 
az oktatási intézményben 
képviselje a helyi közös-
ségek érdekeit, társadalmi 
kontrollszerepet töltsön be 
valamint ha szükséges egy-
fajta egyeztető fórumként is 
működjön a felek között az 
oktatást érintő kérdésekben. 
Az intézményi tanácsba a 
jogszabályban meghatáro-
zott szervezetek az alábbi 
tagokat delegálták!

Diákönkormányzat Márta István
Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI Kürtösiné Fáczán Andrea
Katolikus egyház Varjúné Müller Ágnes 
Klebesberg Intézményfenntartó Központ 
Dunaújvárosi Tankerülete dr. Nagy Viktor
Rácalmás Város Önkormányzata Németh Miklósné
Református egyház Kovács Enikő
Szülői Munkaközösség Fodor Csaba

Az intézményi tanács megválasztott elnöki tisztét Kürtösiné Fáczán Andrea töl-
ti be!
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Sziget napja 2013 – „Őszi 
Kavalkád az iskolában”

Hagyományainkhoz híven 
idén szeptember 20-án is-
mét megrendezésre került a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola alsó tagozatosainak 
őszi akadályversenye, a Sziget 
napja.

Az osztályok már napok 
óta lelkesen készültek erre a 
napra, mivel előzetes felada-
tul minden tanulónak őszi 
fejdíszt kellett készítenie, il-
letve faleveleket gyűjtenie és 
préselnie.

A napot erősítő, átmozga-
tó reggeli tornával kezdtük az 
iskola udvarán, majd minden 
osztály a termében nekilátott 
az első feladatnak. A gyűjtött 
és préselt levelekből növénye-
ket és állatokat ábrázoló krea-
tív képeket készítettek. 

A reggeli után kezdetét 
vette a nagy kaland az isko-
la környékén. Minden osz-
tály nyolc állomáson teljesí-
tett feladatokat: százlábúként 

kígyóztak az iskola udvarán, 
csengőhálós akadálypályán 
mentek végig a Művelődési 
Házban, toboz kosárlabdáz-
tak, kötelet húztak és zsákban 
futottak a tó partján. Találós 
kérdések sokaságára adtak vá-
laszt a Közösségi téren, dió-
hordásban jeleskedtek, majd 
kupakok közül terméseket vá-
logattak. A nap végeztével az 
iskola udvarán közösen elsza-
valtuk Weöres Sándor: Gala-
gonya című versét. 

Az állomásokon kollégák, 
szülők, nagyszülők segítették 
és irányították az osztályo-
kat, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik!

Köszönjük a Rácalmásért 
Oktatási, Kulturális és Kör-
nyezeti Nevelési Egyesület, 
valamint a Pomóthy Áruház 
támogatását is!

Kopeczné Konnát Anikó 
és Tóth Zoltánné

A Jankovich iskolások 
tökkompozíciói

Mára már országos hírű 
rendezvénnyé nőtte ki magát a 
RÁCALMÁSI TÖKFESZ-
TIVÁL. Iskolánk a X. évfor-
dulóra igyekezett az eddiginél 
is még ötletesebb színvona-
lasabb tökfigurákat, jelenete-
ket megmintázni. Nem köny-
nyű minden éven újabb, szebb, 
érdekesebb díszítéssel várni az 
ideérkező több ezer vendéget. 

Úgy gondolom, hogy a felada-
tot jól sikerült megoldanunk. 
Tizenhat osztály elsőtől nyol-
cadikig készített saját kis szí-
nes kompozíciót, mely külön-
külön a maga nemében egyedi, 
érdekes, magán hordozva a 
gyerekek, szülők, pedagógusok 
közös munkájának keze nyo-
mát. A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület oklevél-
lel, édességgel, tollal jutalmazta 
külön az alsó tagozatos és a fel-
ső tagozatos produktumokat.

Első helyezettek:
„Törpfalva lakói” 3.a
„Tökös felderítők” 6.b.
Második helyezettek:
„Tökinvázió” 2.a
„Tök jó jégkorong mecs-

csen” 7.a
Harmadikak:
„Tökéletes tökvilág 1.b
„Egri vár” 6.a
Különdíjasok:
„A legtökösebb bowling já-

tékos” 2.b
„Küklopsz” 8.b
De nagyon jók voltak az 

1.a „Százlábú”; 3.b „Tökfil-
kók”; 4.a „Egy kupac kopasz 

kukac”; 4.b Mesejelenete; 5.a 
„Léghajók”; 5.b „Alkonyat”; 
7.b „Gru című animációs film 
minionsai”; 8.a „Cirkusz” fi-
gurái is.

Örülök, hogy nem nekem 
kellet a zsűriben döntenem, 
mert én mindenkit megju-
talmaztam volna. Gratulálok 
minden osztálynak és további 
ötletelést kívánok!

Köszönjük minden szülő-
nek, gyereknek, pedagógus-
nak a munkáját. Köszönjük 

a Városvédő Egyesület díja-
it. Már tervezzük, hogy jövő-
re milyen alkotásokkal lepjük 
meg vendégeinket.

Vargáné Moldován 
Katalin 

osztályfőnöki 
munkaközösség vezető
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Tökös ötletek

Nagy örömmel vett részt óvodánk a X. jubileumi tökfeszti-
válon. Hagyományainkhoz híven a két nagycsoport kedves kis 
táncos műsora színesítette a vasárnap délelőttöt. Óvodánk va-
lamennyi dolgozója aktív részese volt vagy a játszóháznak vagy 
a beléptetésnél segített.

Óvodánk kiscsoportosai a Nyuszi csoportosok vállal-
ták az óvoda tökkompozíciójának elkészítését a Parkba. 
Igényesen,szépen dolgoztak, köszönjük a segítségüket.

Szüreti mulatság

Hagyományainkhoz híven 
idén is megrendeztük szüre-
ti mulatságunkat. Kicsik és na-
gyok nagy izgalommal várták 
„Tibi bácsit” és lovaskocsiját. 
Vidáman nótázva tettünk egy 
nagy kört a településen, közben 
Misi bácsi és Anikó néni már a 
szőlőt préselték a teraszon.

A nagycsoporttosok két új 
szüreti játékot is tanítottak a 
kisebbeknek, melyeknek nagy 
sikere volt.

A délelőtt befejezése 
képpen megkóstolhatta a 
finom mustot. Ez a délelőtt 
is emlékezetes marad a szá-
munkra.

Tóth Tiborné Gabi óvónéni ötlete alapján az idei évtől minden reggel 
8 órakor az egész óvoda apraja-nagyja tornával kezdi a napot. Jó han-
gulattal, frissen indul a reggel gyermeknek, felnőttnek egyaránt. 
Köszönjük a  szülőknek, hogy pontos érkezésükkel segítik, hogy ez 
megvalósulhat

Köszönet
Köszönjük a Rácalmási Tüzépnek és  a Szilárd Csempe 

Duna Kft támogatását a faliújságok felújítására  biztosítot-
tak anyagot.

Köszönjük Popovics Jánosné Katónéninek, hogy gondolt 
az óvodás gyerekekre, s téli körtét ajándékozott nekünk.

A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ 
2013-ben is Adventi hangulatot teremtő kirándulást szervez 

Bécsbe
2013. december 7-án 5:30-kor a rácalmási régi Városháza 
parkolójából, illetve 5:45-kor a dunaújvárosi Szórád Márton 
úti buszmegállóból

 � Séta a Schönbrunni kastélykertben, karácsonyi 
hangulatteremtő vásár a kastély parkjában

 � Városnézés idegenvezetővel, szabadprogram a belvárosban, 
karácsonyi kézműves vásár 
a Maria Hilfer Straße közelében

Az utazás díja 6000 Ft, amely tartal-
mazza az utazás költségét és a magyar 
nyelvű idegenvezetést Bécs belváro-
sában. 
A részvételi díjat a Jankovich-kúriá-
ban készpénzben lehet fizetni!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet:
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ

Rácalmás Jankovich-köz 5-7.
06/25-440-020

06/30-632-2683 vagy 06/30-922-9830

ADVENTI HANGULAT BÉCSBEN
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Szilveszteri MEGHÍVÓ! 
Hagyományainkhoz híven, 2013. december 31-én Szilveszteri mulatságot szervezünk 
a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban! Sok szeretettel várjuk régi 

és új vendégeinket!

A rendezvény időpontja:
2013. december 31. 19:00

A  rendezvény helyszíne:
Jankovich-kúria Rendezvény-és  Turisztikai Központ

 
A finom falatokról 

és a hangulathoz szükséges jó italokról 
vendégeink nagy megelégedésére 

a Campus  Étterem gondoskodik

VACSORA:
Sajtos apró pogácsa
Vörösboros vaddisznó pörkölt, galuskával, Olivabogyóval-fetasajt-
tal töltött csirkemell baconköntösben, gombás rizzsel, Csirkemell ér-
mék brokkoli habbal, Toszkán szűzsült, Füstölt csülök aszpikban, Erdei 
gyümölcsös pulykamell, Fűszeres túróval töltött sajttekercs, Zöldfűsze-
res kaszinótojás, Aiolis sonkatekercs, Tabán saláta, Mozzarellás paradi-
csomsaláta 
Vegyes sütemények tálakon 
Éjfélkor:Töltött káposzta

Az est zenei felelőse és a jó hangulat garantálója: STOP Duo zenekar
Az est folyamán széles italválasztékkal és kedvezményes italárakkal várjuk vendégeinket!

Jegyár: 7000 Ft 
Információ és Jegyek elővételben kaphatóak a 

Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központban, 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ
Rácalmás Jankovich Miklós köz 5-7.

06/30-632-2683 vagy 06/30-922-9830
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Lezárult a csatorna projekt előkészítő szakasza
Kulcs és Rácalmás önkormányzata 
eredményesen pályázott a „KEOP-
7.1.0/11-Derogációs vízmű projek-
tek előkészítése” című pályázati 
kiírásra, és támogatást nyert a 
„Kulcs-Rácalmás közös szenny-
vízelvezetése és tisztítása” című, 
KEOP-7.1.0/11-2011-0011 azono-
sító számú projektjére, amelyhez 
menet közben Dunaújváros ön-
kormányzata is csatlakozott. Az 
előkészítési szakasz lezárásaként 
a három település  képviselője 
aláírta a társulási megállapodást 
2013. szeptember 20-án.

Kulcs-Rácalmás közös 
szennyvízelvezetése és tisz-
títása című pályázati projekt 
előkészítési szakasza szept-
ember 30-án hivatalosan is le-
zárult. Polgármesterünk, Kiss 
Csaba  a következőképpen 
összegzi az eddig történteket:

- Az előkészítési szakasz-
ban elkészültek a szennyvíz-
elvezető hálózat tervei, ame-

lyek arra vonatkoznak, hogy 
Kulcsról Rácalmás megke-
rülésével, a 6-os út mellett 
vezetjük el községünkből a 
szennyvizet a dunaújvárosi 
szennyvíztisztítóba. A befo-
gadó település számára is ked-
vező lesz ez a műszaki meg-
oldás, hiszen a gerincvezeték 
mentén kiépítheti a csatorna-
rendszert két városrészében, a 
Százszorszép lakóövezetben 
és Táborálláson, és onnan is 
a tisztítóművébe vezetheti a 
szennyvizet. Ennek értelmé-
ben kibővült a beruházásban 
érintettek köre, Kulcs, Rácal-
más és Dunaújváros társulási 
szerződést kötött múlt év vé-
gén, amelyet átdolgoztunk és 
az új önkormányzati törvény-
nek megfelelően aktualizál-
tunk idén. A megállapodást 
Rácalmás képviselőtestülete 
2013. szeptember 18-án fo-
gadta el, Dunaújvárosban és 
Kulcson pedig másnap, 2013. 

szeptember 19-én döntöttek 
róla a testületi tagok, szintén 
pozitívan. A döntések más-
napján a három település elöl-
járói projekt záró rendezvény 
keretében aláírták a társulási 
megállapodást.  

Kiss Csaba elmondta még 
a következőket:

- A  csatornázás előkészíté-
si szakaszára előírt feladatokat 
teljesítettük. Kulcson és Du-
naújvárosban is megalakítot-
ták az érdekeltségi területhez 
tartozó ingatlantulajdonosok 
a víziközmű-társulatot, ezzel 
a többségi szándékkal is je-
lezték, hogy igénylik és várják 
a szennyvízelvezetés megva-
lósulását. Mostanra engedé-
lyes tervekkel rendelkezünk, 
a szakértők véglegesítették 
a költségvetést, a költségha-
szon-elemzést. Hosszadalmas 
eljárás során, de megkaptuk 
a vízjogi engedélyt, már csak 
annak jogerőre emelkedésére 

várunk. Az utóbbi hónapok-
ban nagy erőkkel dolgoztak 
a szakemberek azon is, hogy 
minden szükséges dokumen-
tumunk meglegyen a szeny-
nyvízelvezető rendszer kiépí-
tésére, vagyis a kivitelezésre 
vonatkozó pályázat benyújtá-
sához. Közben a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség honlapján 
augusztus végén közzétették 
a szennyvízprojekt megvaló-
sítására vonatkozó pályáza-
ti kiírás felfüggesztését. De 
nem csüggedünk, nagy erők-
kel folytatjuk a munkát, rend-
ben lezártuk az előkészítési 
szakaszt, és összeállítottuk a 
pályázati anyagot, hogy amint 
újra megnyílik a pályázati ab-
lak, azonnal léphessünk, és 
támogatást nyerjünk  a három 
település, Kulcs, Rácalmás és 
Dunaújváros közös szenny-
vízelvezetési és tisztítási beru-
házásának a megvalósítására. 

Kulcs, 2013.09.20.

Az új halgazdálkodási és halvédelmi törvényről...

Horgászgondolatok
2013. szeptember 1-vel 

életbe lépett az új halgazdál-
kodási törvény, mely több je-
lentős változást tartalmaz. 

A törvény megalkotását 
széleskörű társadalmi vita 
előzte meg, melyen minden 
érintett kifejthette gondo-
latait, és javaslattal élhetett 
az új törvény tartalmára. A 
parlamenti előkészítő bi-
zottság egy év alatt két vi-
tanapot rendezett a Parla-
ment Felsőházi termében, 
ahol horgász szervezeti ve-
zetők, halászati kft.-k kép-
viselői és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium szakemberei 
vázolták fel álláspontjai-
kat. Az eszmecsere folya-
mán jól látszott a horgász-
társadalom számára történt 
pozitív szemléletváltozás a 
törvényalkotók részéről. A 
második vitanapot Áder Já-
nos köztársasági elnök úr 

nyitotta meg, ki szintén ak-
tív horgász.

A horgász szövetségek 
vezetői erőteljesen hangsú-
lyozták, hogy a természe-
tes vizeink az egész társa-
dalom vagyonát képezik és 
a 320.000 horgász igénye-
it tükröznie kell az új tör-
vénynek. A 2015-ös víz-
kezelői pályázatnál olyan 
szempontok érvényesülje-
nek, melyek nagy közös-
ségeknek engednek bele-
szólást természetes vizeink 
hasznosításába.

Az új törvény a MO-
HOSZ honlapján elérhető. 
Javaslom minden horgász-
társamnak, hogy olvassa el, 
és legyen tájékozott a válto-
zásokról.

A teljesség igénye nélkül 
kiemelnék pár paragrafust.

Az első a vízkezelői pályá-
zat szempontrendszere:

28. § (1) A halgazdálko-
dási jog haszonbérletére kiírt 
pályázatok részletes feltétele-
it és értékelési pontrendsze-
rét az e törvény végrehajtá-
sára kiadott rendeletben kell 
meghatározni.

(2) Az értékelési pont-
rendszert úgy kell meghatá-
rozni, hogy

a) védje a  természetes 
vagy természet közeli vízi 
ökoszisztémákat és segítse a  
halállományok természetes 
gyarapodását,

b) elősegítse az etikus 
sporthorgászat és a horgász-
turizmus fejlődését,

c) az adott vízterületnek 
megfelelő, többcélú halgaz-
dálkodás és haszonvétel va-
lósulhasson meg, és

d) támogassa a helyi kö-
zösségek részvételét a lakó-
helyüket érintő vizek halgaz-
dálkodásában.

A második, hogy bizonyos 
halászeszközök tilalom alá 
kerültek, mely segítheti a ha-
lak védelmét és szaporodását:

46. § 4. Halgazdálkodási 
vízterületen tiltott halfogá-
si eszköznek és módnak mi-
nősül

 h) a 2. § 21. pontja sze-
rinti nyakzó háló alkalmazá-
sa, nyakzó háló: olyan állított 
halászeszköz, amelynek fo-
gási elve a  hal megakadásán 
alapul és a  megfogott egyed 
rövid időn belül történő el-
pusztulásához vezet;

Egy gondolat a végére: 
2015-ig a jelenlegi víz-

kezelő gazdálkodik a Duna 
helyi szakaszán a halásza-
ti ütemtervének megfelelő-
en. 2015 után bárki kezel-
je is a vízszakaszt, halászati 
szakembert alkalmaznia kell, 
mert ez a törvényi előírás.

Dualszky-Kovács István
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Az olvasó írja...

Nem csak vendégként okozhat 
élményt egy fesztivál

Évek óta csak mint láto-
gató élveztem a Tökfesztivál 
nyújtotta programokat, és 
a jobbnál jobb ötletes tök-
kompozíciók látványát. A 9. 
Tökfesztivál volt az első al-
kalom, amikor mint segítsé-
get adó kapcsolódtam bele 
a fesztiváli hangulatba két 
délután.

Egyik nap a szekszárdi 
népművészek kiállításán se-
gítettem, a másik nap pedig a  
helytörténeti kiállításunknál. 
Sok ismerőssel, az ország kü-
lönböző részéről és a környék 
településeiről érkező vendég-
gel találkoztam. Örömmel 
adtam felvilágosítást a kiállí-
tásokkal kapcsolatosan a kér-
dező érdeklődőknek. Nagyon 
élveztem a dolgot. Ekkor ha-
tároztam el, hogy ezt folytat-
nom kell. Így vettem részt a X. 
Tökfesztiválon is nem, mint 
vendég, hanem mint vendég-
látó. 

Első alkalommal a he-
lyi Afrika kiállításunknál és 
a halászati tárlatnál tartóz-
kodtam. Második nap pedig 
a Matyóföld értékeit képvi-
seltem. E két helyen eltöltött 
idő adott számomra betekin-
tést a fesztivál hangulatába. A 

jövő-menő emberek beszélge-
tése alapján éreztem és mér-
tem fel a rendezvény nyújtotta 
élményeket. 

Idézem: „Ezt már láttuk 
tavaly is, de érdemes meg-
nézni újra. Nagyon élethűek 
az állatok.” Ilyen és hasonló 
mondatok többször is elhan-
goztak. Ebből leszűrtem: sok 
a visszatérő látogató. 

Megpihent mellettem 
egy fiatalember, aki társa-
sággal érkezett. Megkérdez-
tem, honnan jöttek, és érdek-
lődtem, hogy érzik magukat, 
mi a véleményük. A válasz a 
következő volt: „Budapestről 
érkeztünk. Szuper jó a han-
gulat. Tetszenek a progra-
mok, jó a szervezés, a tisz-
taság megfelelő, a parkolás 
biztonságos, az emberek ven-
dégszeretete, a gasztró pa-
lettája kiváló. Lenyűgöző a 
környzet és a belépő ára is el-
fogadható.”

Ezen szavak hallatán tele 
lett a szívem boldogsággal, jó 
érzés volt hallani, hogy  ilyen 
jó véleménnyel vannak a fesz-
tiválról. A fiatalember azt is 
elmondta, hogy ők évek óta 
járják az országot. Sokfé-
le rendezvényen, fesztiválon 

megfordulnak, de nem sok 
helyen tapasztalják ezt a bő-
séget, amit a rácalmási Tök-
fesztivál nyújtott számukra. 
Élményekben gazdagon in-
dultak haza, jövőre is szíve-
sen ellátogatnak. Én meghív-
tam őket a tavaszi Almavirág 
Fesztiválunkra is. Örömmel 
írták be az időpontot a tele-
fonjukba, és megígérték, el-
jönnek.

Az időjárás ellenére végig 
kitartottam. Meghallgattam 
az Old Boys-t és megnéztem 
a csodálatos tűzijátékot is va-
sárnap este. Nagyon jól tet-
tem, mert a záró programok 
után, melyek számomra cso-
dálatos élményt adtak, feltette 
a koronát a kifelé menő fiata-
lok véleménye:

„Szuper volt ez a buli, szép 
napunk volt”

„Tök jó, hogy eljöttünk!”
Kérdésemre válaszolva el-

mondták, hogy vidékiek, és 
most voltak először a feszti-
válon, de nem utoljára, tuti, 
hogy jönnek máskor is. 

„Köszönet a városvédők-
nek, mert úgy tudjuk, ők szer-
vezték a fesztivált! Mondja 
meg nekik!” – tették hozzá. 
Én örömmel válaszoltam: le-

gyenek nyugodtak, tolmácsol-
ni fogom a köszönetüket és 
hálájukat. És ezt ígéretem-
hez hűen meg is tettem, illet-
ve hozzáteszem a magam kö-
szönetét is.

Az erős alapokon álló ren-
dezvénysorozat továbbra is jó 
irányba halad, tartja a színvo-
nalat, elődeihez méltóan. A 
látogatók visszajelzése igazol-
ja ezt. Számomra, mint tős-
gyökeres rácalmási lakosnak 
olyan élményt adott a tize-
dik Tökfesztivál, amit minden 
rácalmási lakosnak kívánok, 
hogy élje meg.

Nemcsak mint vendég 
érezheti jól magát valaki egy 
fesztiválon, hanem úgy is, 
hogy résztvevőként vendég-
látóként meghallja a vélemé-
nyeket, élményeket, elismeré-
seket a látogatóktól.

Nagyon jó olyan helyen 
élni, ahol jó irányítással, ösz-
szefogással, lelkesedéssel, 
eredményeket elérve ismert-
té tesszük lakóhelyünket az 
egész országban.

További jó egészséget, si-
keres éveket kívánok a rende-
zőknek!

Kissné Hullmann Vilma
a falu szülöttje

Közös varrás volt 
a Cikkcakkal

A Cikkcakk Foltvar-
ró Klub szervezésében kö-
zös varrás volt október 12-én 
délelőtt a művelődési ház-
ban. Adonyból, Dunaújváros-
ból, Ercsiből, Nagyvenyimről, 
Dunaföldvárról, Mezőfalvá-
ról, sőt még Erdőskeresztesről 
is érkeztek hölgyek – össze-
sen 55-en –, hogy hódoljanak 
hobbijuknak, beszélgessenek 
és új varrási technikákkal is-
merkedjenek meg. A rendez-

vény és a helyi foltvarrás lelke, 
Arnóczkyné Ilus nagyon örült 
annak is, hogy hat gyermek is 
csatlakozott a programhoz és 
varrogatott szombaton.

A közös varrás mellett  mi-
nőségi alapanyagok és kiegé-
szítők között válogathattak a 
résztvevők, ha megcsodálták a 
rácalmási foltvarrók gyönyö-
rű alkotásait a terem sarkában 
rögtönzött kiállításon és a fa-
lakon.  Kellemes nap volt!
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Díjnyertes utcai tökdekorációk
Akárcsak az előző évek-

ben úgy idén sem hagytak 
cserben minket Rácalmás la-
kói. Dekoráltak úton-útfélen. 
Ha sokkal nem is, de 20 por-
tával mégis nőtt a dekorációk 
száma az előző évekéhez ké-
pest. Idén 473 helyen készült 
tökkompozíció ez 946 ingyen 
jegyet jelentett a készítőik-
nek. Megérdemelték! Köszö-
net érte. Nélkülük nem lenne 
ilyen hangulata ennek a ren-
dezvénynek. Ötletekből nem 
volt hiány. Volt itt: beszé-
lő-ufó, totem (több is), pom-

pom, repülő, cirkusz, pampa-
lini, léghajó és még napestig 
sorolhatnám, hogy mi min-
den. Boltok, vállalkozások, is-
kolások, terek lakói, barátok is 
összefogtak 1-1 alkotás elké-
szítéséért. Köszönet érte ne-
kik is. Örömet okoztak ezzel 
sok-sok embernek. Mosolyt 
az arcokra, mert ez lenne a lé-
nyeg, hogy örömet szerezzünk 
egymásnak és az ide látoga-
tóknak. Úgy érzem, ez idén is 
sikerült.

Köszönettel: 
Nagyné Berzai Márta

Alsó tagozat

VállalkozókIII körzet

Népfront

 Felső tagozat

I körzet II körzet
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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

Jóga
Vezetője: Ráth Alexandra
Péntek: 18.30-20.00

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)

Sakk Klub gyerekeknek
Vezetője: Kondás László
Csütörtök: 17.00

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

Mozgássérült Egyesület Rácalmási Csoportja
Vezetője Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerdája 15.00-16.00

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)

Szerb kulturális est
November 23-án délután 15 órától 

a művelődési házban
a „Seoba Srba”, a szerbek magyarországi bejövete-

le 323. évfordulójának alkalmából szerb kulturális estet 
szervez a Rácalmási Szerb Kisebbségi Önkormányzat. A 
díjtalan programra szeretettel várnak minden érdeklődőt. 

Dujmov Milán történész rövid előadását követően a 
műsorban fellép a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneis-
kola Harmonika Együttese, a rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus, a rácalmási Barina Néptáncegyüttes, a duna-
újvárosi Quintia zenekar, a csobánkai Rozmaring Szerb 
Néptánccsoport. A program élőzenés táncházzal zárul, a 
csobánkai Rozmaring Együttessel. 

Szeretettel várják az érdeklődőket!

Őszi színházjárat
Őszi színházjáratot szerve-

zünk Rácalmásról 
2013. november 14-én, 

csütörtökön 
a Pesti Színház Sógor-

nők című darabjára. A prog-
ram ára buszköltséggel együtt 
4500 forint. Érdeklődni és je-
gyet rendelni személyesen a 
Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtárban, vagy a 25/440-
456-os telefonszámon lehet. 

Az ízig-vérig női komédia 
szerepeiben kiváló színésznő-
ket, többek között Kútvölgyi 
Erzsébetet, Hegyi Barbarát, 
Börcsök Enikőt, Venczel Ve-
rát, Pápai Erikát és Halász Ju-
ditot is láthatja a közönség.

A darabról:
Egy nagyváros lakótele-

pén élő családanya bélye-

gek és matricák formájában 
hatalmas nyereményt nyer, 
melyet csak akkor tud levá-
sárolni, ha már mindet füze-
tekbe ragasztotta. A boldog 
asszony meghívja testvére-
it, sógornőit, szomszédait 
egy „ragasztó-partira”, ahol 
a felajzott asszonyok ragasz-
tanak, beszélgetnek, panasz-
kodnak, miközben elfojtott 
indulatok szabadulnak fel, 
sorsok titkaira derül fény, 
és váratlan látogatók érkez-
nek. A mű egyszerre mulat-
ságos és végtelenül abszurd, 
miközben pontos képet fest 
arról, hogy a hirtelen jött 
szerencse miként változtatja 
meg egy közösség minden-
napjait.

Szilágyi Irén
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Megújult az állomás környezete
Körülbelül másfél hónap-

ja kezdődött az a hatalmas 
munka, melynek eredmé-
nyeképpen mára megújult a 
Rácalmási vasútállomás kör-
nyezete.

Korábban sok rácalmási la-
kos felvetette már, hogy a vas-
útállomás környékén áldatlan 
állapotok uralkodnak, valamit 
kellene tenni, hogy az ide ér-
kezőket rendezettebb környe-
zet fogadja.

Az világosan látszott, hogy 
ezt csakis nagyon komoly ösz-
szefogással, szűnni nem aka-
ró, kitartó és céltudatos tenni 
akarással lehet véghezvinni.

Ez utóbbi volt jellemző 
Bodnár Sándorra és Gyön-
gyösi Lászlóra, akiknek az irá-

nyításával a munka elkezdő-
dött és mára be is fejeződött.

A megújítás azonban nem 
valósult volna meg ifj. Finta 
János és Pákó Attila segítsé-
ge nélkül, akik hatalmas mun-
kát végeztek a terület elegyen-
getésével, a bokros-fás terület 
kiritkításával.

Köszönet illeti Molnár 
Mihályt, Szántó Bélát és a 
Ferrobeton Zrt-t, akik a bur-
kolóanyagokat biztosítot-
ták, még egyszer Gyöngyösi 
Lászlót, aki működésbe hozta 
és lefestette a kutat, felújította 
a padokat és a szemetest. 

A MÁV helyi pályafenn-
tartási részlegének vezető-
je, Nagy Lajos partner volt a 
munkában, az Ő irányításával 

lettek kitisztítva a vágányok és 
a hozzájuk vezető átjáró utak. 

Rácalmás Város Önkor-
mányzata végeztette el az ál-
lomáshoz vezető út kátyú-
zását, önkéntesek (Borné 
Pusztai Ildikó, Izsák Imola 
és kislányai) pedig virágok-
kal ültették be az állomás vi-
rágládáit. A virágok további 
gondozását az ott szolgála-
tot teljesítő vasutas dolgozók 
örömmel vállalták.

Így a Tökfesztiválra a vas-
útállomás környezete széppé, 
tisztává és barátságossá vált, 
melyet fesztiváli hangulatúvá 
varázsoltunk faragott töklám-
pásokkal, fára felfüggesztett 
tökökkel és Páhi Péter alko-
tásával.

Mi tehát teljesítettük a 
MÁV-val kötött elvi megálla-
podást, mely szerint mi rend-
be tesszük a környezetet, a 
társaság pedig az épület fel-
újítását vállalta.

Ennek folytatásaként a 
MÁV elküldte egyesületünk-
nek azt az elérhetőséget, ahol 
helyi vállalkozók nyújthat-
ják be pályázatukat a felújí-
tási munkálatokra. Egyesüle-
tünk ezt a levelet továbbította 
a helyi Vállalkozók Egyesüle-
tének. Reméljük pályázataik 
sikeresek lesznek.

További terveinkben sze-
repel még füvesítés, parkosí-
tás, további virágágyak, illetve 
egy kisebb  vasúti járműpark 
kialakítása is.

A Vállalkozók Rácalmá-
sért Egyesület első alkalom-
mal rendezett Vállalkozói 
Klubja  délutánt szeptem-
berben. A hangulatos és tar-
talmas rendezvény ünnepé-
lyes pillanatokkal kezdődött. 
A Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke Krá-
lik Gyula és a Vállalkozók 
Rácalmásért Egyesület elnö-
ke Molnár József együttmű-
ködési megállapodást írt alá. 

A klubdélután bevezetőjé-
ben Molnár József elmond-
ta, az egyesület több terüle-
ten is eredményeket ért el. A 
partfal stabilizálási munkákat 
végző Sycons Kft.-vel példá-

ul felvették a kapcsolatot, ami 
által sikerült munkát szerez-
ni Rácalmáson helyi vállalko-
zóknak. Tárgyaltak a Hankook 
új ütemének építése kapcsán a 
projekt vezetőjével is, és jelen-
leg több rácalmási vállalkozás 
bemutatkozó anyagán dolgoz-
nak. A Vállalkozók Rácalmá-
sért Egyesület kérésére Bodnár 
Sándor, a Rácalmási városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöke 
közbenjárásának köszönhe-
tően a rácalmási vasútállomás 
kivitelezésében elsősorban he-
lyi vállalkozókat bíznak meg 
egyes munkálatokkal.

A rendezvény fő vonula-
taként Sándor Péter tartott 

gondolatébresztő, színvonalas 
prezentációs előadást. A kivá-
ló szakember tényeket, adato-
kat és érveket sorakoztatott 
fel, vázolta a helyi vállalkozá-
sok problémáit, lehetőségeit, 
kitörési pontjait, és beszélt a 
termálfürdő építésének terve-
iről is.  A jövőre vonatkozóan 
egyebek mellett azt tanácsol-
ta a helyi vállalkozásoknak, 
hogy függetlenítsék magukat 
a térség vásárlóerejétől, gon-
dolkodjanak a zöld energiák 
hasznosításában, ne tucat ter-
mékekre, hanem egyedi meg-
oldásokra törekedjenek.

A klubhangulatot tovább 
erősítette a Dualszky-Kovács 
István által szervezett és le-
bonyolított színvonalas bor-

verseny. A vörös borokat a 
nevezők szakmai zsűrije, va-
lamint a közönség is értékel-
te. A szakmai zsűri első he-
lyezettje Nagy Gábor bora 
lett, a közönségdíjat  Kis Zol-
tán kapta. 

Sándor Péter előadására 
visszatérve még egy gondo-
lat erejéig, aki  egyik alapvető 
célként fogalmazta meg, hogy  
a vállalkozásoknak megfelelő 
marketingje legyen. Az inter-
netes megjelenés, a profi hon-
lap ma már alap követelmény. 
Ezt elősegítendő már régóta 
készül a rácalmási vállalkozók 
új honlapja, ahova anyagokat 
és ezzel kapcsolatos kérdése-
ket a mail@vre.hu email cí-
men vár az egyesület.

Vállalkozóink klubja
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Világ Gyalogló Nap
A Nordic Walking Klub, 

azon belül is Terekiné Ren-
des Éva jóvoltából Rácalmás 
is csatlakozott a Világ Gya-
logló Naphoz, és idén száz-
nyolcvanan bizonyították, 
hogy szeretnek mozogni, és 
tesznek egészségük megőrzé-
séért. A program október 13-
án délután volt, a résztvevők 
a Pomóthy üzlet előtt gyü-
lekeztek délután három óra 
előtt, hogy legyalogolják az 
előre meghirdetetett 5,6 kilo-
méteres távot. A nevezők kö-
zött gyerekek és felnőttek, kö-
zépkorúak és idősek egyaránt 

voltak. A Dunaújvárosi Kézi-
labda Akadémia NB I-es női 
kézilabda csapatának tagjai is 
a csapattal együtt gyalogoltak, 
Ferling Bernadett vezetésével.

A bemelegítést Jáhn Amá-
lia tartotta, a dunaújvárosi 
Duna Fitt szakmai vezetője. 
A Fejér Megyei Népegész-
ségügyi Intézet részéről Rad-
ványiné Trautmann Erika 
életmódtanácsokkal, vérnyo-
másméréssel tette teljessé a 
programot. A Blau család pe-
dig egy nagy láda gyönyörű 
almát ajánlott fel a résztve-
vőknek.

Íjászverseny a szigeten
A Rácalmás SE Vajk Íjász 

Szakosztálya 3D versenyt 
rendezett október 12-én a 
szigeten. A színvonalas és jó 
hírű rendezvényre százhar-
minc versenyző jött el az or-
szág különböző pontjairól. 

A helyi íjászok reme-
kül szerepeltek. A következő 
eredmények születtek.

Vadászreflex kategóriá-
ban a mini lányok között 
első Pesei Karolina, máso-
dik Pomóthy Dalma. Gyer-
meklány korosztályban első 
Pomóthy Panna, gyermek 
fiúk között első Tóth Bá-
lint. Serdülő lány első Czig-
ler Panna, serdülő fiú első 
Pesei Krisztián, második 
Siba György, haramdik Ra-
gacs Ákos. Valamennyien a 

Jankovich Miklós Általános 
iskola tanulói.  Ifi férfi első 
Czigler Bálint (Dunaferr), 
második Pesei Patrik (Bán-
ki). Női: első Tóthné Szar-
vas Andrea, második Fentős 
Tímea. A  pályát építő íjá-
szok versenyen kívül indul-
tak.

Tradicionális kategóriában 
gyermek lányok közül első 
Kuthy Eszter ( Jankovich), se-
niorban második Pataki Fe-
renc, harmadik Füle László.

Csigás HU kategória ser-
dülő fiú második Bényei Ákos 
( Jankovich). Férfiak közül 
második Márta István.

Csigás CU kategóriában az 
ifi férfiak között második he-
lyezetett lett Füle László Gá-
bor.

A férfi kézilabdacsapat hírei
Az elmúlt két évben szer-

zett ezüst, illetve bronzérem 
után már július közepén 
megkezdtük a felkészülést a 
2013/2014-es bajnokságra - 
természetesen - Princes Attila 
edző vezetésével. A célkitűzés 
egyértelmű, a második és har-
madik helyezés után érjük el 
a dobogó legmagasabb fokát. 
Ennek alapja az a hosszú ide-
je meglévő játékos mag, ami 
helyi és a rácalmási színekért 
évek óta küzdő, a gárda hír-
nevét tovább erősítő dunaúj-
városi fiatalokból áll.    

A megszokott, kemény 
alapozás közben felkészülé-
si mérkőzések sorát játszot-
ta a csapat. Már-már hagyo-
mányosnak tekinthető módon 
két mérkőzés zajlott az NBII 
élvonalához tartozó Kalocsa 
KC ellen, de az első alkalom-
mal kiírt DAC kupán is részt 
vettünk, és ha már arra jár-
tunk, a kupát is bezsebeltük 
a Dunaföldvár, a DAC és a 
DVSI együttesei előtt. 

Ilyen előzmények után 
végre elkezdődött az őszi baj-
nokság, ahol a nyitómeccsen 
Seregélyes csapatát fogadtuk. 
Küzdelmes, sok hibával tarkí-
tott találkozón végül 33:25-ös 
győzelmet arattunk a megle-
pően fegyelmezett és jó ké-
pességű vendégek ellen. Ezt 
követően Ercsi fiatalokból 
álló csapatához látogattunk, 
ahol különösebb megerőlte-
tés nélkül, minden játékos-
nak lehetőséget adva, kímé-
lő tempóban is 40:11 arányú 

rácalmási győzelem született. 
A harmadik fordulóban az el-
len a Martonvásár ellen lép-
tünk pályára, ami a tavalyi 
sorozatban - nagy meglepe-
tésre - győzelemmel távozott 
tőlünk. A hazai betonpályán 
a lassú, altatós, de szervezett 
játékra berendezkedett mar-
toniak ellen hagyományosan 
nehéz mérkőzéseket játszunk, 
most sem volt másképp: a fél-
idő végére épphogy sikerült 2 
gólos előnyt szerezni. Ezután 
viszont a bajnokság eddigi 
legjobb félidejét produkálva 
úgy támadásban, mint véde-
kezésben, sikerült kialakítani 
a 10 gólos differenciát: 23:33. 

3 forduló után tehát még 
100 %-os a csapat, ami az el-
következő hetekben az aláb-
bi időpontokban lép pályára 
(a hazai meccseket az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is az 
Arany iskola tornatermében 
rendezzük meg):
DAC - Rácalmás SE
 2013. 10. 09. 19:30 
Rácalmás SE - Bicske TC
 2013. 10. 19. 16:00 
Rácalmás SE - Sárbogárd KE
 2013. 11. 09. 16:00
Seregélyesi PDSE - Rácalmás SE
 2013. 11. 17. 16:00
Rácalmás SE - Ercsi SE
 2013. 11. 22. 18:30
Rácalmás SE - Martonvásár KE
 2013. 11. 30. 16:00

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni hűséges szurkolóink 
állandó buzdítását, de várjuk 
további rácalmási sportbará-
tok támogatását is!
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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

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Okt. 20, vasárnap 10.30 istentisztelet
Rácalmáson a ref. templomban
Okt. 29, vasárnap 10.00 közös istentisztelet
Rácalmáson a ref.templomban
Nov. 3, vasárnap 10.30 úrvacsorás istentisztelet
Rácalmáson a ref. templomban
Nov. 10, vasárnap 10.00 családi istentisztelet
Rácalmáson a ref. templomban
Nov. 17, vasárnap 10.30 istentisztelet
Rácalmáson a ref. templomban

KERESZTKÉRDÉSEK SOROZAT.
Kérdések és válaszok Istenről, imáról, Bibliáról. Mindazoknak, 

akik felnőttként szeretnének keresztelkedni, vagy egyszerűen sze-
retnének elmélyülni a hit kérdéseiben. A 10 alkalmas sorozat ok-
tóberben 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
„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, ame-

lyet örökségül választott.” (Zsoltárok könyve 33, 12)

Októberben két eltiport szabadságharcunkra emléke-
zünk. Az aradi mártírok és ´56 forradalmárai hazájukért, 
népükért harcoltak és haltak. Áldozatot hoztak ők. Láhner 
György utolsó szavai ezek voltak: „Krisztus keresztje és a 
bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az 
én áldozatom.” A kivégzettek, üldözöttek közül sokan vol-
tak hívő keresztyének. Talán ezért volt erejük szembenézni 
a halállal is. Az a nemzet, az a nép tud megmaradni, gya-
rapodni, a mai globális átalakulásban és kizsákmányolásban 
túlélni, amelynek Istene az Úr. Akkor leszünk igazán sza-
badok, akkor leszünk boldog nemzet, akkor van jövőnk, ha 
van Istenünk. 

 
Imádság: Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel. 

Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel! Ámen.
Kovács Enikő
lelkipásztor

Kezdődhet az alapozás
Véget ért a kajakosok és ke-

nusok számára a vizes szezon, 
kezdődhet az alapozás.

Sajnos ebben az évben ed-
dig még minden erőfeszíté-
sünk ellenére sem sikerült 
megoldani a kondicionáló 
edzéseinket, a kondi helyiség  
hiánya miatt.

Antal Iván és Földesi Bánk 
tanítványai az őszi szezonban 
a következő eredményeket ér-
ték el korcsoportjukban és ka-
tegóriájukban. 

Lágymányos Kupa:
Horváth Laura II. Bencs 

Botond-Bucsi Blanka-Nagy 
Ívó Máté (váltó) II. Bucsi Dá-
niel IV.

Bucsi Bence IV. Nagy Ívó 
Máté III. Bucsi Bálin V. Pa-
hocsa Kristóf VIII. Nagy 
Bence X. s a

Nagy Bence-Bucsi Déni-
el-Pahocsa Kristóf (váltó) és 
a Bucsi Bence - Kindle Mar-
cel Bucsi Bálint (váltó) szin-
tén IV. helyezést ért el.

Dunaferr Kupa:
Bucsi Dániel-Bencs Bo-

tond-Nagy Bence (váltó) II.
Pahocsa Kristóf-Bárándi 

Marci- Nagy János(váltó) III.
Bucsi Bence-Kindle Mar-

cel-Bucsi Bálint (váltó) II.
Polákovics Petra I. Bu-

csi Dániel-Bencs Botond VI. 
Pahocsa Kristóf-Nagy Ben-
ce VIII. Horváth Laura-Bu-
csi Blanka VI. Szölősi Zsolt 
VIII. Bucsi Bence VIII. Kindl

Kara Róbert X. Rásó 
Zsombor VI. Nagy János IX. 
Cseh Ákos.- Dózsa Bálint 

IV. Poszpisil Bálint IV. Vesz-
tergom Lóránt VI. és a Pa-
hocsa Kristóf-Bárándi Mar-
cel-Nagy János (váltó) III. 
helyezész ért el.

UTE Maraton:
Bucsi Bance IV. Bucsi Dá-

niel VIII.
Keretfeltöltő Sukoró:
Bucsi Bálint-Kindle Mar-

cel I. Nagy Ívó Máté III. Hor-
váth Laura-Bucsi Blanka V. és 
Bucsi Bence IX. helyezést ért 
el.

A versenyzőknek gratulá-
lunk.

Bölcskei Ferenc 
szakosztályvezető

Nagy Ívó Mátét a 2013 év eredmé-
nyei alapján,  beválogatták kor-
osztályának bővített keretébe. A 
válogatottkerettel Dunavarsány-
ban egyhetes közös edzőtáborban 
vesz részt
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Hétfőtől péntekig, 11.30 – 16.00-ig napi menüs 
közétkeztetés: 
– Leves + 2 féle főételből való választási lehető-
séggel + minden pénteken ajándékba adunk 
1 süteményt.
– Ára: 690 Ft/adag, 
 heti előfizetéssel 650 Ft/adag.

Megújult konyhával, házias ízekkel:
– Pizzák
– Grill ételek
– Hamburgerek
– Frissen sültek
– Saláták
– Desszertek

Házhoz szállítás: Rácalmás, Kulcs, Dunaújváros 
Táborállás 100 Ft/menü 10.30-ig leadott rende-
lés esetén! 

43. heti menü ajánlatunk:
Hétfő: Bakonyi betyárleves, Pozsonyi kocka 

vagy Grízes nudli barack ízzel
Kedd: Karalábéleves, Paradicsomos burgo-

nya főzelék vagy Hagymás törtbur-
gonya fűszeres csirkecombbal

Szerda: Erdei gyümölcsleves, Holstein szelet 
vagy Borzas csirke kukoricás rizzsel

Csütörtök: Tárkonyos pulykanyak leves, Rakott 
zöldbab vagy Putnoki tekercs vanília 
sodóval

Péntek: Brokkoli krémleves, Hawaii csirke 
vagy rántott tonhal hasábburgonya + 
sütemény: Kráter szelet

Szeretettel várjuk régi és új kedves vendégeinket!

Telefon: 06-25/625-304
 06-20/449-6074
 06-20/356-2453

2013. 10. 21-től!!!
14.00-tól – 21.00-ig

Rendelés 20.30 óráig.

LOMTALANÍTÁS!!!
Az önkormányzat őszi 
lomtalanítási akciót szervez! 

A szolgáltató tavasszal szállította el ingyenesen a lo-
mot Rácalmás területéről (az volt a szerződés szerint vál-
lalt évi egyszeri alkalom), ezért az önkormányzat vál-
lalkozóval oldja meg a kommunálisnak nem minősülő 
hulladék őszi elszállítását.

Az akció a HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK-
RA esik. Tehát akinek a Dunanett kedden üríti a kuká-
ját, annál a kedden lesz a lomtalanítás is, akinél viszont 
a pénteki napokon viszik el a szemetet, annál értelem-
szerűen a lomtalanítás is pénteken lesz. 

Az időpontok:
2013. november 5. Kedd
2013. november 8. Péntek

„Tervezz emblémát!”
Pályázati Felhívás

A Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti Ne-
velési Egyesület pályázatot hirdet az egyesület emblémá-
jának megtervezésére.

A pályázat feltételei:
– Pályázhat minden általános és középiskolás korú 

rácalmási lakos 
– Az embléma szabadon választott technikával készít-

hető, 150X150 mm-es méretben 
– A pályamunkák leadási határideje: 2013. december 2. 

Helye: Rácalmás, Szigetfő utca 24.

A pályázatok díjazása:
I. helyezett: 10000 Ft értékű vásárlási utalvány
II. helyezett: 5000 Ft értékű vásárlási utalvány
III. helyezett: 3000 Ft értékű vásárlási utalvány

A pályázatok elbírálásának ideje: 2013. december 10.

Eredményhirdetés: 2013. december 16. 16:30, Rácal-
más, Szigetfő utca 24.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődi lehet személye-
sen Füléné Perusza Katalinnál az egyesület elnökénél.

Rácalmás, 2013. október 10.
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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. november 22-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: november 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelen-

tetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb november 
11-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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, jö-
vőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk leg-
fiatalabb polgárait! Bálint Bendegúz, 2013. 09. 11., Sirály u. 
Szekeres Róza, 2013. 09. 13., Szigony u. Szárszó Enikő, 2013. 
09. 28., Kis-duna part. Fridrich Márton, 2013. 09. 26., Móricz 
Zs. u. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 
információjuk.

A hónap híre és fotója

Szépek, gondozottak 
a virágágyások

A városvédő egyesület kez-
deményezésére sokan fogad-
tak örökbe virágágyást kis-
városunk közterületein. A 

program célja az, hogy jó gaz-
da módjára mindenki törőd-
jön a saját ágyásával, gyom-
lálja, szépítse azt, ezáltal az 

eddiginél is mutatósabbak le-
gyenek Rácalmás utcái, terei, 
parkjai. 

A kezdeményezés bevál-
totta a hozzá fűzött remé-
nyeket: a szorgos örökbefo-
gadók munkájának látványos 

eredményeit élvezhetjük nap 
mint nap. Az ágyásokban 
táblák is jelzik a „tulajdono-
suk” nevét, így tudjuk, melyik 
helyen kinek köszönhetjük a 
gondozást, a mutatós virág-
ágyást.


