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TARTALOM

A Virágos Rácalmásért mozga-
lom eredményhirdetése múlt 
pénteken volt. 

4. oldal

Cserkészeink a Bakonyban töl-
tötték az őszi szünet első napjait.

14. oldal

Fákat ültettek az óvodások októ-
berben.

10. oldal

 Az emlékműveket az utókor a feledés ellen emeli

Síremlékkel tisztelgünk
Ünnepi szentmisével kez-

dődött, majd ünnepséggel 
folytatódott a II. világháború-
ban elesett katonák és civil ál-
dozatok előtti tiszteletadásból 
létrehozott síremlék avatá-
sa a temetőben. A síremléket 
az önkormányzat állíttatta, 
a hozzá tartozó műalkotást 
 Friedrich Ferenc Munkácsy-
díjas szobrászművész álmodta 
meg és készítette el az önkor-
mányzat megbízásából.

A kegyeleti műsor része-
ként dr. Varga Szabó Lajos 
képviselő mondott ünnepi 
beszédet, aki a következőket 
hangsúlyozta:

„Azért jöttünk itt össze – 
halottak napjához közeledvén 
–, hogy fejet hajtsunk és em-
lékezzünk azokra (civilekre és 
katonákra), akik Rácalmáson 
áldozatul estek a II. világhábo-
rúban. (Folytatás a 2. oldalon.)

Névadó 
ünnepséget 
rendezünk

November 21-én csü-
törtökön 9 órakor tartjuk a 
Rácalmási Manóvár Óvoda 
névadó ünnepségét. 

Meghívott vendégeink a 
Maci csoport manós táncában 
gyönyörködhetnek, gyerme-
keink élő zenés tánvházban 
rophatják, hangszerbemuta-
tó keretében ismerkedhetnek 
a népi hangszerekkel, próbál-
hatják ki azokat.

Pálinkás Tiborné

Betlehemavató
A hagyományoknak megfelelően idén is közösségi 

betlehemet állítanak Rácalmáson az óvoda dolgozói. 
A Millenniumi-tó partján 
advent első vasárnapján, 

december 1-én, 16 órakor kezdődik 
a betlehemavató ünnepség, amelyre minden 

rácalmási polgárt szeretettel várnak. 
A rövid műsorban fellépnek az óvodások, 

valamint a Napsugár Asszonykórus. 
Ünnepi áldást mond 

Kovács Enikő református lelkész. 

Őszi napközis verseny volt az is-
kolában.

11. oldal

2013. november XX. évfolyam 11. szám
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Síremlékavatás
(Folytatás az 1. oldalról)
Varga Szabó Lajos a követ-

kezőkkel folytatta beszédét:
„Azért vagyunk itt, hogy 

ünnepélyesen egy új és méltó 
síremléket avassunk, annak a 
helyére, melyet elődeink állí-
tottak megrendülésük és tisz-
telgésük jeléül egy olyan idő-
szakban, amikor ez nem is volt 
olyan egyszerű feladat – gon-
doljunk rájuk is tisztelettel.

A világégések, világhábo-
rúk borzalmai mindenki szá-
mára ismertek.  Nincs község, 
nincs falu, vagy város és szin-
te nincs család sem, amely ne 
lenne érintett, amely ne veszí-
tett volna el valakit. 

Hány apa, vagy fiú esett ál-
dozatul az értelmetlen öldök-
lésnek! Hányan estek el a harc-
tereken, távol szeretteiktől, 
sokszor ismeretlen vidékeken, 
ismeretlen fegyverektől, sok-
szor esélyt sem kapva a sorstól 
a méltó helytállásra, az ember-
hez méltó halálra! És hányakat 
hurcoltak és pusztítottak el or-
das eszmék nevében – pusztán 
a hovatartozásuk miatt! Nem 
gondolhatunk sorsukra anél-
kül, hogy el ne borzadnánk az 
embertelenségen, melyet el-
szenvedtek.

A háborúk kapcsán keve-
sebb szó esik a civil áldoza-
tokról. A helyi közösségek 
számára azonban ez sokszor 
még közvetlenebb élmény 
volt, mint a távoli harctéri hí-
rek. Rácalmás és az itt élők, 
miután összeomlottak a fron-
tok, miután egyre több véd-
vonal került feladásra, egyszer 
csak a frontvonalon találták 
magukat – ellenséges hadak 
kereszttüzében. Ártatlanok 

voltak. Egyszerűen csak ide 
születtek és anélkül, hogy egy 
lépést tettek volna (sőt talán 
éppen, mert nem tettek eleget 
a kiürítési parancsnak) rossz 
időben voltak rossz helyen – 
áldozatul estek géppuskatűz-
nek, vagy bombázásnak.

Haláluk céltalan, értel-
metlen, éppen ezért védhe-
tetlen, tragikus és megrázó 
– mint például azé a családé, 
melynek minden tagja meg-
halt egy óvóhelyként szolgáló 
pincében egy bombatámadás 
során. Az áldozatok számá-
ról különböző adatok van-
nak. Fontos, hogy emlékeze-
tünk minden egyes áldozatot 
megőrizzen de a legfontosabb 
arra gondolnunk, hogy egyet-
len áldozat is megengedhetet-
lenül sok.

Az emlékműveket az utó-
kor a feledés ellen emeli. Ma 
még élnek köztünk emléke-
zők, akik átélői voltak a há-
ború borzalmainak, akik ve-
szítettek el valakit szeretteik 
közül, de a többség már csak 
az ő történeteikből, vagy a tör-
ténelemkönyvekből tud erről.

Fontos egy ilyen emlékmű, 
de nem csak azért emeljük, 
hogy az utánunk jövő generá-
ciókat emlékeztesse az áldo-
zatokra, hanem azért is, hogy 
figyelmeztesse a militáns esz-
mék veszélyeire.

A koporsókat jelképező fe-
kete gránittömbök erre em-
lékeztetnek, és az elviselhe-
tetlen megpróbáltatás által 
meggyötört embert ábrázoló 
műalkotás ezért született.

Bízzunk benne, hogy az 
utánunk következő generáci-
ók is megértik üzenetét.”

Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretném köszönetemet 

és elismerésemet kifejezni 
önnek, és mindazoknak, akik 
az önkormányzat részéről fá-
radoztak az ügyben, amiért és 
ahogyan megújították a „Hő-
sök temetőjét”.

Ott nyugvó édesapám, 
Horvay Alajos a budai vár el-
estekor esett fogságba, és a fo-
golymenetből Rácalmás hatá-
rában esett ki és halt meg. 

Temetésén részt vehettem, 
és láttam, az akkori háborús, 
nehéz körülmények között 
és szegénység ellenére Rácal-

más akkor is mindent meg-
tett, hogy méltó módon adjon 
nyughelyet az elesetteknek.

Most megrendülten emlé-
kezem vissza a szép ünnep-
ségre, ahol minden a helyén 
volt, az elhangzott szavak és 
dallamok, virágok és a mara-
dandó mű, Friedrich Ferenc 
oly sokat mondó, megrendítő 
alkotása. 

Mindezt megköszönve, to-
vábbi fejlődést, gazdagodást 
kívánom mindannyiuknak.

Tisztelettel:
dr. Wisnovszky Ivánné 

(Horvay Éva)

Az olvasó írja

Adományok közvetítése 
a családsegítőben!

A Rácalmási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy koordinációs szerepet vállal.

Várjuk mindazon magánszemélyek, cégek jelentkezését, akik 
felajánlanak számukra megunt, de használható, jó állapotú bútort, 
mosógépet, tévét, számítógépet, babakocsit és egyéb használati To-
vábbá várjuk a lakossági igény bejelentését, a fent nevezett eszkö-
zökre, az alábbi napokon;

 hétfő: 8-12 óráig,  szerda: 10-17 óráig, péntek: 8-12 óráig
Cím: Rácalmás, Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)

Telefonszámok: Családsegítő Szolgálat 25/440-440
 Gyermekjóléti Szolgálat 25/440-018

Felhívás! Szeretet Karácsony lesz!
Néhány éve Rácalmás város „SZERETET KARÁCSONYT” ren-

dez, minden 14 éven aluli szociális ellátásban részesülő gyermek szá-
mára. Az idei évben 2013. december 14-én kerül sor az ünnepségre.

A Rácalmási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat adományo-
kat gyűjt erre az alkalomra.

Szeretettel vár minden felajánlást, de különösen örülne:
 – jó állapotú könyveknek
 – játékoknak
 – kifestőknek, színes ceruzáknak, tollaknak, festékeknek, tolltar-

tóknak, táskáknak,
 – édességeknek, (cukor, csoki, keksz)
 – fiú, lány ruháknak
 – labdáknak, társasjátékoknak, kerékpároknak
Az adományokat fogadjuk, a Rácalmási Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálatnál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 óráig 

szerda: 10-17 óráig 
péntek: 8-12 óráig

Cím: Rácalmás, Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)
Telefonszámok: 
Családsegítő Szolgálat    25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat 25/440-018
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A jövőben a helyi teendőkre 
koncentrál  a polgármester

Sokakat meglepett a hír, 
hogy Schrick István lemondott 
a Fejér megyei közgyűlési tag-
ságáról.  Az  indokairól faggat-
tuk a polgármesterünket:

– Engem 2010-ben  a Fejér 
Megyei Településekért Egye-
sület delegált a megyei köz-
gyűlésbe, amelynek egyébként 
1990 óta, vagyis a rendszervál-
tástól tagja voltam.    Több oka 
van annak, hogy hosszas töp-
rengés és tépelődés után meg-
hoztam a döntésem, és októ-
ber negyedikén benyújtottam 
a közgyűlési tagságról való le-
mondásomat. A választóim 
arra adtak felhatalmazást és 
megbízást nekem, hogy teljes 
erőmmel Rácalmás és a kör-
nyező települések érdekeit kép-
viseljem, és a lehető legtöbb fej-
lesztést ide hozzam a térségbe. 
A választási plakátjainkon is ez 
állt három éve: „Rácalmásért a 
Fejér megyei közgyűlésben!” 
Az új önkormányzati törvény 
és egyéb kapcsolódó jogszabá-
lyok új helyzetet teremtettek, 
nagyon sok hatáskört elvontak 
a megyei közgyűléstől, más ala-
pokra helyezte a közigazgatást. 
Jól jellemzi a helyzetet, hogy a 
korábban intézményfenntar-
tóként működő, és tízmilliárd 
forint éves költségvetés felett 
diszponáló Fejér Megyei Ön-
kormányzat ma már csak a tö-
redékéből, néhány száz millió 
forintból gazdálkodhat. Ebben 
a megváltozott helyzetben – 
rajtam kívül álló okokból - nem 
tudtam olyan eredményt elérni, 
amelyet szerettem volna. 

– Más okai is vannak a le-
mondásának?

– A másik érvem legalább 
olyan súlyos, mint az előző,  ha 
nem súlyosabb. A 2010-es vá-
lasztások óta néhány ember fo-
lyamatosan feljelenti a rácalmási 
önkormányzatot, melyet isme-
retlen tettes ellen indítanak. A 
vizsgálatok irtózatos mennyi-
ségi anyaggyűjtésre kényszerí-
tettek és kényszerítenek ben-
nünket, az egész polgármesteri 

hivatalt. A jelenlegi egymilli-
árdos fejlesztés mellett, amit 
természetesen a legnagyobb 
szabályossággal kell lebonyolí-
tanunk a közbeszerzésektől, a 
hatósági engedélyek beszerzé-
sétől  kezdve egészen az elszá-
molásig. Ez önmagában óriási 
munkát és összpontosítást igé-
nyel, mert hibázni nem lehet! 
De sajnos nem tudunk minden 
energiánkkal a folyamatban 
lévő ügyekre, a napi munkára 
koncentrálni,  mert a feljelentők 
szétforgácsolják  minden nap-
jainkat , az állandó vizsgálatok,  
a dokumentációk összegyűj-
tése és rendszerezése  renge-
teg energiát igényel. A hivatali 
apparátusnak rendőrségi, Álla-
mi Számvevőszéki vagy éppen 
az Európai Csalás  Elleni Hi-
vatal (az OLAF) helyszíni el-
lenőrzéseinek kell megfelelnie.  
A vizsgálatok rengeteg energi-
ánkat emésztenek fel, ugyan-
akkor megerősítenek és még 
céltudatosabbá is tesznek, erő-
teljesebb összpontosításra sar-
kalnak bennünket és személy 
szerint engem is. Úgy döntöt-
tem: a továbbiakban teljes egé-
szében a helyi  ügyekre kell és 
szeretnék koncentrálni, hiszen 
nekem ez a feladatom, ez a fő 
tevékenységem, és a továbbiak-
ban is itt szeretnék eredménye-
ket elérni. Ennek szellemében 
gondoltam úgy, lemondok a 
megyei közgyűlési tagságom-
ról, és átadom az ottani stafétát. 
Jó érzés, hogy az általam java-
solt kollégát, Daruszentmiklós 
polgármesterét, Rauf Norber-
tet szavazta meg az Egyesület 
taggyűlése   a helyemre.

– Minden eddigi közszereplői 
tisztségéről lemondott, és csak pol-
gármester maradt?

– Nem. A legnagyobb ön-
kormányzati tömörülésnek, a 
Települések Országos Szövet-
ségnek (TÖÖSZ) továbbra  
elnökségi tagja vagyok, továbbá 
én vezetem a megyei tagozatot. 
A Fejér Megyei Településekért 
Egyesület munkáját elnökségi 

tagként a jövőben is támogatni 
kívánom. Úgy gondolom, ezen 
és más csatornákon keresztül 
továbbra is megfelelően tudom 
képviselni Rácalmás érdekeit.

– A sorozatos feljelentések ha-
tására Rácalmáson elrendelt 
vizsgálatok kimutattak-e  sza-
bálytalanságot, visszaélést, csa-
lást, vagy más bűncselekményt, 
ami miatt bárkit is felelősségre le-
het vonni?

– 2010 óta  a Fejér Me-
gyei Rendőr-főkapitányságtól 
kezdve a kaposvári ügyészségen 
át az ÁSZ-ig és az OLAF-ig 
összesen nyolc alkalommal je-
lentették fel Rácalmást, és egy-
egy alkalommal nyolc-tíz pro-
jektünk került megvizsgálásra. 
Ezeknek az anyagát nekünk 
elő kellett venni nyolc-tíz évre 
visszamenőlegesen, a testüle-
ti döntésnek, a felhívásoknak, 
a közbeszerzési döntéseknek, 
használatbavételi engedély-
nek, vagyis mindennek ott kel-
lett lennie, mégpedig megfelelő 
tartalommal. Több ezer oldalt, 
irathegyeket  kellett fénymásol-
nunk és átadni az ellenőröknek, 
ami óriási költséget is jelentett  
a településnek. De az idő volt 
a legdrágább! A láncfeljelentés 
–  jogi nyelven így hívják, ami-
kor feljelentenek valakit, és ha 
az ellenőrök nem találnak sem-
mit, akkor újra feljelentik, és 
újra és újra...   Mintegy össztűz. 
Tudomásom szerint bizonyí-
tékok becsatolása nélkül, hal-
lomásokra hivatkozva vagdal-
koztak, mint akiknek minden 
mindegy, csak kárt okozzanak! 
Esetleg azért, mert irigylik a 
fejlesztést, az utakat, a bölcső-
dét, a járdákat, a tereket, és még 
sorolhatnám. Tanúkat hallgat-
tak meg, képviselőket, dolgozó-
kat, lakókat, közfoglalkoztatot-
takat kényszerítettek utazásra 
egy-egy ilyen meghallgatás 
során. Szóval a láncfeljelentés  
más feladatoktól vonta és von-
ja el a figyelmünket és időnket,  
nemcsak a hivatali apparátu-
sét, hanem az enyémet is,  hi-

szen a vizsgálatokat nekem ko-
ordinálni kell. A jegyzővel és 
önkormányzati szakértőinkkel 
egyeztetett módon most már 
fontoljuk a jogi válaszlépést a 
láncfeljelentésekre. Visszatérve 
a kérdésre: a vizsgálatok ered-
ményéről az önkormányzat, a 
hivatal nem kap tájékoztatást, 
csak a feljelentővel ismerte-
tik az eredményt. A szabá-
lyok szerint a vizsgálatokról a 
feljelentett, vagyis az önkor-
mányzat csak akkor értesül, 
ha az ellenőrök találnak vala-
mit, és a hatóság büntető el-
járást indít. Mivel esetünkben 
erre nem volt példa, arra kö-
vetkeztetünk, hogy a vizsgála-
tok során semmi terhelőt nem 
találtak, minden rendben volt. 
Csakhogy részemről a dolog 
nincs ennyivel elintézve. A fel-
jelentők ugyanis veszélyeztetik 
a településünk jó hírét. Látni 
kell ugyanis, hogy a koholmá-
nyokkal nem engem hurcol-
nak meg, legfeljebb szereznek 
néhány bosszús percet, amikor 
tudomásomra jut a feljelentés, 
és utána megfeszített munka 
következik. Viszont kárt nem 
nekem  és a képviselő-testü-
letnek okoznak az eljárással, 
hanem Rácalmásnak. Kabát-
ügy módjára rossz hírét kel-
tik. Veszélyeztetik és kockára 
teszik lakóhelyünknek azt az 
országos elismertségét, jó hí-
rét, amit a lakókkal közösen, a 
rácalmásiak segítségének, tü-
relmének és együttműködé-
sének köszönhetően együtt 
elértünk az elmúlt években, év-
tizedekben. A képviselő-testü-
let akár jogi eszközök igénybe-
vételével is biztosítani kívánja 
Rácalmás töretlen fejlődését és 
lakóinak nyugalmát.
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Megtörtént a „Virágos Rácalmásért” 
mozgalom 2013. évi értékelése

Ez évben november 8-án 
került sor a „Virágos Rá-
calmásért” mozgalom ered-
ményhirdetésére (a nyertesek 
listája megtalálható egyesüle-
tünk honlapján a Rendezvé-
nyeink/Virágos Rácalmásért 
menüpont alatt).

A 3 fős értékelő bizottság 
idén 2 alkalommal tudta ma-
radéktalanul értékelni a vá-
ros virágos portáit,  mivel a 
több utcában zajló aszfaltozá-
si munkák a harmadik értéke-
lést megnehezítették vagy ép-
pen  lehetetlenné tették. 

A bizottság 324 olyan há-
zat talált, ahol az utcafrontot 
szebbnél szebb virágok díszí-
tették, ezért nem volt könnyű 
dolguk az idén sem. Az érté-
kelés eredményeként összesen 
78 porta kapott elismerést, a 
nyerteseknek ezúton is  gra-
tulálunk.

A művelődési házban meg-
tartott ünnepélyes eredmény-
hirdetésen Bodnár Sándor 
elnök és Schrick István pol-
gármester  köszöntötte a díja-
zottakat, valamint azoknak a 
kollektíváknak, kluboknak, is-
kolai osztályoknak, baráti tár-
saságoknak a képviselőit, akik 
ez évben köztéri virágágyak 
gondozását vállalták.

Ezután a Violin Művésze-
ti Iskola diákjai, Steiner Gréta 
és Beckers Szandra (felkészítő 

tanár Igmándi Zita) adtak egy 
kis műsort, majd sor került a 
2013. évi „Virágos Rácalmá-
sért” mozgalom eredményé-
nek kihirdetésére, és Bodnár 
Sándor a megjelent 60 virá-
gos porta tulajdonosának át-
adta a díjakat.

Ezután az esemény támo-
gatói (Rácalmás Város Ön-
kormányzata, Ági Virág-
bolt, Duna-Via Kft.,Farkas 

Kft., Pomóthy Áruház,  VIPI 
Büfé) által felajánlott tombo-
latárgyak sorsolására került 
sor, majd végül egy kellemes 
uzsonna keretében még  be-
szélgetéseket folytattunk a 
virágosítás eddigi tapasztala-
tairól és jövőbeli elképzelése-
inkről.

Az át nem vett nyeremé-
nyek egyesületünk irodájában 

(régi önkormányzati épület 
4-es szoba) szerdai napokon 
8-10 óra, valamint 17-18 óra 
között átvehetőek.

Még egyszer gratulálunk 
a nyerteseknek és reméljük, 
hogy városunk egyre több 
szép, virágos portával büsz-
kélkedhet.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület
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 Szent György: jubileumi évzáró lesz...

Tízéves a rácalmási polgárőrség
A legutóbbi jelentkezésünk 

óta két alkalommal történt 
bűncselekmény lakosság sérel-
mére településünkön. A tök-
fesztiváli hangulatban a rend-
szeres járőrözés ellenére is volt 
egy sorozatos lakásbetörés a 
Vasvirág utcában:  Miközben 
a tulajdonosok élvezték a ren-
dezvény nyújtotta látványos-
ságot, addig a betörők foszto-
gattak, két helyen kisebb kárt 
okoztak,  a harmadik feltört 
lakásból pedig nagyobb meny-
nyiségű készpénzt illetve arany 
ékszert tulajdonítottak el. 
Egyik házban sem volt riasztó, 
amely megnehezítette volna az 
elkövetők dolgát. 

Jogos felháborodásuk köz-
ben feltették-e a kérdést ma-
guknak a sértettek: megtettek-
e mindent azért,  hogy ilyen ne 
fordulhasson elő? Például  egy 
pénzes kazetta,   széf,  vagy  ri-
asztó berendezés használatával,  
amely nagy előnyt jelethet, és 
adott esetben megkíméli az em-
bert  a bosszúságtól és az anyagi 
kártól. A másik esetben egy el-
hagyatott házból vittek el nem 
használatos tárgyakat – a gyanú 
megalapozott, de bizonyítás hi-
ányában nincs meg az elkövető.

 Településünkön több al-
kalommal volt trafipax ellen-
őrzés, amelybe elég sokan be-
leszaladtak. Figyelmeztetjük 
autós társainkat, hogy az év 
végéig többször tervezi a se-
besség mérést a rendőrség te-
lepülésünkön. Kérjük, vigyáz-
zanak, mert sokba kerülhet a 
gyorshajtás! 

Továbbra is figyelmeztetünk 
mindenkit a kora esti besurra-
nó tolvajokra, és arra kérünk 
mindenkit, hogy a sötétedés 
beállta előtt zárják a kertkapu-
kat és a bejárati ajtókat ezzel is 
megelőzve a hívatlan látogatók 
okozta kelemetlen meglepe-
téseket. Figyeljünk oda kerék-
párunk,  gépjárművünk világító 
berendezéseinek üzemképessé-
gére, mert nem csak látni kell, 
hanem  látszani is! Kérjük azo-
kat az iskolásokat, akik átvet-

ték a láthatósági mellényeket,  
használják is azokat, vagy ad-
ják át olyan társuknak, aki nem 
juthatott hozzá, de szívesen 
használná saját testi épségének 
megvédése érdekében. 

Egyesületünk tagjai  ha-
lottak napján a helyi körzeti 
megbízottal egész  napos szol-
gálatot teljesítettek a teme-
tő rendjének fenntartása és a 
gépkocsi-feltörések megelő-
zése érdekébe. Rendkívüli ese-
mény nem történt. 

Sok a közterületen hagyott 
gépjármű,  ami nagyon jó pré-
da a gépkocsi-feltörők számá-
ra. Kérjük, aki teheti tárolja 
gépjárművét zárt helyen!  Tag-
jaink ismét előtérbe helyezik a 
kora esti szolgálatot az említett 
besurranásos lopások megelő-
zése érdekében.

Egyesületünk részt vett a 
Hakook Tire  gumigyár által 
kiírt pályázaton,  ugyanis töb-
bek között olyan egyesületek 
is pályázhattak gumiabron-
csokra, amelyek  bűnmegelő-
zéssel foglalkoznak. Örömhír: 
mind a három szolgálati gép-
járművünkre elnyertünk egy-
egy garnitúra gumiabroncsot.

Idén is megrendezzük az 
immár hagyományossá vált 
évzáró bálunkat,  ami az eddi-
giektől eltérő lesz,  mivel egye-
sületünk idén ünnepli megala-
kulásnak tízedik évfordulóját.

Tíz évvel ezelőtt gondolt 
tizennégy helybéli férfi arra, 
hogy Rácalmás ne legyen Chi-

cago, és megalapította a Szent 
György  Polgárőr Egyesüle-
tet. Alapítóink: Schrick Ist-
ván, Bartók Sándor, Hosszú 
Mihály, Tálas Lajos, Szán-
tó Béla, Oros Pál, néhai Kazi 
László, Lökös Györgyné, Tóth 
Gábor, Fekete József, Gyur-
kovics József, Sarok László, 
Fridrich Ferenc és Vizi István. 
A bűnözéstől fertőzött tele-
pülésen Fridrihc Ferenc kör-
zeti megbízott segítette a ta-
pasztalatlan, de agilis és tettre 
kész társaság munkáját.  Saját 
gépjárművekkel,  saját költsé-
gű üzemanyaggal és gyalogo-
san kezdtük el munkánkat. Az 
elért eredményeket látva és a 
toborzásnak köszönhetően 
sokan követtek példánkat, és  
létszámunk egy év alatt közel 
húsz főre gyarapodott 

Egy év alatt elértük,  hogy 
a faluba közel ötven százalék-
kal csökkent a bűnözés, és már 
nem hívtak bennünket fertő-
zött településnek, majd tag-
létszámunk közel harminc 
főre duzzadt. Baráti kapcsola-
tok révén hozzájutottunk egy 
Lada Niva terepjáróhoz, ami-
nek nagyon örültünk, mert a 
téli időszakban is el tudtunk 
jutni olyan helyekre, ahová 
anélkül nem lett volna lehe-
tőségünk. Az ORFK gazda-
sági főigazgatója segítségével 
kaptunk egy Skoda Oktáviát,  
majd ismét a főigazgató úr,  dr. 
Sipos Gyula rendőr dandártá-
bornok jóvoltából kaptunk egy 
WV Bora személygépkocsit, 
így gépkocsiparkunk megfe-
lelőre bővült. Munkánk ered-
ményét látván az önkormány-
zat vezetői és településünk 
lakói finanszírozták a jármű-
vek fenntartási költségeit.

Az akkori és jelenlegi kör-
zeti megbízottunkkal, Fridrich 
Ferenccel gond nélkül tudtuk 
ellátni feladatainkat. Három év 
után jogosultak lettünk az adó 
1%-ra és így ezzel a plusz bevé-
tellel már tudtunk tagjainknak 
megfelelő szolgálati ruházatot 
vásárolni. Szintén  lakossági  

és önkormányzati támogatás-
ból kezdetleges kézi rádiókat 
vásároltunk a jobb és olcsóbb 
kommunikáció érdekében, 

Ezekkel az eszközökkel és 
a rendőrséggel való jó kapcso-
latunknak köszönhetően haté-
konyabban tudtunk dolgozni, 
még jobban vissza szorítottuk 
a bűnözést, gyakori esti és nap 
közbeni járőrözésünkkel főleg 
a besurranásos lopással szem-
ben tudtunk hatékonyan fel-
lépni. Büszkén mondhatjuk,  
hogy a lakosság által legjobban 
támogatott egyesület lettünk.

 Később is fejlesztettünk: a 
megfelelő anyagi helyzetünk-
ben korszerű rádió készülé-
keket tudtunk vásárolni, va-
lamint tűzoltó készülékeket 
szereztünk be, amelyekkel ki-
sebb tüzeknél tudunk segíteni. 
Az autókat kamerákkal láttuk 
el, amelyekkel  minden intéz-
kedést és járőrözést kontrolál-
ni  tudunk,  és Rácalmáshoz 
méltó egyenruhával tudtuk el-
látni az egyesület minden tag-
ját.  Mindennek köszönhető-
en a helyi KMB-s vezetésével 
mintegy 5 éven keresztül részt 
vettünk az országos autóvadász 
versenyeken,  ahol szinte min-
den alkalommal a dobogós hely 
valamelyikén végeztünk. Mun-
kánkat nemcsak a lakosság  és 
településünk környezete ismer-
te el,  hanem a képviselőtestü-
let is: idén önkormányzatunk 
Rácalmásért-díjjal  jutalmaz-
ta egyesületünket és köszönte 
meg a munkánkat.

Az idei évzáró bálon és az új-
ság  hasábjain szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, 
aki hozzásegítettek bennünket 
eredményeink eléréséhez, és 
hozzájárultak Rácalmás jelen-
legi,  jónak mondható közbiz-
tonságának eléréséhez.

Továbbra is várjuk mind-
azok jelentkezését,  akik sze-
retnék szüleink, gyermeke-
ink és önmagunk biztonságát 
szolgálni!

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

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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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi  elérhető-
ségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és Könyv-
tár, Rácalmás, 2459 Szigetfő u. 31., telefon/fax: 25/440-456, 
e-mail: racmuvhaz@gmail.com

A Művelődési Ház 
nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-18
Szombat:      15-18
Vasárnap és hétfőn: zárva

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

Szerb kulturális est
November 23-án délután 15 

órától a „Seoba Srba”, a szer-
bek magyarországi bejövetele 
323. évfordulójának alkalmából 
szerb kulturális estet szervez a 
művelődési házban a Rácalmási 
és a Dunaújvárosi Szerb Nem-
zetiségi Önkormányzat. A díj-
talan programra szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt. 

Dujmov Milán történész 
rövid előadását követően a 

műsorban fellép a dunaújvá-
rosi Sándor Frigyes Zeneis-
kola Harmonika Együttese, 
a rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus, a rácalmási Bari-
na Néptáncegyüttes, a duna-
újvárosi Quintia Zenekar, a 
csobánkai Rozmaring Szerb 
Néptánccsoport. A program 
élőzenés táncházzal zárul, a 
csobánkai Rozmaring Együt-
tessel. 

Kedves Gyerekek 
és Felnőttek!

December 6-án, pénteken délután 14-17 óráig mindenkit 

nagy szeretettel vár a művelődési házban a Mikulás!

Az ingyenes rendezvény programja:
– kézműves játszóház
– népmese maraton
– meglepetés

Sőt, Te is találhatsz kincseket! Régiségek, gyűjtemények, 
könyvek, ruhák, ékszerek, játékok, sportszerek, szerszámok, 
háztartási eszközök, apróságok. Asztalfoglalás személyesen a 
Művelődési Házban, vagy a 440-456-os telefonszámon. Elad-
ni, venni, csereberélni, vagy csak nézelődni szeretnél? Várunk!

Bolhapiac 
a Művelődési 
Házban

November 23-án, 
szombaton délelőtt 
9-12 óráig bolhapiacot 
szervez a Rácalmási 
Művelődési Ház és 
Könyvtár. Használt, 
megunt tárgyaid 
másnak még kincset 
érnek!

„A kamaszkor kezdetén vegyünk egy hatalmas lélegzetet, 
és ki se engedjük addig, amíg fel nem nő az a gyerek…”

Vendégünk:

Vekerdy Tamás
Az ismert pszichológus 

előadásának témája:

KAMASZKOR 
KÖRÜL

Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár

2013. december 4. 
szerda, 17 óra

A belépés díjtalan, 
mindenkit szeretettel várunk 

az előadásra 
és az azt követő beszélgetésre!
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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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Meglepetés
Popovicsné Kati néni  min-

den hónapban megörvendez-
tet bennünket valami meg-
lepetéssel. Az elmúlt héten 
küldött nekünk 5000 forin-
tot, hogy szebbé varázsolja 
óvodánk gyermekeinek kará-
csonyát. Ezúton is köszönjük 
neki.  Kató néni a napokban 
lesz 90 Éves, kívánunk neki 
erőt egészséget, minél több 
emberi kapcsolatot, érezze azt, 
hogy nincs egyedül. 

Biztonságosan
Októberben a Cica nagy-

csoportosok környezetismeret 
foglalkozás keretében a biz-
tonságos közlekedésről, ezen 
belül is a kerékpárral való köz-
lekedésről beszélgettek. Meg-
hívták magukhoz városunk 
rendőrét, Fridrich Ferencet, 
aki szívesen eljött, és beszélge-
tett a gyerekekkel a közleke-
dési szabályokról, a megfele-
lő kerékpáros felszerelésekről. 
Ezután a gyerekek, az óvó né-
nik, a dajka néni és pár vállal-
kozó kedvű szülő kíséretében 
október 21-én bicajra pattan-
tak, és egy vidám túra kereté-
ben megmutatták, mit is tud-
nak gyakorlatban alkalmazni 
a sok megtanult szabályból. 
A polgárőrök kíséretében el-
karikáztak a Martinász utcai 
játszótérig, ahol pihenéskép-
pen ettek, ittak a szülők ál-
tal készített finomságokból. 
Játszottak és azután indultak 
vissza az óvodába. A délelőtt 
végére mindenki kellemesen 
elfáradt és a gyerekek nagy 
örömmel meséltek még napo-
kig az élményeikről.

Névadó
November 21-én csü-

törtökön 9 órakor tartjuk a 
Rácalmási Manóvár Óvoda 
névadó ünnepségét. Minden 
érdeklődőt, szülőt szeretettel 
várunk a rendezvényre!

Szent Miklós, 
az igazságos

Hallatlan embersége, böl-
csessége olyan hatalommal 
ruházta fel Miklós püspököt, 
hogy Myra város helytartó-
ja, vezetősége minden fon-
tos ügyben kikérte vélemé-
nyét. Hallotta egyszer Miklós 
püspök, hogy ki akarnak vé-
gezni városában három ártat-
lan embert, ugyanis a helytar-
tó szemet vetett vagyonukra. 
Miklós futva hagyta maguk-
ra a császár éppen nála levő 
küldötteit, erőszakkal akadá-
lyozta meg a kivégzést. Hely-
tartót ezért a cselekedetéért a 
nép meg akarta kövezni. Mik-
lós püspök nem engedte, ha-
nem felszólította a város elha-
gyására, és minden vagyonától 
megfosztotta, azt szétosztot-
ta a szegények között. Ami-
kor a küldöttek dolgukat kivá-
lóan elvégezték, és visszatértek 
a császárhoz, jó munkájukat a 
császár hálásan megjutalmazta. 
Az udvari intrika azonban nem 
nézte jószemmel sikerüket, ha-
mis vádakkal börtönbe juttat-
ták őket, sőt már kivégzésüket 
is kitűzették. A császári kül-
döttek ekkor, visszaemlékezve 
Miklós püspök hősies segítő-
készségére, reménytelenségük-
ben szentünkhöz fohászkodtak. 
A segítség ekkor sem maradt el. 
Szent Miklós megjelent álmá-
ban Konstantin császárnak és 
ráparancsolt, hogy a három kül-
döttet még az éjjel bocsássa sza-
badon. Konstantin személyesen 
nem ismerte Miklós püspököt, 
nem is akart az álomnak enge-
delmeskedni. Mivel nem tu-
dott már tovább aludni, felkelt, 
és még az éjjel elment a császár 
az ítéletet hozó bíróhoz. Meg-
lepetésükre a bíró ugyanazt a 
látomást álmodta. Nekiláttak 
ezért, gyorsan újravizsgálták az 
ügyet, és kiderült, hogy a három 
hivatalnok ártatlan. Hálás szív-
vel mentek Miklós püspökhöz 
köszönetet mondani.

Fákat ültettünk 
együtt

Óvodai programunk  része az októberi faültetés. A régi , öreg fák mellé 
ültetünk szép fiatal fákat, hogyha az idős fák kipusztulnak legyen után-
pótlás. Az idei évben hársfákat és platánokat vásároltunk és ezeket ül-
tettük el a gyermekekkel közösen. Minden fának egy-egy csoport lesz a 
gazdája, ők locsolják, gondozzák a kis facsemetéket

Óvodásaink  átlátogattak a művelődési házba az elmúlt héten a Kipp 
Kopp és Tipp Topp című bábelőadásra. Az előadás remek volt a gyerekek 
tátott szájjal nézték végig a zenés előadást. Köszönjük a lehetőséget
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Családkonzultáció, 
párkonzultáció

„A fejlődés nemcsak jutal-
makkal és örömmel jár, hanem 
sok belső fájdalommal is és ez 
mindig így lesz. Minden előre 
irányuló lépés az ismeretlenbe 
hatol, amiben veszélyek is rej-
lenek és egyben azt is jelenti, 
hogy fel kell adni valami isme-
rőset, jót és kielégítőt. Gyak-
ran az egyszerűbb, könnyebb, 
kevesebb erőfeszítéssel járó élet 
feladásával jár, cserébe pedig 
nagyobb követelményeket tá-
masztó, felelősebb, nehezebb 
életet kap az ember. Az előre-
vivő növekedés e veszteségek 
ellenében megy végbe, így bá-
torságot, akaratot, döntést és 
erőt követel meg az egyéntől, 
valamint védelmet, megenge-
dést és biztatást a környezet-
től, különösen gyermekek ese-
tében.”

/Abraham Maslow/
  
A család egy élő rendszer. 

Időnként meg kell újulnia, 
hogy alkalmazkodni tudjon 
a külvilág és a családtagok 
változásaihoz. A változások 
egy része szükségszerű, más 
része bejósolhatatlan. 

A kiszámítható válto-
zások az idő múlásához, az 
életciklusokhoz köthetők. 
Például egy újszülött érke-
zése egészen más lehetősé-
geket és feladatokat jelent 
a szülő számára, mint a ser-
dülővel járó örömök és meg-
próbáltatások. Vagy, a fiatal 
felnőtt elköltözése ugyan-
csak újrarendezi a családi 
kapcsolatokat.

A bejósolhatatlan válto-
zások közé tartozik a társa-
dalmi okokból bekövetkező 
munkanélküliség, váratlan 
baleset, hirtelen halál, gyors 
karrier stb.

Amennyiben a család 
képtelen a változásra, mű-
ködészavar lép fel a család 
életében. Akadozik a kom-
munikáció, a viták sűrűsöd-
nek. A feszültség állandó-

sulásával különböző tünetek 
léphetnek fel. Gyakran a 
gyermek bizonyul a „legy-
gyengébb láncszemnek”, ő 
„hordozza” a tüneteket - és 
jelzi ezzel a család problé-
máját környezete számára. 

A feszültség olykor a fel-
nőttek válásához, szétköltö-
zéséhez vezet. A válás során, 
a szétválást követően általá-
ban újabb problémák vetőd-
nek fel. Sokszor megváltozik 
a szülő-gyermek kapcso-
lat jellege, illetve a szülők 
együttműködése nem min-
den esetben zajlik zökkenő-
mentesen.

Előfordul, hogy a család, 
a pár tagjai egy konkrét és 
aktuális kérdésre keresnek 
választ a családi viszonyok-
kal kapcsolatosan, mivel 
egy döntés meghozatalához 
információra van szüksé-
gük. Ilyenkor általában már 
1-2 konzultációs ülés során 
megfelelő segítséget, ele-
gendő információt kaphat-
nak saját döntéseik megho-
zatalához.

Gyakran elhangzó kérdé-
sek: Hogyan mondjuk el a 
kisgyermeknek az új testvér 
érkezését, a közeli hozzátar-
tozó halálát? „Normális-e” a 
testvér-féltékenység? Med-
dig alhat együtt a gyermek 
a szülővel? Ki a hibás a pár-
kapcsolat megromlásáért? 
Mi a jobb a gyermeknek, ha 
az állandóan veszekedő szü-
lők együtt maradnak, vagy ha 
külön válnak? Mit tegyünk, 
hogy a válás folyamán és azt 
követően a gyerekek a lehető 
legkevésbé sérüljenek?

A Rácalmási Családsegítő 
Szolgálat speciális szolgálta-
tást nyújt a különböző csalá-
di problémák kezelésére.

Konzulensek: Bella Éva, 
Makkai Hunor Alpár

Időpontot a 25/440-440 - 
es telefonon lehet kérni Bel-
la Éva vezetőnél.

Bolyai matematika
Első alkalommal vettünk 

részt a Bolyai Matematika Csa-
patversenyen, melynek megyei 
fordulóját október 11-én ren-
dezte meg a dunaújvárosi Dó-
zsa György Általános Iskola.

A versenyen azonos iskolá-
ba járó 3-8. osztályos tanulók 
szerepelhettek, évfolyamon-
ként szerveződő 4 fős csapa-
tokkal. Iskolánkat az 5.a osz-
tály, Rácalmási Matekmaffia 
elnevezésű csapata képviselte: 
Bucsi Dániel, Kókai Roland, 
Török Balázs Barnabás, Vad 
Zsombor Márk.

A tanulóknak 60 perc alatt 
1 kifejtős- és 13 tesztfeladatot 
kellett megoldaniuk. Munká-
jukat nehezítette, hogy a teszt 
- előre megadott 5 válasza kö-
zül - nem csak egy jó megol-
dást tartalmazhatott.

Növendékeink igazi csa-
patként dolgoztak együtt a 
versenyen és a felkészülés so-
rán is, végül a középmezőny-
ben fejezték be a versenyt.

Eredményükhöz gratulá-
lok és további szép sikereket 
kívánok!

Milekné Pekkel Szilvia

Napközis verseny
Iskolánkban az alsós évfo-

lyamokból több mint száz ta-
nuló veszi igénybe a délutáni 
napközit. Fontosnak tartjuk, 
hogy a délutáni foglalkozáso-
kon maradó tanulók, akik a, b 
osztályokból lesznek egy cso-
porttá, igazi közösséggé vál-
janak és a házi feladatok el-
készítése mellett tartalmasan  
töltsék a délutánjukat. 

Ebben a tanévben a délutá-
ni elfoglaltságok, tanuló idő 
mellett a négy csoport számá-
ra az évszakokhoz kapcsolód-
va szervezünk közös progra-
mot, versenyt.

Az őszi szünet előtti utol-
só tanítási nap délutánján 
szerveztük meg az őszi nap-
közis versenyt, melynek té-
mája az egészségünk és kör-
nyezetünk megóvása volt. 
A négy csoportot délutáni 
tanítójuk segítette a verse-
nyen. A gyermekek minden 

feladatot közösen, a szerepe-
ket maguk közt felosztva ol-
dották meg. A feladatok közt 
volt találós kérdés, pár kere-
ső, hibakereső, rajz és sora-
kozó verseny is. A tanulók 
megmutathatták, mennyire 
tájékozottak az élelmiszerek, 
a szelektív hulladékgyűjtés, a 
testi-lelki egészség megőr-
zése terén. 

Köszönet a versenyen 
nyújtott segítségért Oszvald 
Jánosné, Szabó Tiborné, Tóth 
Zoltánné, Kopeczné Konnát 
Anikó tanítóknak, a szülők-
nek a díjak támogatásáért. 

A versenyző csapatok ered-
ménye: A legfegyelmezettebb 
csapat: I. napközis csoport  
A legjobb tudású csapat: II. 
napközis csoport A leglelke-
sebb csapat: III. napközis cso-
port A leggyorsabb csapat: IV. 
napközis csoport

Sörös Ildikó
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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

 Könyvajánló
A Rácalmási Művelődési 

Ház és Könyvtár a követke-
ző köteteket ajánlja az olvas-
ni vágyók, olvasást kedvelők 
figyelmébe:

Gabányi János: 
Magyar várak legendái
„Ha e könyvet a kezedbe 

veszed, mielőtt olvasásához 
fognál, szedd össze lelke-
det, mint amikor templomba 
lépsz, ébreszd föl a legtisztább 
áhítatot magyar szívedben, 
hiszen ezer év dicsősége be-
szél hozzád belőle. A te őse-
idről van itt szó, kiknek hős 
vére csörgedez ereidben, az 
ezer éves magyar dicsőségről, 
melynek csíráit anyád méh-
ében magadba vetted te is. 
Nézz a romban heverő büsz-
ke várakra, mint hirdetik re-
gényes rejtekükből a magyar-
nak hajdani nagyságát! Dicső 
múltjuknak az utódok lelké-
ben örökké élni kell! Nézd 
Dévényt, ott a sziklán, hol a 
Duna hazánkba lép; vagy a 
Kárpátok üde zöld bársonyát, 
hol számtalan várban hajdan 
hűséges őrökként vigyáztak a 
hősök legnagyobb kincsünk-
re: szent hazánkra! Nézd a 
Balaton vidékén, a Bakony-
ban, a Vértesben, Erdély tün-
déri varázsú bércein, vagy a 
Lajta-hegységben nagy múl-

tunk porladó emlékeit; nézd 
a daliás Zrínyi dicső sziget-
várát, Dobó Drégelyét, Vi-
lágost, Murányt, Szepes 
várát vagy Borostyánkőt! Di-
cső múltunk szól hozzád e 
könyvből, mely, ha megszív-
leled, megszűnik múlt lenni, 
s lesz jövőnk - majdan pedig 
jelenünk. „

Szülők iskolája
Milyen az elfogadó szülői 

magatartás, a megértő szü-
lői figyelem? Mi szükséges 
a gyerekek testi-lelki egész-
ségéhez? Elszaporodtak-e a 
magatartási és tanulási zava-
rok? A szociális és az érzel-
mi nevelés jelentőségéről, az 
emlékezésről,a serdülőkorban 
történő változásokról is olvas-
hatunk a könyvben. 

A Waldorf Pedagógiai In-
tézet előadás-sorozata neves 
pszichológusok segítségével 
vezet be a szülők iskolájának 
gondolatvilágába, hogy job-
ban, okosabban neveljük gyer-
mekeinket. 

 A kötet szerzői: Veker-
dy Tamás, Bácskai Júlia, Her-
czog Mária, Mesterházi Zsu-
zsa, Futó Judit, Gyarmathy 
Éva, Kökéndy Ákos, Karkus 
Ottó, Reinhard Wallmann, 
Sam Betts, Kulcsár Gábor.

Szilágyi Irén

Mikulás-futást 
rendezünk idén is!

A tavalyi futás is nagyon jól sikerült!
A rácalmási kajak-kenusok Mikulás-futást szerveznek gye-

rekek és felnőttek részére.
A táv körülbelül kettő kilométer.
Indulás a Vízi büfé elől (a régi polgármesteri hivatal mellett) 

december 6-án (péntek) 17 órakor.
Aki teheti hozzon magával jelmezt, Mikulás sapkát és vilá-

gítást, hogy minél hangulatosabb legyen a kocogás.
Mindenkit szeretettel várunk.

A szervezők

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

Betlehem: fenyőt, ágakat várnak 
A hagyományoknak meg-

felelően idén is közösségi 
Betlehemet állítanak Rácal-
máson a Manóvár Óvoda dol-
gozói december 1-jén, advent 
első vasárnapján. A Millenni-
umi-tó partján épül fel a Bet-
lehem, amelynek elkészítésé-
hez fenyőágakat, dekorációs 

anyagokat várnak az óvodába 
az óvónők. Emellett a Janko-
vich-kúria dolgozói is szíve-
sen fogadnak fenyőfát, fenyő-
ágakat, a dísztéren felállítandó 
óriási adventi koszorú elké-
szítéséhez. Tisztelettel várják 
a kúriában Rácalmás Kará-
csonyfájának felajánlását is. 
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Halloween-nap 
az iskolában

Október 25-én tartották 
az angol szakkörösök a Hal-
loween napot, melynek kere-
tében a végzős diákok boszor-
kánynak, vámpírnak, fekete 
macskának öltözve mutatták 
be a kicsiknek az angolszász 
kultúrák jeles hagyománya-
it. A kicsik és nagyok belép-
ve az iskolába egy elvarázsolt 
„kastélyban” érezhették ma-
gukat, a rengeteg denevérrel, 
tökkel, fekete macskával, pók-
kal, szellemmel a falon. A nap 
folyamán az alsósok óráit „za-
varták meg” a halloween-i lé-
nyek az elmaradhatatlan kel-
lékekkel, a cukorkával és apró 
ajándékokkal.

Délután a szakkörösökkel 
egy igazi teadélutánt tartot-
tunk ötórai teával, maskarával, 
társasjátékkal, mókával, kaca-
gással és az elmaradhatatlan 
rémtörténetekkel. Szabó Pat-
ti és Nagy Emese fantasztikus 
előadásban részesítettek ben-
nünket, amelyben gazdag il-
lusztrációval mesélték el, mi-
lyen is volt, amikor találkoztak 
egy boszorkánnyal. Nagyon 
jól éreztük magunkat. 

Kunos Vanda

Téli pihenőjü-
kön a Bakker 
Holland virág-
hagymák

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület tagjai 2013. 
november 7-én felszedték a 
Bakker Hollnad Kft.-től ez 
évben kapott virághagymákat. 
Sajnos kis csapatunk hamar 
végzett, mert a hagymák egy 
része nem kelt ki. 

Örömhír viszont, hogy na-
gyon sok kardvirág hagyma, 
liliom és begónia épségben 
megmaradt, ezeket a művelő-
dési ház pincéjébe tároltuk el. 

A téli időszak alatt aktív 
tagságunknak lesz ideje kita-
lálni, hogy hol legyen a virá-
gok nyári helye.

városvédő egyesület

A Rácalmási Német Nyelv-
klub ausztriai kirándulása

A Hoffmann Mária vezet-
te Rácalmási Német Nyelv-
klub a tavaszi hartai és a nyár 
eleji móri kirándulást követő-
en három napos kirándulásra 
Ausztriába látogatott. 

Az egy teljes busznyi ba-
ráti társaság a vasszécsé-
nyi szállásáról elsősorban 
az osztrák-magyar határhoz 
közeli látnivalókat keresett 
fel. A közösen összeállított 
programban szerepelt a Ri-
egersburg székhelyű Zot-
ter csokoládégyár megláto-
gatása, városnézés Grazban, 
Bécsben a Schönbrunn épü-
letegyüttesének és parkjának 
megtekintése, és kirándulás 
Melkbe, a Bencés Apátság-
ba. 

A hazaút a Sárvári Gyógy-
fürdőn vezetett keresztül, ahol 
a külső medencékben a késői 
nyár - csodaszámba illő - nap-
sugarait a legmesszebbmenő-
kig kiélvezhette a csoport.

A háromnapos, 1400 km 
hosszú remek hangulatú uta-
zás nem valósulhatott volna 
meg Hoffman Mária, Tere-
kiné Rendes Éva és dr. Nagy 
Viktor önzetlen szervezési és 
idegenvezetői közreműködé-
se, valamint Rácalmás Város 
Német Nemzetiségi Önkor-

mányzatának, Rácalmás Vá-
ros Önkormányzatának, HÍD 
Európába Közalapítványnak 
és Rácalmásért Oktatási Kul-
turális és Környezeti Nevelési 
Egyesületnek az anyagi támo-
gatása nélkül.

Pál Péter
az egyik szervező

Szeszélyes az ősz

A kellemetlen meglepetéseken kívül szemet és lelket gyönyörködtető 
tüneményekkel is meglepi az embert az időjárás. Bizonyság erre a fotón 
látható csodás ibolya, amely tavasz helyett most, október végén bontott 
szirmot Rácalmáson

Ihász és Fischer 
a párlaton

Kétévente rendezik meg a 
Fejér megyei képzőművészek 
őszi seregszemléjét. Az Őszi 
Párlat elnevezésű rangos kiál-
lítás  helyszíne a dunaújváro-
si Kortárs Művészeti Intézet 
volt. A tárlaton két rácalmási 
művész, Ihász János és Fischer 
József alkotásaiban is gyö-
nyörködhettek a látogatók.

Hirdetés
Költözés miatt sürgősen, 

áron alul eladó Indesit mo-
sogatógép, Whirlpool hűtő-
szekrény, Zanussi fagyasztó-
láda, benzines, gyűjtőkosaras 
fűnyíró,  franciaágy és más, 
kitűnő állapotban lévő búto-
rok. Valamint szerető gazdá-
nak ajándékoznánk egy per-
zsa cicát.

Érdeklődni: 06/20/319-
8164.
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Cserkészeink hírei
Szeptemberben nem hi-

vatalos baráti látogatást 
tett városunkban Kere-
kes Mária fedélzetmester, a 
Rácalmási lánykadétok ki-
képzője (Zánka 2012). Né-
meth Afrodité Fatime kis-
asszony meghívására – és 
társai kitörő örömére –  időt, 
pénzt és fáradságot nem kí-
mélve, egy délutánt körünk-
ben töltött el. Büszke lehet 
az a cserkészparancsnok, aki 
ilyen okos, melegszívű és ön-
feláldozó fiatal hölgyet tud 
hétről-hétre példaképül ál-
lítani a kamasz lányok mel-
lé.  Marcsi vezetésével eltöl-
tött tábori hét élménye, még 
sokáig csaljon mosolyt a lá-
nyok arcára!

Szeptember 21-én Baltá-
si Nándor esperes úr meg-
hívásának eleget téve Pusz-
taszabolcsra utaztunk. Az 
itt hagyományos lecsófőző 
versenyen és családi napon 
vettünk részt, ottani cser-
késztestvéreinkkel közösen. 
Lecsónk nem lett ugyan dí-
jazott a 30 fős mezőnyben, 
de elfogyott. Gyerekeink 
játszottak, íjászkodtak, lo-
vagoltak, kézműveskedtek, 
bábszínházat néztek, de volt 

arcfestés, vetélkedő, koncert 
is.

 A Tökfesztiválra az idén is 
közösen készítettünk tökde-
korációt a plébánia épülete elé. 
Faragtuk a tököket, gyakorol-
tuk a csomózást, jól éreztük 
magunkat. Oklevelet kaptunk 
„Cserkésztábor” című kom-
pozíciónkért.  A fesztiválon 
a „nagyok” sokat segítettek: 
reggeli szemétszedésnél, par-
kolóban, konyhán, irodában, 
beléptetésnél. Köszönet min-
den szorgalmas cserkésznek!  
Nagy a kereslet a dolgos ke-
zekre: van egy virágágyásunk, 
egy keresztünk, segítettünk az 
izraelita temetőnél is.           

Október 5-én ideiglenes 
cserkészotthonunkban (ná-
lunk) jöttünk össze. A törzs 
fontos megbeszélést tartott, a 
többieknek játék volt a prog-
ram. Meghoztuk a csapatala-
pításhoz szükséges döntése-
ket. Csapatnév: Szent Miklós, 
csapatparancsnok: Blau Sán-
dor, lánycserkész-vezető: Var-
juné Müller Ágnes.  A kitöl-
tött nyomtatványokat leadtam 
cserkészkerületünk vezető-
jének, és még az idén meg-
kaphatjuk az ideiglenes (3 év) 
működési engedélyt.

 Október 11-13. Őrsveze-
tőképző tábori hétvégén öten 
vettek részt (Kesztyűs Viki, 
Zsolnai Zsófi, Blau Virág, 
Balogh Áron, Blau Sanyi). 
A kiképzők és az őrsvezető-
jelöltek között is sok isme-
rőssel találkoztak. Sokat kell 
még okulniuk, gyakorolniuk, 
hiszen 8-10 fiatalabb társu-
kat kell majd irányítani, taní-
tani és felelősséget kell vállal-
niuk értük. 

 Amíg a nagyok tanul-
tak, addig a kiscserkészek és 
a szülők árvácskát ültettek a 
szalagágyunkba. A négy ki-
csi (Zsolnai Réka, Blau Kata, 
Osvai Réka és Gergő) dicsé-
retet érdemelnek –  közel 500 
palántát ültettek el! Köszön-
jük a szülőknek is a segítsé-
get!

 Október 19-én játszot-
tunk egy órát, majd részt vet-
tünk a helyi néptánccsoport 
foglalkozásán a művelődési 
házban.

 Október 26-29. POR-
TYA! Az őszi szünet első négy 
napját a Bakonyban töltöttük 
meseszép időben, varázsla-
tos őszi tájakon. Megmásztuk 
a Kisgyón körüli hegyeket, a 
Csókakői várat, a Zirci bazi-

likában misén vettünk részt, 
majd bejártuk az arborétumot. 
Az estéket tábortűz mellett 
töltöttük és egy bátorságpró-
bát is megejtettünk. Az őrsi 
vetélkedőt nagy küzdelem-
ben a Vaddisznó őrs nyerte a 
macskák előtt. A játékok köz-
ben sok hasznos ismeretet, a 
természet és egymás tisztele-
tét, szeretetét csempésztük be 
a gyerekek fejébe.

November 16-tól min-
den szombat délután a bet-
lehemes játékra próbá-
lunk. December 14-én a 
„Rácalmásiak Karácsonya” 
rendezvényen lépünk fel a 
kúria udvarán, 22-én pedig 
Kulcs, hasonló eseményén 
szerepelünk, a római kato-
likus szentmise után is lesz 
előadásunk és szeretnénk a 
Deák térre is eljutni, ahol 
minden évben nagy szere-
tettel fogadnak minket.

Továbbra is szívesen foga-
dunk minden cserkészet után 
érdeklődő gyereket és felnőt-
tet! Elérhetőségeink:  telefon 
30/437-9109

http://almasicserkeszek.
webnode.hu/     

http://www.cserkesz.hu/            
Blau Sándor                                                    

A Rácalmási Református 
Egyházközség hírei

Református istentiszteletek időpontja:
November 24. vasárnap 10.00 közös istentisztelet Kulcson a 

Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében
December 1. vasárnap 10.30 hagyományos istentisztelet Rá-

calmáson a református templomban
December 8. vasárnap 10.00 adventi koncerttel egybekötött 

istentisztelet Rácalmáson a református templomban
December 15. vasárnap 10.30 hagyományos istentisztelet 

Rácalmáson a református templomban
December 22. vasárnap 10.30 istentisztelet ünnepi legátus 

szolgálatával Rácalmáson a református templomban
Adventi koncert a rácalmási zeneiskolások és az asszonykó-

rus szolgálatával. Szeretettel várunk mindenkit!
(2013. december 8. vasárnap 10 óra, református-evangélikus 

templom Rácalmás, Széchenyi tér)
Adventi kézműves játszóház a kulcsi Faluházban. Várjuk a 

hittanos gyermekeket és szüleiket!
(2013. november 30. szombat 10-12 óra)
Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti program-

jainkról, közösségünk életéről, beszámolókat olvashat, képeket 
nézhet. Honlapcímünk: http://refkulcsracalm.wordpress.com

Még evezhettek

A természet visszaadta azt a három hetet, amit az árvízzel elvett a 
rácalmási vízsportosoktól. November 8-án eveztek utoljára kajak-kenusa-
ink. A legidősebb versenyzők sem emlékeznek olyan kedvező időjárásra, 
hogy az év utolsó előtti hónapjában vízre szállhattak volna
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A hónap híre és fotója

Évzáró volt a kajak-kenusoknál
Évzáró rendezvény tartott 

a Rácalmás SE Víz- és Sza-
badidősport Szakosztálya no-
vember 7-én az Animó foga-
dóban.

A sportág három megha-
tározó személye is részt vett a 
rendezvényen: Storc Botond, 
Hüttner Csaba és Csabai Ed-
vin.

A legeredményesebb rác-
almási versenyzőknek a több-
szörös olimpiai és világbajno-
kok adták át a díjakat.

Kupát kapott: Bucsi Blan-
ka, Horváth Laura, Nagy Ívó 
Máté, Bucsi Bálint, Kindle 
Marcell, Bucsi Bence, Nagy 

Gábor Bence, valamint Bucsi 
Dániel.

Antal Iván és Földesi 
Bánk edzők oklevelet adtak 
át a legszorgalmasabb ver-
senyzőknek. Kajakosainknak 
és kenusainknak sok sikert 
kívánunk!  Bölcskei Ferenc
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Óvoda: 
25/440-035

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 
25/440-038

Művelődési ház és  könyvtár: 
25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. 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. december 

20-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: december 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb december 9-ig  juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármes-
teri 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. Az elmúlt időszakban nem kaptak 
hírt a védőnők újszülött gyermekről Rácalmáson.


