Rácalmás

1

2014. augusztus XXI. évfolyam 8. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas

TARTALOM

   Jó hangulatban telt az ünnep idén is

Jubileumi Városnap

A városvédő egyesület tagjai
gőzerővel készülnek a Tökfesztiválra
10. oldal

Országos találkozón vettek részt
a városvédők
10. oldal

Tatarozza a Máv a vasútállomás
épületét
11. oldal

Táboroztak a Jankovich diákjai
12., 13., 14. oldal

Az új kenyér megszegése, ünnepi köszöntők, önkormányzati elismerések átadása emelte az ötödik Városnap
fényét augusztus 20-án. Államalapításunk ünnepéhez méltó volt a rendezvény a Jankovich-kúriában (Összeállítás a 4-5. oldalon)

Meteorológiai
állomásunk lesz

A képviselőtestület döntése alapján meteorológiai
állomással gazdagodik Rácalmás. Az objektumnak
nagy hasznát veszi a település viharkár, jégverés és egyéb
vis maior kár igazolásakor.
Továbbá előrejelzési szempontból is nagy a jelentősége egy ilyen helyi állomásnak.
Az időjárási adatok minden rácalmási polgár számára elérhetőek lesznek.
A meteorológiai állomás
kialakítása nettó egymillió forintba kerül, átadása
szeptember végén várható.

Bölcsődét, megújult
óvodát avattunk

Megújult, szép épületszárnya, játszókertje lett a Manóvár Óvodának, és új intézménnyel, bölcsődével gazdagodott Rácalmás.
(Bővebben a 2. oldalon)
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Felavattuk a bölcsődét és a megújult óvodát

Jeles eseményre, Rácalmás új intézményének a bölcsődének, valamint az óvoda megújult épületrészének,
játszókertnek az avatási ünnepségére gyűltek össze kisvárosunk polgárai múlt vasárnap. A résztvevőket az
intézménybe járó gyerekek
köszöntötték dalokkal, versekkel. A gyermeki bájjal
előadott műsor után Pálinkás Tiborné óvodavezető
elmondta: bölcsisből ovis,
ovisból iskolás lesz és ennek az élet diktálta követelménynek eleget téve szükség
volt Rácalmáson a bölcsődére. Nem emlékszik, hogy
mikor merült fel először a
gondolat, de a 2010-ben

megválasztott jelenlegi képviselőtestület célul tűzte ki és
mostanra megvalósította ezt
a fejlesztést. Schrick Istvánné Jutkának, az óvoda nyugállományba vonult korábbi vezetőjének, Zsigmond
László főépítésznek, feleségének, Zsigmond Ágnesnek,
a kivitelező cég vezetőinek
és dolgozóinak, a képviselőtestület tagjainak, az önkormányzat dolgozóiank (és
még sorolhatnánk) nagy érdeme van abban, hogy megvalósult egy álom, amelynek
a gyerekek, a szülők, a hat új
dolgozó, a képviselők egyaránt örülnek.
Schrick István polgármester is azzal folytatta,

hogy régóta tervezik a bölcsőde megépítését. Miért
maradt a végére? Mert, ha
nem tartották volna a sorrendet, városháza, vízisporttelep helyett ehhez kezdtek
volna hozzá, akkor 100 milliókat veszítettek volna és
azok is fontosak. Schrick
István méltatta főépítészünk, Zsigmond László
munkáját, akivel huszonnégy éve dolgoznak együtt
és sok épület dicséri a munkáját. A polgármester elmondta, hogy a megújult
óvoda és a bölcsőde egyegy részletét családi ház részeként is elfogadnák. A
gyönyörű játszókert, a szép
új bútorok, a helyi kerami-

kusok alkotásai a falakon, a
kemence az udvaron gyönyörű környezetet teremt a
gyerekeknek. Összesen 402
millió forintot költöttek az
épületegyüttesre. A polgármester köszönetet mondott
és elismeréseket adott át a
beruházásban közreműködőknek, az intézmény dolgozóitól pedig azt kérte,
gyorsan lakják be és tegyék
meleg otthonná az épületet
a gyermekek számára.
Az ünnepélyes szalagátvágás után a résztvevők megtekintették az intézményt,
majd az Alma Együttes, az
Aranyudvar interaktív műsora és utcabál zárta a rendezvényt.
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Új padok
a Jankovichban

Választás 2014
A Rácalmás újság szerkesztőbizottságának döntése alapján
lapunk hasábjain lehetőséget
biztosítunk az októberi önkormányzati választásokon induló
polgármester- és képviselőjelölteknek a rövid, egységes bemutatkozásra. A következő adatok
közzétételére lesz lehetőség, kiegészítő információk nélkül:
A jelölt neve, életkora, foglalkozása, jelölő szervezete.
Aki élni kíván a lehetőséggel, juttassa el tájékoztató adatait a szerkesztőbizottsághoz, a
racujsag@gmail.com levelezési címre 2014. szeptember 8-ig.

Közlemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 307/E. § (1)
bekezdése (továbbikban: Ve.), a
helyi önkormányzati képviselők
és a választási eljárásról szóló
2010. évi L. tv. 9. §-a, valamint
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és
határnapjainak megállapításáról szóló a 2/2014. (VII.24.) IM
rendelet 16. § (1) - (2) bekezdései alapján RÁCALMÁSON a
névjegyzékben szereplők száma
2014. augusztus 15-én 3801 fő.
A fentiek alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. tv. 9.§ (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 1%-a, 39 fő
jelöltnek ajánlott.
A 2010. évi L. tv. 9.§ (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a,
115 fő jelöltnek ajánlott.
Az ajánlások számának megállapítása ellen a Ve. 208.§-a,
209.§ (1) bekezdése és a 210.§
(1) bekezdése szerinti jogorvoslatnak van helye.
Dr. Györe Andrea
Helyi Választási Iroda Vezetője
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Megújult az utca

Jelentős fejlesztésnek lehettek tanúi az Arany János
utcában élők, valamint az
azon keresztül járó telektulajdonosok, környékben lakók az elmúlt hetekben. A
munkálatok
nehezítették
a közlekedést, ám úgy véljük, megérte a kellemetlenséget, hogy mostantól nem
döcögős, hanem jó minőségű aszfaltos úton járhatnak.
Az Arany János utcának jelentős a forgalma, hiszen a
folytatásában lévő zártkerti övezetet is azon keresztül

érik el a telkesek. Továbbá a
szennyvizet is ott szállítják a
teherautók a telepre.
Az önkormányzat pályázati támogatásból szerette volna megoldani a beruházást, ám nem nyerte el az
igényelt forrást, ezért saját
költségvetésből oldotta meg
a fejlesztést. Korábban elkészült a kerékpárút és járda, ahonnan a víz az úttestre zúdult. Ezt az anomáliát is
kiküszöbölték most, az aszfaltozás mellett megoldották
a vízelvezetést is.

A Jankovich Miklós Általános Iskola fejlesztésére is
áldoztak önkormányzatunk
vezetői idén nyáron. Tavaly
ilyenkor a földszinti vizesblokkokat tették rendbe, korszerűsítették az épület villamos hálózatát, valamint az
idejétmúlt bejárati ajtót is újra
cserélték. Most a tantermek
berendezésére költöttek egymillió forintot, figyelve a gyerekek egészségére is. Az öreg,
húsz-harminc éves padokat
olyan asztalokra cserélték,
amelyeknek állítható a magassága, így azokat a diákok növekedéséhez lehet igazítani.
A tantermi padok cseréjét
folytatni szeretné a képviselőtestület, az önkormányzat
helyi költségvetési lehetőségeinek függvényében.

Változik a városi
tévé műsorrendje

Augusztus 7-től a Rácalmás Televízió adása új időpontban jelentkezik. Friss
híradónkat kéthetente, csütörtökönként este 19 órai
kezdettel láthatják. A híradót minden este 19 órától
megismételjük. A nap 24
órájában képújság szolgáltatásunk rövid híreiből tájékozódhatnak a fontosabb közérdekű információkról.

Szelektív gyűjtés

A Somogyi Béla utcában
soha nem tudtuk biztonságosan közlekedni a gyalogosok. Az úttest eleve szűk, két
nyomtávúnak alig nevezhető, továbbá „menekülési” lehetőség sem volt, mert az

utat kerítések szegélyezik.
Az önkormányzat saját forrásból olyan térköves járdát
építtetett, ami kiemelkedik
az úttest szintjéből, elzárja a
járművek elől a gyalogutat,
illetve az azon közlekedőket.

Rácalmás területén a háztartásokban keletkező műanyag
flakonok (PET palackok) begyűjtéséhez a szemétszállító cég térítésmentesen biztosít
zsákokat. A műanyag palackokat tisztán, laposra taposva kell
elhelyezni a zsákban.
A megtelt és az ingatlan elé
kihelyezett zsákokat havonta
egy alkalommal, minden hónap
4. szerdáján szállítják el.
A következő szállítás:
augusztus 27.
szeptember 24.
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Az ünnephez és Rácalmáshoz méltó
volt a Városnap

Rácalmás önkormányzati
vezetői idén is gazdag programmal várták kisvárosunk
lakóit a Városnapon. A délelőtt ugyan borongós volt, az
eső fedett helyre űzte a vendégeket, ezért a gyermekprogramok alatt alig volt
valaki a színpad előtti területen. Délutánra viszont megtelt a tér: több ezren látogattak ki a Jankovich-kúriába.
Az ünnepségen dr. Györe Andrea jegyző köszöntötte a résztvevőket. Külön
üdvözölte dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselőt,
Lee Sang Il urat, a Hankook Tire Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatóját,
Schrick István polgármester
urat, településünk képviselőit, Kukucska Gyula alpolgármestert, Nagyné Berzai
Mártát, Németh Miklósnét,
Pálinkás Tibornét, dr. Varga
Szabó Lajost, Vizi Istvánt és
a térség megjelent polgármestereit.
Dr. Galambos Dénes beszédében megköszönte azt
a megértő támogatást, ami
a kormány és az ő irányába
is nagy többségben megnyilvánul. Majd hangsúlyozta:
„augusztusban, Kisasszony
havában új kenyeret szegni

önökkel együtt, kegyelmi állapot.”
Részletek a beszédéből:
„Vegyünk végre egy nagyon nagy levegőt, és fújjuk ki magunkból múltunk
minden belénk ivódott átkát
és rossz szokását! Egyszer s
mindenkorra tegyük közös
életünk központi kérdésévé
a teljesítményt, a cselekvést,
a tenni tudó és tenni akaró

sikeres emberek megbecsülését! (Áder János)
Értelmezésem szerint ez a
nagy levegő pontosan azt jelenti, mint amivel Szent István király államalapítónk az
intelmeit kezdi: Mivel megértem, s mélyen átérzem...
Értem Önöket, és mélységesen átérzem a rácalmásiak
törekvéseit. Örülök annak,
hogy része és megvalósítója

lehettem az új közigazgatás
kialakításának, amivel kön�nyebbé, gyorsabbá, hasznosabbá tehettük az államapparátust a szolgálatra.”
Országgyűlési képviselőnk beszélt a közigazgatási
változásokról, a közelgő önkormányzati választásokról,
majd azzal folytatta:
„Szent István üzenetét,
államalapításának szilárdságát, a magyar nyelvben élő
nemzet fogalmát sokszor,
sokféleképpen próbálták kiüresíteni. Soha nem sikerült.
Senkinek.Az elődök olykor
nem kis gyötrelem, küzdelem és áldozat árán mutattak példát mindig a fiataloknak. S tesszük ezt ma is
– mindenféle nemzetközi
nyomás ellenére, saját, magyar utunkat járva. Hűségesen, de mindig eltökélten a
jövő győzelme érdekében, a
megmaradásért.”
– Az államalapítás és az új
kenyér ünnepe minden ma-
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gyarnak ünnep. De nekünk
rácalmásiaknak plusz tartalma is van, hiszen Sólyom
László akkori köztársasági elnöktől öt évvel ezelőtt
ilyenkor kapta meg Rácalmás a városi rangot – mondta Schrick István. Majd azzal folytatta, hogy az elmúlt
négy évben 3,5 milliárd forintot fejlesztettünk, elkészült az egészségház, a városháza, a csónakház, utak,
csapadékvíz-elvezetés, ófalut megvédtük, és a Hankook jóvoltából 950 új mun-
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kahelyünk van. „Boldogok
vagyunk, hogy a Hankook
Rácalmást választotta és
a kukoricaföldön modern
gyárat épített”, hangsúlyozta.
– De a rácalmási polgárok
nélkül nem értük volna el
mindezt a sikert, akik sokat
tettek azért, hogy még szebb,
élhetőbb legyen kisvárosunk
– mondta a polgármester.
Az ünnepség után folytatódott a színvonalas szórakoztató műsor, zenével,
tánccal, tűzijátékkal.
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Schrick István önkormányzati kitüntetéseket adtott át az ünnepségen

Rácalmás Díszpolgára elismerések

Lee Sang Il
2009. évben nevezték ki
a Hankook Tire Magyarorszag Kft ügyvezető igazgatói
posztjára. Azóta köszönthetjük Lee Urat minden önkormányzati rendezvényen
és szintén gyakran vendége a Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület által
szervezett fesztiváloknak. A
Tökfesztiválon már hagyományt teremtve a koreai háziasszonyok, – többek között
Lee úr felesége is – az általuk készített koreai ételekkel
kínálják a vendégeket. Lee
Sang Il kiemelkedő szakmai
irányítása alatt épült meg a
gumiabroncsgyár már üzemelő III. üteme is és a IV.
ütem beruházásnak előkészítése folyik. Lee úrnak az
anyacég, a koreai Hankook
az első munkahelye, életútja
bizonyítja szakmai profizmusát, munkahelyéhez való
lojalitását. Nevéhez kötődik
a rácalmási gyár gyártási folyamatának megtervezése és
mérnökeinek felkészítése.

Megtudtuk, családos ember, komolyzene rajongó, és
megszerette, sőt imádja a
magyar töltött káposztát.
Munkáját
Rácalmás
Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Rácalmás
díszpolgára kitüntető cím
adományozásával ismeri el.
Kovács György
Kovács György rácalmási
festőművész 2013 óta sajnos
nem lehet velünk. A mindenki által csak Gyurka bácsiként emlegetett művész
a tavalyi évben méltósággal
viselt, súlyos betegségben elhunyt. A képviselőtestület
posztumusz díszpolgári címben részesítette őt, amelyet
felesége Kovács Györgyné,
Incike vett át a nevében és a
családja nevében.
Kisvárosunk, Rácalmás
festője, hiszen alkotásainak
témája elsősorban a hazai táj.
Képei által sokan megismerhették gyönyörű vidékünket
szerte a világban. Megbecsült helye van a grafikájának Denverben, tiszteletbeli

amerikai nagykövetünk irodájának falán, előkelő svájci
szállodákban, festményei eljutottak sokfelé hazánkban
és idegen országba is.
1929-ben született Pestszentlőrincen. Kisgyermek
korában szüleivel és testvéreivel visszaköltöztek édesanyja szülőfalujába, Rácalmásra, ahol a saját sziget
részükön, a Nagy-Duna
mentén tölthette gyermekkorát. A természet szépsége,
és a barátokkal megélt izgalmas kalandok egész további
életét meghatározták.
Festőként, zenészként,
horgászként, mintakészítőként, gyártástervezőként,
technikumi oktatóként sokan ismerték. Segítőkészsége, önzetlensége, remek
humora vonzotta az embereket.
A közösségért végzett
munka mindig meghatározó volt az életében. Évtizedeken keresztül zenélt ingyen évente öt-hat bálban,
rendezvényen, de ha kellett

kimeszelte a termet is, megtervezte a plakátokat, cipelte
a paravánokat, az asztalokat.
Művészeti, helytörténeti kiállításokat szervezett.
Rendkívül
termékeny
festő volt. A festményeken,
grafikákon túl illusztrációk,
oklevelek, meghívók, kisplasztikák kerültek ki a keze
alól. A horgásztanya falfestményei, a katolikus templom
oltárának intarziái, a szentkúti és a temetői kápolna oltárképeinek restaurálása is
az ő önzetlen munkájának
eredménye.
Megépítette a Kovács
Galériát, hogy a nekünk és
rólunk szóló képeit, melyek a varázslatos Dunát és
a régi falu hangulatát idézik fel, megismerhessük, és
megismerhessék az idelátogató vendégek is. … Örült
a látogatóknak, kisvárosunk sikereinek, a haladásnak. Emlékét azzal őrizzük
a leghívebben, ha pozitív
életszemléletét visszük tovább.
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Rácalmásért Oklevél kitüntetettek

Schmidt Lajosné született
Oláh Ilona
Az idei évben ünnepli a
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület megalakulásának
20. évfordulóját ,amelynek tagja szinte a megalakulás óta, majd
húsz éve. Az immár országos
hírű Tökfesztiválok megszületésénél is már ott bábáskodott,
az első tök bemutatók az Ő nevéhez fűződnek. Egész évben
kiveszi részét a sütés-főzésből,
egyik specialitása az arató bableves. A virágoskertek gondozásánál is mindig lehet rá számítani,
az Almavirág fesztiválon pedig
évek óta házigazdája az almás
sütemények versenyének. A rendezvények aktív tagja. Kiemelkedő részt vállal a közterületek
szépítési,rendezési feladataiból.
Munkájának
elismerését
Rácalmás Város Képviselőtestülete kitüntető oklevél és emléktárgy átadásával fejezi ki.
Mohainé Csupity Zsófia
A Rácalmási Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A
szerb kisebbségi önkormányzat
2002. évben alakult meg először,
és azóta az önkormányzat folyamatosan 4 évente újraválasztásra
került. Elnöke minden esetben
Mohainé Csupity Zsófia lett.
2014. évben a szerb nemzetiségi önkormányzati választás a
2011. évi népszámlálási adatok
figyelembevételével nem kerülhetett kitűztésre, ezért az őszi
nemzetiségi választások megtartásával sajnálatosan megszűnik a szerb nemzetiségi önkormányzat. Mohainé Csupity
Zsófia a nemzetiségi önkormányzat működésének 12 éve
alatt mindvégig nagy hangsúlyt fordított a szerb nemzetiség hagyományának megőrzésére, a hagyományok ápolására. A
szerb ortodox templom felújítását és a temető karbantartását is
kiemelt feladatának tekinti. Irányításával és szervezésében a
szerb nemzetiségi kultúra megismertetése a különböző hagyományőrző egyesületek keresztül

történt és történik a település lakosságával az önkormányzat és
saját rendezvényeik keretében.
Vallásuk ápolására istentiszteleteket szervez a szerb ortodox
templomban. Az Ófaluban található országosan védett szerb
ortodox templom mára településünk kiemelt értékei, kincsei
közé tartozik.
Igmándi Zita
A Rácalmási Napsugár As�szonykórus szakmai vezetője, a
Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énektanára és gyermek kórusának vezetője.
Irányításával az asszonykórus
rendszeresen jár Székesfehérvárra a Ki mit tudra, Baracsra a
népdalkörök találkozójára. Versenyek alkalmával jól megfelelt
minősítést kaptak.
Részt vesznek a nagyvenyimi
Pünkösdi Dalostalálkozón. Felkéréseknek eleget tesznek, min-

den helyi rendezvényen szerepelnek.
Évek óta részt vesznek a református templomban, húsvét
környékén, jótékonysági koncerten a helyi iskolásokkal együtt.
Hetente egy alkalommal énekóra van, de a fellépések előtt szabadidejét nem kimélve gyakrabban próbálnak..
Rész vettek a szerb nemzetiségi önkormányzat rendezvényein szerb népdalok éneklésével.
Szerepelnek az iskolai rendezvényeken, a városi rendezvényeken , a városvédő egyesület rendezvényein, nem egyszer
iskolai énekkarral közösen énekelnek.
Kondor Károly
A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület megalakulása
után kapcsolódott be az egyesület munkájába. Karcsi bácsi volt
az egyesület „kultúrfelelőse”,

saját verseivel, azok személyes
előadásával, saját színes egyéniségével ünnepivé varázsolta a
különböző önkormányzati rendezvényeket is . Amíg egészségi állapota engedte - a kultúra
mellett - szívesen sütött, főzött,
gyomlált, aktív részese volt minden közösségi megmozdulásnak.
Lukács László
Hosszú évek óta a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület
tagja, egyike a legaktívabbaknak, akikre mindig lehet számítani. Sokat tesz városunk virágos parkjainak gondozásáért,
a különböző település szintű
rendezvényeken mint szakács
gondoskodik a vendégek ellátásáról, de egyéb feladatokból
is kiveszi a részét. Munkájára mindig lehet számítani, sőt
egész családját - még Zsombi
unokáját is - bevonja a közösségi munkába.

dő és Szépítő Egyesület által
szervezett rendezvényeken
rendszeresen részt vesz. Milyen érzésekkel jön hozzánk?
– Nagyon jó itt lenni,
látni a település fejlődését, az emberek tenniakarását és összefogását. Büszke
vagyok erre a a fejlődésre.
Köszönöm a felém irányuló szeretetet, amit érzek az
emberekből, és ami nagyon
jólesik nekem.

– Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a rácalmásiak számíthatnak Önre,
illetve a Hankook Tire segítségére. Ezt jól látjuk, ugye?
– Rácalmáson nincs
rajtunk kívül másik ilyen
nagy cég, amely ennyire meghatározója lenne a
település életének. Hangsúlyozom még egyszer,
örülök a kisváros fejlődésének, büszke vagyok rá,
és arra is, hogy mindig segíthetünk.
– Ön nem Rácalmáson él,
mégis a szíve azt mondja,
hogy egy kicsit rácalmási.
– Valóban nem itt lakom, hanem Budapesten.
De most már, hogy Rácalmás díszpolgára lettem, elgondolkodom kicsit az ide
költözésen. De ehhez a
döntéshez a feleségem beleegyezése is szükséges.

Díszpolgárunk: Lee Sang Il

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Rácalmás tiszteletbeli polgára
lehetek. Hét éve élek Magyarországon és mindig is
szerettem volna Rácalmás
polgára lenni. Igyekezni fogok, hogy méltó legyek erre
az elismerésre. A Hankook
Tire folyamatosan fejlődött az elmúlt években, és
ezt tette Rácalmás is, köszönhetően Schrick István polgármesternek és a
képviselőtestületnek. Korea a hazám, de Rácalmás
a második otthonom. Köszönöm a barátságukat, támogatásukat, és azt kérem,
tiszteljenek meg ezzel a jövőben is. Rácalmást és az itt
élő embereket mindig megőrzöm a legszebb emlékezetemben.
– Az önkormányzat, valamint a Rácalmási Városvé-
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Ismét eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati képviselői értékelik az elvégzett munkát. Ezúttal dr. Varga Szabó Lajos főorvos, képviselő osztja meg Önökkel gondolatait.

Kiegyensúlyozott
fejlődés, bíztató jövőkép

A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület képviselői az
előző hónapok lapszámaiban
sorra értékelték a most véget érő
ciklus eredményeit, a képviselőtestület munkáját is.
Nem valami hálás dolog a sorozatban utolsóként megnyilvánulni. Az előzőekben lényegében
minden eredmény tételesen említésre került, ezek ismétlése feleslegesnek hatna, az eddig leírtak
összefoglalása pedig nem tisztem.
Általánosságban azt azért elmondhatom, hogy a ciklus kezdetéhez képest jelentős fejlődésnek lehetünk tanúi, városunk
jelentősen szépült, gyarapodott,
biztonságosabb, sokszínűbb, ös�szefoglalva élhetőbb település
lett. A fejlődés nem csak korábbi önmagunkhoz képest szembeszökő, hanem kiállja a próbát
a környező települések bármelyikével.
Azt gondolom, hogy a látványos fejlődés magyarázata ös�szetett. Legfontosabb talán az,
hogy a városvezetésnek volt füle
meghallani a városlakók felvetéseit, igényeit. Utcagyűléseken,
lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, vagy fogadóórákon, vagy csak a város utcáit járva, számtalan csatornán jutottak
el az ötletek a testülethez.
Az ötletek kiérlelése, a lehetőségek gondos feltérképezése, a
képességek alapos mérlegelése, a
források feltárása, arányos biztosítása, a körültekintő tervezés, a
szabályozott, kontrollált kivitelezés a magyarázata annak, hogy
amibe fogtunk, látványos eredménnyel megvalósult.
Ezeken túl része volt a sikerben annak is, hogy Rácalmás
ügyeit egy egységes, együtt gondolkodó városvezetés és kizárólag
a város érdekeit szem előtt tartó,
az iránt elkötelezett képviselőtes-

tület szolgálhatta. Igen, mindan�nyian szolgálatként tekintettünk
a testületi munkára és állíthatom, hogy egyikünket sem befolyásolt politikai elkötelezettség
vagy egyéni gazdasági érdekeltség, noha bizonyára mindegyikünknek van politikai irányultsága vagy akár vállalkozása. Látva
az országban elszabadult politikai acsarkodást, a fel-felmerülő
korrupciós ügyeket, szerencsénk,
hogy ezektől mentes a város.
Mondhatnám azt, hogy
büszke vagyok az eredményeinkre, de a büszkeség érzése legyen a rácalmási polgároké, magam inkább örömnek nevezném
amit érzek - hasonlóan a Városvédő Egyesület delegálta képviselő társaimhoz.
Örömet érezhetünk a rendezett és tiszta utcákat járva és
a szép portákat látva. Örömet a
kialakulóban levő új városközpontban, a városháza, az új bölcsőde, óvoda, iskola körül vagy a
megújult, gondozott köztereken
sétálva. A virágosításban, annak gondoskodó fenntartásában
szorgoskodók munkája is mindannyiunk gyönyörűségére szolgál.
Külön öröm a városi civil szféra fejlődése. Látni való,
hogy az erre fordított, korábbiaknál nagyságrenddel nagyobb
összeg jó helyre került. A civilek támogatásának eredménye lépten-nyomon megjelenik
a város életében - színesítve azt.
Részben a civil szféra számára
a régi városháza funkciója is kialakulóban van.
Sajnálattal láttuk, hogy városunkban is jelentős szociális
problémák vannak. Lehetőségeink szerint igyekeztünk ezek
enyhítésében segíteni. Váratlanul
súlyosra fordult vagy reménytelennek látszó élethelyzetek meg-

oldásában, idősellátásban, iskolakezdési támogatásban is részt
vállaltunk.
A jelenleg záruló ciklusban a
Pénzügyi Bizottság vezetője és
a Közbeszerzési Bizottság tagja voltam. Nem szeretnék senkit
számokkal untatni , de néhány
- a ciklusra vonatkozó - főbb
adatot mégiscsak fontosnak tartok leírni:
Az Európai Unió által támogatott projektek közül az Ófalusi partfal-stabilizálásra 720
MFt-ot fordítottunk, a városháza felújítása 212 MFt-ba, a
csónaktározó 38 MFt-ba, a piac
kialakítása 22 MFt-ba, a Martinász játszótér felújítása 26
MFt-ba került.
Legalább ekkora a saját forrásból megvalósított projektek
volumene. Útépítésre, köztér
kialakításra, csapadékvíz elvezetésre, kerékpárút építésre közel 620 MFt-ot, a Fő tér (Petőfi
szobor és környéke) kialakítására 26 MFt-ot, az Egészségház
és környezete kialakítására 170
MFt-ot, óvoda bővítésre 209
MF-ot költöttünk és 14 MFtba került a II. világháborús temetői emlékmű létesítése.
És ezek csak a beruházási költségek voltak. Emellett
gondoskodni kellett intézményeink (Iskola, Művelődési ház,
Jankovich kúria) fenntartásáról,
működéséről is. Ennek éves volumene is százmilliós nagyságrendű.
Mindez csak nagyon körültekintő, fegyelmezett, tervezett
és kontrollált költségvetés mellett volt lehetséges és sikeres amint erre a többirányú hatósági ellenőrzések is rámutattak.
A sikerek és eredmények
mellett arról is szót kell ejteni, aminek a megvalósítása még
várat magára.

Ciklus előtti vállalásaink közül nem került még megvalósításra a közvilágítás ígért bővítése (bár a térfigyelő kamerák
rendszerének kialakítása viszont
megvalósul), nem sikerült a ravatalozó létesítése (nem igazán
rajtunk múlott). Nem találkozott
mindenki egyetértésével néhány
egyéb projektünk sem: kritika
érte az útépítések ütemezését, a
forgalomlassító útakadályok kialakítását, a piac kiépítését, a játszótér felújítását, sokat és joggal
kifogásolták közterületeink időnkénti gondozatlanságát is. Nem
került megalkotásra értékeink védelméről szóló rendelet sem.
Ezeket személy szerint is nagyon sajnálom még akkor is, ha
némelyikre van magyarázat és
akkor is, ha tudom, hogy nem lehet mindig mindenki megelégedésére dönteni.
A következőkben is jelentős fejlesztéseket tervezünk, komoly döntések előtt állunk gondoljunk csak - fentieken túl
- a gyógyfürdő és sportcsarnok
ügyére, de a lakosság korátlagának emelkedése az idősellátás
megoldását is sürgeti. Ezek sikeressége nagymértékben függ attól, hogy folytatódik-e az eddigi
együttgondolkodás, a város egységes, alázatos szolgálata.
A magam részéről a jövőben is igyekszem Rácalmás javát
szolgálni. Közbizalom és választói támogatás esetén képviselőként, egyébként pedig a Városvédő Egyesületben.
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Rácalmási Tökfesztivál 2014

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Gőzerővel készülünk a XI. Tökfesztiválra

A XI. Tökfesztivál szervezése - amely idén szeptember 26-28. között kerül
megrendezésre - már hónapokkal ezelőtt megkezdődött és gőzerővel folyik.
A reszortosok, önkéntesek
sok időt, energiát fordítanak
arra, hogy minden gördülékenyen haladjon.
Fesztiválunk fő jellemzője a TÖK minden men�nyiségben: dekorációkban,
termelők termékbemutatójában, művészeti alkotásokban, tökfaragásokban, stb.
Az ezekhez szükséges tökmennyiség egy részét magunk termeljük, gondozzuk,
a hiányzó mennyiséget más
forrásból szerezzük be. A lakók által készített tökdekorációkat idén is értékeljük
egyrészt 2 db 3 napos belépővel, másrészt a dekorációs
versenyen történő értékeléssel. A kompozíciókat megnézik a túrák résztvevői valamint a kisvonattal utazók is.
A gasztronómia végtelen
lehetőségeket nyújt a tökös
ételek hagyományos elkészítésében, bemutatásában,
megízlelésében, ennek bemutatásában fog segíteni
egyesületünk gasztró csoportja, akik nagyon finom
tökös sütiket sütnek és kínálják a saját készítésű tök
ivólevet.
A kiállítók körében a tök
feldolgozása magas szintre emelkedett, a népi kultúra egyik alapanyaga, művészi
alkotások készülnek belőle.
Ez mind látható lesz a kiállítások ökoturisztikai termeiben, sőt szemünk előtt zajlik majd a művészi tök- és
zöldségfaragások bemutatása. Az idei évben még több

kiállító és termelő jelezte
részvételi szándékát rendezvényünkön. A Kúria kiállító
termeiben Bubutimár Éva
munkái mellett festőművészek, fafaragó népi iparművész, fotóművész kiállítása is
látható lesz, valamint bemutatják legújabb alkotásaikat
a Cikkcakk Foltvarró Kör
tagjai. Egy újdonság is bemutatásra kerül, mégpedig
a paverpol technika és a vele
készült használati és dísztárgyak.
A Tökfesztivál három
napja alatt - hagyományaink szerint - a gyerekek különböző kézműves foglalkozásokon próbálhatják ki
ügyességüket a kézműves
műhelyekben és a kúria udvarában, valamint megpróbálhatják a tökfaragást is. A
pénteki napon óvodás és iskolás csoportokat is várunk.
Természetesen a gyerekek
szórakoztatásának elengedhetetlen része, a vidámpark
is három napon keresztül
üzemel.
A Hankook Tire Magyarország Kft. koreai étel-

kóstolót tart szeptember
27-én 12-14 óra között,
szeptember 28-én 13 órától
pedig a Rácalmási Városvédők önkéntesei kínálnak különböző fajta tökös ételeket.
Ehhez szeretnénk kérni a
városlakóktól egy-egy tökös
étel felajánlást, amivel bárki bemutathatja, mi minden
finomságot lehet készíteni
tökből. Ezt egy darab három
napos belépővel díjazzuk.
Az Ízek utcája teljes kapacitással üzemel minden
nap, a faházakban a helyi
vállalkozók mellet híres borvidékek és pálinka főzdék
kínálják termékeiket. Nagy
választékban lesznek tökből
készült italok és koktélok is.
Töklámpás bringatúra és
gyalogtúra indul 26-án és
27-én 17.30 órai kezdettel,
melynek végén szendvics és
ital várja a túráról visszatérőket.
A díszudvarban kézműves árusok kínálják szép és
igényes termékeiket.
A színpadi műsorok kínálatában
remélhetőleg
minden korosztály megta-

Felhívás tökdekorációk készítésére!

Tisztelt Városlakók!
Hagyományaink szerint idén is kérjük Önöket, hogy játékos
ötleteikkel színesítsék városunk képét a Tökfesztivál ideje alatt.
A dekorációkat ismét zsűrizzük, a legjobbakat díjazzuk.
Ha Ön egy minimum 2 tökből álló, értékelhető dekorációt
készít és azt szeptember 25-én (csütörtök) 12 óráig kihelyezi
háza elé, akkor ezen a napon délután 2 db három napra szóló
belépőjegyet dobunk be postaládájába.
A versenyben való részvétel miatt fontos a kompozíció és a
készítő nevének, címének feltüntetése a dekoráción!
A lakók, intézmények, közösségek dekorációi teszik a Tökfesztivált igazán egyedivé, városunkat pedig még hangulatosabbá, ezért idén is számítunk az Önök közreműködésére!
Köszönettel:
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

lálja a kedvére való fellépőt
és programot, amelyből az
alábbi ízelítőt adjuk:
Péntek: Napraforgó interaktív Meseszínház, E-Mese
meséi, Várai Áron katona-,
betyár és népdalok, Szironta citera és csengettyűegyüttes, a legtökösebb iskolák
vetélkedése, Fenegyerekek,
Gesarol és Ossian együttesek koncertje
Szombat: Mesevilág bohócok, Farkasházy Réka
gyermekműsora, Garabonciások, operett és musical
dallamok, Rozmaring szerb
néptáncegyüttes, Vasas Néptáncegyüttes, Fény és Tűz�zsonglőr Show, Fourtissimo, Tom Lumen, Balkán
Fanatik és R-Go koncert
Vasárnap:
Napvirág
és Aranyudvar zenekarok
gyermek programja, Manóvár óvodások fellépése, Nótár Mary, Triandafylla görög
néptáncegyüttes, Serica Ir
Folkrock csapat, Showtánc,
FRÁSZ zenekar (blues),
Weisz Viktor és a Boney M
(Star Jam)
A végleges műsor teljes
terjedelmében a helyi újságokban, plakátjainkon és
szórólapjainkon lesz látható.
Fesztiválunk egyedisége,
hogy nem profi szervezők,
hanem lelkes amatőrök dolgoznak a közönség, az Önök
szórakoztatásáért, ezért ezúton is kér egyesületünk
minden városvédő tagot és
minden rácalmási városlakót, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan segítségével tegye
sikeressé a XI. Tökfesztivált.
A fesztiválra a belépő
1000 Ft/nap/fő.
Steiner Lajos
elnökségi tag
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Országos találkozón jártak a Városvédők

2014. július 10-12. között
immáron harmincharmadik
alkalommal került megrendezésre a Város- és Faluvédők Szövetségének országos
találkozója és szakmai konferenciája, melynek ezúttal
Mezőkövesd adott otthont.
Az ez évi rendezvény mottói
voltak: „Múlt - Jelen - Jövő”
és „Örökségvédelem - Hagyományápolás - Értékteremtés”
Az országos találkozón
városunk, Rácalmás 16 fővel
képviseltette magát, a delegáció tagja volt Schrick István polgármester is.
A csütörtöki megérkezés,
regisztráció és az ismerősök
köszöntése után a vendéglátók séta keretében mutatták
be Mezőkövesd nevezetességeit:
– a Szent László templomot XIV. századi gótikus
kápolnájával és a híres templomi freskófestő, Takács István freskóival;
– a Matyó Múzeumot a
matyó népélet számos emlékével (népviseletek, tárgyak,
használati eszközök és fotók);
– a Hadas városrészt, ahol
Kisjankó Bori népművész
szülőháza is áll. Itt a régi településszerkezetet megőrző
skanzen jellegű városrészben a régi házak ma tájházként, alkotóházként várják a
látogatókat.
A hivatalos ünnepélyes
megnyitón Tállai András
miniszterhelyettes, Dr. Fekete Zoltán polgármester és
Pető Istvánné, a helyi városvédő egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd kis csokrot láthattunk
matyó népdalokból, táncokból és versből. Ezt követően Ráday Mihály, a Város
és Faluvédők Szövetségének
elnöke megnyitotta a három
napos ülést.
A pénteki nap tanácskozásainak témái között ter-

mészetesen kiemelt szerepet
kapott az örökségvédelem,
ennek keretében előadást
hallhattunk az örökségvédelem helyzetéről és mai feladatairól, Mezőkövesd város műemlékeiről. Ez a téma
különösen izgalmasnak és
időszerűnek bizonyult, mivel az örökségvédelemmel
foglalkozó országos intézmények, a hatás és feladatkörök jelenleg komoly átalakuláson mennek keresztül,
ezért jelenleg e téren sok a
bizonytalansági tényező.
Másik témaként a népművészet, mint szellemi
örökség szerepelt. Ennek
keretében a matyó népművészet ma is élő és már elhunyt népművészeit, mestereit, valamint vásárhelyi
kerámiákban a 20. században tetten érhető újítást és
hagyományt
ismerhettük
meg.
A gyógy- és egészségturizmus témájú szekcióban a
turizmus és az épített örökség összhangjának harmóniájára kerestünk válaszokat,
meghallgathattuk a Zsóry
fürdő történetét és a mai fejlesztési terveket, továbbá a
XXI. századi meteorológiai

változásokról és azok okairól, hatásairól beszélt Prof.
Dr. Mika János Dsc. egyetemi tanár.
Az ifjúsági szekcióban
visszatérő témaként a fiatalok és gyerekek megszólítása, bevonása a városvédő és
örökségmegóvó munkába, a
pályázatok minél szélesebb
körben történő terjesztése, valamint a nyári városvédő ifjúsági tábor szervezése
szerepelt.
A szakmai előadásokon a
szakmájukban kitűnő művészettörténész, néprajzkutató, főépítész, muzeológus,
tervező-építész és éghajlatkutató tartott prezentációt.
Az egész napos munka után
a szekcióüléseken résztvevők ajánlásokat fogalmaztak
meg a felvetődött gondok és
problémák megoldására.
A konferencia zárásaként
pénteken este került sor a
Mezőkövesd város polgármestere által adott fogadásra, ahol sor került a Város és
Faluvédők Szövetsége által
alapított Podmaniczky-díjak
átadására. A díjat olyan magánszemélyek és közösségek
kaphatják meg, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kö-

telezettségüktől függetlenül,
vagy azt jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk
értékeinek védelmében.
Ezt követően a jubiláló
egyesületek kaptak emléklapot, köztük a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület, amely idén ünnepli
megalapításának 20. évfordulóját, majd az országos találkozó vándorbotját adták
át ünnepélyes keretek között
Vésztő város polgármesterének és az ottani városvédő
egyesület elnökének.
A Matyó Nagymama
Klub Egyesület által adott
ünnepi műsor után a hivatalos program véget is ért.
A szombati napra a vendéglátók kirándulást szervezetek a konferencia résztvevőinek, melynek során a
környező településekre látogathattunk pl. Bogácsra,
Tardra és Cserépfalura. Bogácson a 800 éves templom
mellett az érdekes Színészligetet, a 2013-ban átadott
Hór-völgyi Látogatóparkot
és a Babamúzeumot néztük
meg, Tardon a 200 éves tájházat is láthattuk, Cserépfaluban pedig (ahol 40 védett
parasztház is van) felmászhattunk a barlanglakásokhoz és a Berezd-tető Milleniumi kilátójához.
A három nap bővelkedett
szakmai munkában, megismertük más települések hagyományait valamint a hagyományápolás helyi módját
is. Megismerhettük a természeti és épített környezet
helyi értékeit és az azok kihasználásáért és megőrzéséért tett lépéseket egyaránt. A
találkozó ismét sok kérdést
vetett fel és még több ötletet adott, amiket városvédő
és szépítő munkánk közben
hasznosíthatunk majd.
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület
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Vasútállomás: tatarozzák az épületet

A MÁV vezetői betartották Rácalmásnak, a
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesületnek tett
tavaly ilyenkori ígéretüket.
Azt mondták ugyanis tavaly
ilyenkor: ha a városvédők
rendbeteszik a vasútállomásunk környezetést, akkor
ők felújíttatják az épületet a
2014. évi Tökfesztiválra. Így
is lett, két héttel ezelőtt elkezdődött a tatarozás, renoválás. Köszönjük.
A városvédő egyesület és
támogatóik több millió forintot áldoztak munkában és
felajánlásban a terület rendbetételére az elmúlt egy évben. Mint emlékeznek, azzal

kezdődtek tavaly a munkák,
hogy kivágták és elszállították a bozótost, kiszabadították az épületet az elburjánzott növényzet fogságából.
Utána virágtartókat helyeztek ki az épület elé, helyreállították az ivókutat, valamint
az egykori állapotnak megfelelően murvás felületet kapott az épület és a sínek közötti kijáró.
Harmincnyolc díszalmafát is elültetett az egyesület,
mert Bodnár Sándor egyesületi elnök elgondolása szerint almaligetet szeretnének
kialakítani ott. Emlékeznek
milyen szépen fel volt díszítve az állomás a tavaly októ-

Felhívás! Készítsen tökös ételt!

Főzött, vagy sütött Ön valaha olyan ételt, amihez tököt használt fel? Vagy esetleg saját tökreceptes gyűjteménye van?
Itt az alkalom, hogy mások is megismerhessék!
A Tökfesztivál keretében a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület idén is szeretettel várja azon Rácalmásiak
jelentkezését, akik szívesen bemutatják nyilvánosan tökös
remekeiket a tökös ételek kóstolóján.
Kérjük Önöket, hogy a bemutatóra egy kisebb tálca,
vagy fazéknyi mennyiségű ételt hozzanak magukkal.
Leadási helyszín és időpont: Jankovich-kúria Ökoturisztika épület, 2014. szeptember 28. 12 óráig.
Előzetes jelentkezésüket Schmidt Lajosnénál a
30/270-5460 telefonszámon várjuk.
Az ételek felajánlói a vasárnapi rendezvényen ingyenesen vehetnek részt.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

beri Tökfesztiválra? A vonattal érkező vendégek ámultak
és bámultak! Végre nem kellett szégyenkezni, olyan kép
fogadta őket, amelyre méltán
lehetünk büszkék. Csak az
épület volt a régi, máladozó
vakolatú.
De idén ősszel már az is
szép lesz. A MÁV vezetői
ígérete szerint elkezdődött
a külső tatarozása. Helyreállítják a tetőszerkezetet
és kicserélik az elöregedett
esőcsatornákat, ablakpárkányokat. A Rácalmási Városvédő- és Szépítő Egyesület
pedig vállalta, hogy a felújítás után megoldja a lábazat
renoválását, illetve csepegtető járdát építtet. Majd amikor minden kész és elvonulnak a munkások, rendbe
tesszik a környéket, a parkot
ismét a Tökfesztivál előtt.
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Különlegességgel is készülnek: az épülettől északra
vasúttörténeti emlékparkot
alakítanak ki, sétányokkal,
évelőkkel – az előkészület, a vágányszakasz építése
már elkezdődött a helyszínen. Nagyon látványos lesz.
Ugyanis a MÁV-tól kaptak
egy vasúti étkezőkocsit, valamint egy mozdonyt. Nem
gőzöst, mert mindenki azt
újított fel, és sok vasútállomáson olyat állítottak ki. A
diesel is megérdemli az elismerést, és Rácalmáson egy
ilyen mozdont csodálhatnak
majd meg az érdeklődők. A
városvédők vállalták a szerelvények helyreállítását. A
mozdonyon kívül az étkezőkocsi is nagyon érdekes
lesz, 42 fős csoportok befogadására lesz alkalmas, eredeti állapotában.

12

Rácalmás

Bükki Vándortábor-, borsodi anzix!

A Bükk hazánk egyik rekorder tájegysége a legnagyobb átlagmagasságú, több
csúcsa (a „kövek”) emelkedik 900 méter fölé, keretezve
gyönyörű fennsíkját; karsztos-túlnyomórészt mészkőhegység, 853 részben feltárt
barlanggal, közel 100.000
hektáros egybefüggő erdőtömbbel…a hegység északi
részén található Parasznya
és Varbó települések közelében Fónagyságon volt a
szálláshelyünk az Északerdő
kissé alpesi jellegű erdei iskolájának átalakított erdészházában.
A vándortábor különlegessége abban rejlik, hogy
bár tematikus tábor, tehát
a programelemeket átszövi
a túrázás nem egy területre
helyezi a hangsúlyt, hanem
a maga komplexitásában a
néprajztól a sziklamászáson, kalandparkon át a bányalátogatásig a földrajzi és
társadalmi környezet számtalan területét felölelve a célokat gyalogos erdei túrákkal
megközelítve éri el, ezen túl,
magunk szervezzük szállásainkat, programjainkat, általában magunk főzünk, és
mindenki életkorának megfelelően kiveszi részét a tábori munkában…
Rendszerint
nagyon
ügyelek arra, hogy a vándoros gyerekek főleg 8 újoncunk fokozatos terhelésnek
legyenek kitéve, de szállásunk fekvése miatt idén ez
lehetetlen volt. Bármerre is
vitt utunk minden túránk
először egy csúcstámadással, majd a völgybe ereszkedéssel folytatódott persze az
igen komoly szintkülönbségeket visszafelé is le kellet
küzdeni…
Első napon viszontagságos utazásunk végeztével a
hegyi-falucska egyéb nevezetességeit is feltárva egy 3
km erdei sétával értük el táborhelyünket, az elhelyez-

kedés és értékelés, valamint
a játékindító után éjszakai
bátorságpróbával zártuk a
napot.
Egy-egy útvonal bejárásakor a gyerekeink csoportosan egy komplett az egész
útvonal felfedeztetésére kiterjedő „feladatcsomagot”
oldanak meg. Öt-hatfős
csapataikat maguk választják. Játékos formában versenyeznek, többek között így
tárjuk fel az adott tájegység
természeti, kulturális, történelmi érdekességeit…a kérdéskörök minden esetben a
látottakhoz a tapasztaltakhoz, a bejárt területhez kapcsolódnak.
Másnap egy 600 méteres szintkülönbséggel nehezített összességében 19
km-s túrával Ortástetőn át
értük el a Csanyik-völgyet,
ahol a Miskolci állatparkot
látogattuk meg. Kedden a
szintén kemény túra célja a Garadna völgy, a Fazola őskohó Újmassán, a gépkiállítás, kovácsműhely és
a kohászati múzeum, amit
szakavatott muzeológus kalauzolásával ismerhettünk
meg. Utunkat a romantikus
kisvasutazás és a szakadó
eső keretezte.

Szerda délelőtt elláttuk a
rengeteg apró zúzódást, csípést, húzódást és eltávolítottunk egy-két „kommandóskullancsot”, majd a Varbói
Kalandparkban tombolhatta
ki még meglévő erejét csapatunk. Délután hagyományos
játékos vetélkedő keretében
felavattuk újoncainkat, jókat
és rengeteget nevettünk, játszottunk.
Közben ismerkedtünk a
tanösvénnyel és a remekül
felszerelt kiállító tanteremmel is.
Negyedik napon hos�szú kimerítő túrával értük
el kitűzött célunkat, odaútban kis sziklamászással jutottunk fel a Szeleta-tetőn
át a Szeleta-barlanghoz, az
ebédet az ősember barlangnál elköltve folytattuk utunkat Lillafüredre, ahol az Anna-barlang látogatása után a
turisztikai központ nevezetességeit tártuk fel - „A múlt
emlékei a Bükkben című kiállítás a Lillafüredi Állami
Erdei Vasút lillafüredi állomásépületének felső szintjén
kapott helyet. A tárlat geológiával foglalkozó részén bemutatja azokat a kőzeteket
és képződményeket, amelyek jelentős szerepet játsza-

nak a hegység felépítésében,
valamint egy időskálán a
Föld keletkezésétől napjainkig eltelt idő főbb eseményeit.”
A gyerekek a régészeti anyagok másolatait saját
kézben tanulmányozhatták,
de ismerkedhettek rövid filmeken a Bükki Nemzeti
Park feladataival, alapításának körülményeiről és a természetvédelmi értékekről
kaptak bővebb információt.
Visszaútban némi kisvasutazás sem ártott a remegő
lábaknak azután az időjárás miatt kényszerű buszozás következet a Miskolc-,
Lyukóvölgy-, Lyukóbánya,
Barossakna útvonalon. A
környék bányászati-, ipartörténeti emlékhely is. Itt
található, - hazánk talán turisztikai célra is hasznosítható-, jelenleg két végén
berobbantott, leghosszabb,
felszín közeli bányavasúti
alagútja. A hajdan jobb napokat látott gyönyörű üdülőövezetek, kertes szuburbiák, most több kilométeren
át lesújtó képet mutatnak.
Egyedül a nemrég átadott,
őrzött, közösségi ház emelkedik ki környezetéből. 36
fős kis csapatunk, miközben

Rácalmás
akaratlanul szembesült
a mélyszegénység tapintható problémáival,
áthaladtában jelentősen árnyalta a környék
etnikai, kulturális színezetét.
Másnap meglepetésemre a selyemréti fürdőprogram helyett a
gyerekek a számháborút választották, amiről
utólag derült ki remek
döntés volt.
Szombaton a Bükk
egyik csúcsa a 764m
magas Örvénykő és
az ott található Jókai- emlékmű volt az egész
napos túra célja, közben
ismerkedhettünk a az erdész-gombászok hatalmas
zsákmányaival, érdekes kiselőadást hallgatva az erdei
gombák elkészítéséről. Örvénykőről tiszta időben gyönyörű kilátás nyílik a Bükktől északra elterülő vidékre,
kis szerencsével a MagasTátra csúcsai is jól látszanak. Ám a csúcstól párszáz
méterre olyan vihar kapott
el minket, hogy visszafor-

dítottam a csapatot mielőtt
a villámoknak kitett sziklás terepre kiértünk volna,
ennek ellenére a gyerekek
énekeltek a szakadó esőben,
ami idővel szépen el is állt…
Mint általában minden este
tábortűzzel hangulatos szalonnasütéssel, búcsúztunk
Fónagyságtól.
Utolsó nyolcadik napunk
délelőttjén Miskolc nevezetességeivel ismerkedtünk,
majd meglátogattuk a Hermann Ottó Múzeum nyitva tartó részeit is; a prog-
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delőintézet büféje-Dunaújváros, Rácalmásért Oktatási
Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesület!
Külön köszönet Schrick
István polgármester úrnak,
valamint Rácalmás Város
Képviselőtestületének!
Márta István

ram végeztével kora
este értünk haza.
Összességében egy
rendkívül eredményes,
az időjárás miatt nehéz tábort teljesítettünk, a városi távokkal együtt a megtett
táv ~68 km a megőrzendő emlékek, a begyűjtött tapasztalatok,
érzések, kapcsolatok
pedig életre szólnak…
Mint megannyiszor
köszönet illeti mindazokat, akik segítették
táborunkat, a felnőtt
segítőknek, az ifiknek a támogatóknak, hiszen
minden élelmiszer, kötszer,
vagy bármely más támogatás miatt megtakarított forint, a programokra fordítva-színesíti, változatosabbá
teszi a vándortábor életét.
Baglyas Ágnes Virágboltja Rácalmás, Csurgó
István méhész, DS-televízió, Farkas László Vasboltja, Gyógyszertár Rácalmás
- Somogyiné Gyöngyi, Hoerbiger Service Hungária
Kft.,Komolai papírbolt, ren-

Végül pár tanulságos dolog,- kommentár nélkül, amelyek a fél éve megtervezett táborprogramot felülírták…
Számtalan támogatónk kiesett-újakat kellet találni.
A kisvasút (Mahócai
szárnyvonala)az ígéret ellenére csak ez év augusztusától
jár -a tervezet túrák iránya és
hossza újratervezésre került.
A szállást csak egyszeri meleg étkezés igénybevétele esetén
kaptuk meg.
A Szent-István barlangot
és a múzeumok jó részét átépítik, felújítják, karbantartják
nem készültek el az idegenforgalmi főszezonra…
Az idei július az elmúlt
száz év egyik legcsapadékosabb hónapja volt.

tünk, megismerkedtünk a
karmantyúbáb készítésével.
Belekóstoltunk a bőrös mesterségbe is, valamint csomózási, varrási technikákkal ismerkedtünk.
A vidám légkörben zajló
tábor kiváló alkalmat nyújtott a képzőművészetek, a
népművészet és a kézműves
tevékenységek iránt érdeklődő gyerekeknek képességeik

fejlesztésére, az önkifejezésre, valamint az önfeledt kikapcsolódásra, játékra.
Szeretném megköszönni
a Kiskakas étterem dolgozóinak, hogy minden nap finom ebédet szállítottak nekünk, valamint a szülőknek
a rengeteg süteményt, gyümölcsöt, amivel nap mint
nap elhalmoztak bennünket.
Pál Péterné

ALKOTÓTÁBOR

Több mint tizenöt éve
kezdődött. A rácalmási iskolások nyári alkotótáborát valamikor a kilencvenes
években hívtuk életre Vígh
Zsuzsanna és jómagam, Pál
Péterné. Azóta nem múlhat
el a nyár tábor nélkül, minden évben megszervezzük az
ügyes kezű, rajzolni, kézműveskedni szerető gyermekek
számára. Az idei évben. június 23. és 28. között tartottunk a nyári foglalkozásokat.
A tábor helyszínéül idén is a
rácalmási Jankovich-kúria
Rendezvény és Turisztikai
Központ csodálatos parkját
és műhelyeit választottuk.
Köszönjük az ott dolgozók
szívélyes fogadtatását és segítségét.

Igyekszünk minden évben valami újat nyújtani a
velünk táborozó gyerekeknek., akik többnyire a művészeti iskolánknak a tanulói. Programunk szorosan
kapcsolódott a művészeti oktatás tantervében meghatározottakhoz. Az egykét tanóránál hosszabb időt
igénylő kézműves tevékenységek megismerésére, a feladatokban való elmélyülésre
is lehetőségük nyílt a gyerekeknek az egy hetes tábor
alatt. Az idei évben sem maradhatott ki a foglalkozások
közül az agyagozás. Jó néhányan már korongozni is
megtanultak. Üvegképeket
festettünk, „Isten hozott!”feliratú táblácskát készítet-
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Napköziben táboroztunk

Június 16-tól 20-ig került
megrendezésre idén az iskolai napközis tábor 30 gyermekkel. Egy hétig reggel 8
órától 16 óráig vártuk az iskolában az alsó tagozatos
gyermekeket. Első nap indiánok lepték el az udvart,
hogy megméretessenek egymással ügyességben. Ezen a
napon elkészült a táborzászlónk is. Második nap a játékoké volt a főszerep. Kondás
László segítségével a gyerekek betekinthettek a sakkozás világába.
A táborba idén vendégeket is hívtunk. A „Mindannyian mások vagyunk”
Egyesület tagjai közül hatan látogattak el hozzánk.
Kovács Pálné előadását nagy
figyelemmel hallgatták a táborozók, amit beszélgetés és

közös játék, tánc követett. A
gyermekeink saját készítésű süteménnyel és ajándékkal köszönték meg vendégeink látogatást nálunk. A
tábor utolsó napját a dunaújvárosi uszodában töltöt-

Horgásztábor 2014
Eljött a nyár, eljött a táborozás ideje. A Rácalmási „Sirály”
H.E. ebben az évben is megrendezte ifjúsági- és gyermek
horgásztáborát. Idén, a múlt
évihez hasonlóan a rétimajori Nyalóka-szigetet választottuk, mivel tavaly az ellátással
és a halbőséggel is meg voltunk elégedve.
A gyerekek már kora reggel nagy izgalommal várták az
indulás időpontját. Rövid utazás után el is értük célpontunkat, a Sáregres mellett található horgász és üdülőközpontot.
Mi a teljesen különfekvő Nyalóka szigetre igyekeztünk, ahol
a gyerekek egy héten keresztül
senkitől sem zavartatva kóstolhattak bele a sporthorgászat rejtelmeibe. Még ki sem
pakoltunk, amikor felhangzott az első kérdés: „Tibi bácsi! Mehetünk pecázni? Ez
már jó jelnek mutatkozott a
héttel kapcsolatban. A szobák
elfoglalása után megbeszéltük

a napi kötelező foglalkozások
időpontjait és szót ejtettünk az
egyéb betartandó szabályokról is. Mivel idén kislányt is
vittünk magunkkal, kicsit tartottunk tőle, hogyan fog beilleszkedni a fiútársaságba. Félelmünk alaptalan volt, ami
már az első nap után bebizonyosodott. Naponta elméleti
fogalakozásokon ismerkedtek
gyerekek a horgászat rejtelmeivel, amit utána a gyakorlatban
is kipróbáltak. Horgászat közben megfigyelhették a Sárvíz
változatos élővilágát.
Délutánonként strandfoci bajnokságon mérték ös�sze játéktudásukat, ahol változatos eredmények születtek.
Hol a „Harcsák” , hol a „Compók”, hol a „Pontyok” csapata
kerekedett felül. Foci után jól
esett csobbanni a fürdőtóban,
illetve csúszdázni a kismedencében. Csütörtökön (amikor
már mindenki kellő jártassággal bírt a horgászszerelékek

tük. Ezen felül idén is volt
minden nap reggeli torna és
délután csendes pihenő. A
kézműves foglalkozáson készíthettek a gyermekek papírcsíkból képet, díszhomok
képet, állatka hűtő mágnest,

kipróbálhatták a szájjal, kézzel festést. A foglalkozások
megszervezéséhez támogatást kaptunk a szülőktől és a
Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesülettől, ezúton
köszönjük nekik a támogatást. A tábor megszervezésében és lebonyolításában
résztvevő pedagógusok: Sörös Ildikó, Kopeczné Konnát Anikó, Tóth Zoltánné,
Baráth Józsefné, Füléné Perusza Katalin, Vesztergomné Szurma Beáta voltak. A
táborral célunk volt a szülők számára a gyermekfelügyelet megkönnyítése, a
gyermekek számára hasznos
időtöltés biztosítása a nyári
szünetben. Reméljük jövőre
is találkozunk!
Sörös Ildikó

összeállításában) ellátogattunk
Őrspusztára a felnőtt horgászok közé. Gyermekek fogásaikkal itt is megállták a helyüket. Másnap délután a helyi
halászati múzeumban megismerkedtünk a múlt századi
halászok életével, munkájukkal és felszereléseikkel. Még
egy halászkunyhót is megnéztünk. Szombaton ellátogatott hozzánk Saskői Zoltán az
egyesület versenyfelelőse. Nem
minden cél nélkül jött! Horgászversenyt tartott a gyerekeknek. Itt mindenki megmutathatta mit tanult a héten. Ez
az eredményeken is megmutatkozott. Az első helyezést
Rozsnyai Dániel érte el 3650
gr fogással, a második Lajtos
Márk lett 2850 gr.-mal. Harmadik helyet 2330 gr.-os teljesítménnyel Nagy Bence érte
el, de dicséretet érdemel az

összes versenyző!! Az első három helyezett kupával gazdagodott, de a többiek sem maradtak oklevél és csoki nélkül.
A szombat este jó hangulatban
telt, szalonnasütéssel és tábortűzzel zártuk a hetet. Másnapra már csak a hivatalos táborzárás és a búcsúebéd maradt.
Az ifjú horgászok élményekkel gazdagon utazhattak haza.
Köszönöm
segítőmnek
Dualszky Kovács Istvánnak az áldozatos munkáját a
szervezésben és a lebonyolításban egyaránt. Köszönöm,
hogy biztosította számunkra az egész hétre való csalit
és etetőanyagot. Köszönöm
az egyesületnek, a helyi önkormányzatnak a támogatást,
szponzorainknak az évről évre
nyújtott önzetlen segítségüket!
Zsedrovits Tibor
ifjúsági felelős
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Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
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A rácalmási korosabb versenyzők is részt vettek Szolnokon az Országos Masters Bajnokságon. Minden versenyzőnknek jutott valamilyen színű érem.
A különböző egységekben a következő versenyzők indultak: Gálné Sárközi Éva, Ruffingné Bedecs Gyöngyi, Tóth Edit, Bényiné Marika, Balla Gábor,
Kuharcsik József, Szulik Ferenc és Bölcskei Ferenc

Országos bajnokság

Jól szerepeltek a rácalmási kajak, kenusok az utánpótlás országos
bajnokságban. Különösen Antal Iván kenusai vitézkedtek. Bajnok

lett C-2 1000 m a Nagy Ivó Máté, Bucsi Bence duó és a Bucsi Bálint, Kindle
Marcel, Bucsi Bence 3x200 m-es kenu váltó

Kedvelik a vízitúrázók!

A vízitúrázók közül egyre többen választják megálló- és pihenőhelyül Rácalmást. Kedvelik a Duna-parton kialakított csónakházat és környékét
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Erdélyben járt a Német
Nyelvklub

Hónapok óta tartó szervezés, várakozással teli hangulat előzte meg a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtárban működő Német
Nyelvklub erdélyi utazását a közelmúltban. Csaknem ötven fő kelt útra autóbusszal július 11-én, hogy
öt nap alatt minél több látnivalót szemügyre vehessen
Erdély kincseiből. Az útnak
különleges hangulatot adott,
hogy a klub vezetője és „tyúkanyója”, Hoffmann Mária
Kolozsváron született, s korábban hosszú időn át idegenvezetőként
dolgozott,
így személyes élményeivel is
megfűszerezte a felkeresett
helyszínekhez kapcsolódó
információkat. Az út során
remek helyi idegenvezetőt
is kapott a csoport, egy fiatal tanárember személyében,
aki szerteágazó tárgyi tudását ízes székelységgel adta
tovább, a hiteles tájékoztatás
mellett gondoskodva egyúttal a derűs hangulatról is.
A
gyergyószentmiklósi szállásról elindulva minden nap sűrű programja
volt a rácalmásiaknak, így
az öt napba rengeteg látnivaló belefért. Kolozsvári városnézés, korondi séta
és egy autentikus népi fazekasműhely megtekintése, a
rejtélyes Gyilkos-tó és a lé-

legzetelállító Békás-szoros
felkeresése mellett sor került a parajdi sóbánya felfedezésére is. Nem maradt ki
a látnivalók közül a törcsvári
Drakula kastély sem, de lerótták kegyeletüket a csoport tagjai Farkaslakán Tamási Áron síremléke előtt is,
s megcsodálták az enyészettől megmentett, gyönyörű,
ódon székelykapuk szabadtéri kiállítását Szejkefürdőn. Érdekes színfoltja volt
az utazásnak Brassó városa,
ahol többek között a szásznémet kultúra vallási és építészeti emlékeivel ismerkedhettek meg a rácalmásiak.
Nagyszerű hangulatban
telt el az utazás, új barátságok szövődtek és régiek mélyültek el, s az élményeken
elgondolkodva talán mindenkinek eszébe jutott Tamási Áron szép gondolata:
„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
benne”.
Az út résztvevői ezúton
is szeretnének köszönetet
mondani az anyagi támogatásért Rácalmás Város Önkormányzatának, a nemrég
megszűnt rácalmási Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak és a „Rácalmásért”
Oktatási, Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesületnek.

Felhívás a parlagfű irtására!

Tisztelt Városlakók!
A parlagfűszezon július végén, augusztus elején kezdődik.
Az ÁNTSZ szerint ez évben - a viszonylag száraz télnek
és az azt követő csapadékos tavasznak köszönhetően - a tavalyinál erősebb pollenterhelés várható, ezért KÉRÜNK MINDENKIT hogy az általa gondozott területen folyamatosan
IRTSA A PARLAGFÜVET! Annál is inkább, mivel a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén - a hatályos jogszabályok szerint - növényvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Az ismételten is kiszabható bírság összege jelentős: 15.000
forinttól 5 millió forintig terjedhet.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

Kedves Rácalmásiak!

A Rácalmás újság ezen
számában egy olyan sorozatot indítok el, mely a XIX.
és a XX. század Rácalmási
eseményeiből, történéseiből kiemel egy-egy epizódot, egy-egy személyt és őt
tettein keresztül szorosan
Rácalmáshoz kapcsolja. Ez
a válogatás erősen szubjektív, mivel magam válogattam
és ezért elnézést is kérek, de
igyekeztem olyan eseményeket és személyeket kiemelni,
akik érdemesek arra, hogy
nevük fennmaradjon, sőt sok
esetben példaképünk lehet.
Úgy gondolom, hogy Rácalmáson sok betelepült ember
él, akik nem ismerik Rácalmás múltját és ez a cikksorozat talán alkalmas arra, hogy

közelebb kerüljünk Rácalmás múltjához, ezen keresztül jobban szeressük Rácalmást.
Határozott meggyőződésem, hogy ilyen gazdag
múltja kevés településnek
van. Büszkék lehetünk Rácalmás örökségére.
A holokauszt év alkalmából kötelességemnek tartom,
hogy először a rácalmási zsidók történetével foglalkozzam, majd utána különböző
időszakok neves embereivel.
Szívesen veszem, ha észrevételeiket, véleményüket közlik velem és felhívják figyelmemet más személyekre is,
akiket érdemes jobban megismerni.
Szalai Árpád

A Holokauszt Emlékév
alkalmából kötelességemnek
érzem, hogy a most induló EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE cikksorozatban
először a rácalmási zsidókra emlékezzünk és az itt élt
zsidók történetét elevenítsük fel. A zsidók rácalmási
története nélkül Rácalmás
története szegényebb lenne , mivel a zsidók nagyon
sokban járultak hozzá Rácalmás fejlődéséhez, kultúrájához és gazdaságához. A
140 év alatt orvosok, ügyvédek, megyei hivatalnokok,
országgyűlési
képviselők,

művészek, iparosok, kereskedők, Európa hírű állattenyésztők kerültek ki soraikból. Az elmúlt évtizedekben
nem, vagy alig emlékeztünk
meg az itt élt zsidókról, ezért
ez és a következő írás ezt a
hiányt igyekszik pótolni.
Ezen cikk alapját főként
Mosonyi Mihály Rácalmás
című könyve adta, továbbá a
Mihály által gyűjtött dokumentumok, valamint Gergely Anna „A Fejér megyei
zsidóság története” című
könyv, továbbá az interneten
talált leírások.
Szalai Árpád

Emlékezzünk régiekre
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A rácalmási zsidók története

A XIX. század elején, 1810ben található az első utalás zsidó lakosokról Rácalmáson.
1810-ben 10 fő zsidó lakost
számolnak össze. A környező településeken már korábban megjelentek 8-10 fővel. A
reformkor kedvező lehetőséget biztosított a zsidó lakosság
mozgására. Rácalmásra főként a
környező településekről Apostagról, Cecéről, Paksról, Ercsiből, Óbudáról, majd később
Pestről jöttek. Az első zsidó
Fritz Mózes a Trencsén megyei
Poloszkáról települt Rácalmásra. Vele egyidőben Lovasberényből Schwarcz Izsák és a
többi Schwarcz család, továbbá
Bruck Lázár és Bruck Simon.
Pestről a meggazdagodott zsidók jöttek. 1830-ban már 73
zsidó lakost írtak össze, akik főként kereskedelemmel foglalkoztak. A zsidó lakosság száma
tovább nőtt, 1850- ben már 110
fő volt. A továbbiakban nem
nőtt a számuk.
Pestről érkezett a Frankl és a
Goldberger család földbirtokot
vásárolni, majd a Pick Gyuláék.
Az egyes családok sorsát sokszor nehéz követni, mivel sokan
vettek fel a német név helyett
magyar nevet. Így lett a zsidó
Friedberg-Frigyessi, a FührerFarkas, a Fischer-Halász. Így
született a Reményi, a Vajda,
a Deményi név is. A zsidó ifjúság elsősorban Budapestre és
Székesfehérvárra ment tanulni,
és dolgozni. Sokan lettek ügyvédek, kereskedők, orvosok. Ma
a Frigyessiek Olaszországban, a
Reményiek Angliában, Fritzék
Kanadában élnek.
A zsidók igen sokat adtak
gyerekeik taníttatására, mindent megtettek tanulásuk biztosítására. Az 1840-es években
már Rácalmáson is nyoma van
a taníttatásnak, először a rabbi,
és a kántor tanította a gyerekeket, majd önálló tanítót biztosítottak. A zsidó gyermekeket
egy tanteremben tanították.

Fischer Gyula szabóműhelye

Az 1860-as években Reményi
Aladár tanított a zsidó iskolában, de amikor Rácalmás vezetése megépítette az első három
tantermes iskolát, a zsidó iskolával összevonták és a négy tantermes iskola vezetője Reményi
Aladár lett. 1888-ig haláláig tanított. 1917-ben költözött ide
Demény Dezső tanító családjával, aki 1919-ben tagja lett a
Forradalmi Tanácsnak. Ugyancsak tagja lett a zsidó hitközség
elnöke, Rosenweig Izidor, a zsidó orvos, Vajda Kálmán is. Május 1-én az ünnepi nagygyűlés
szónoka Demény Dezső volt,
ezért Őt a fehér különítmény
megkínozta, elhurcolta, majd
fejbe lőtte.
A bécsi döntés után a katonaköteles zsidó fiatalokat bevonultatták és ők is részt vettek a
Felvidék, valamint Erdély megszállásában. Hamarosan emlékérmet és Bucsúparancsot kaptak, majd leszerelték őket. A
leszerelt hét főt behívták munkaszolgálatra, közülük hárman
tértek vissza.
A zsidó családok a falu társadalmi életében bekapcsolódtak,
kivették részüket a falu életéből. Benne voltak a lövészegyletben, részt vettek a színjátszó
csoportokban, megalakították a
Nőegyletet, amelyben zsidók,
magyarok egyaránt résztvettek.
Jótékonysági bálokat rendeztek.
Szüreti mulatságot két magyar

és két zsidó kocsmárosnál szerveztek.
Fritz Mózes Az elsők között
1810 körül érkezett Rácalmásra. Az első üzletet ő nyitotta Rácalmáson. Üzletében mindent
lehetett kapni. A szabadságharc
idején a hadsereg beszállítója
volt. Munkájáért Kossuth Lajos kitűntette. Kossuth Lajostól
szabad vám- és rév jogott is kapott. A család nagy becsben tartotta az okmányokat, de 1944ben elkallódtak.
Fritz Mózes a rácalmási zsidó temetőben nyugszik.
Fischer Gyula (1872-1944)
Szabóműhelye volt a faluban. A
műhely volt mindenki hírforrása, oda bárki betérhetett, ott
mindent megtudhattak, ami a
faluban történt. Sárszentmiklóson született 1872-ben. Kitanulta a szabómesterséget. 1896ban önállósította magát és
Rácalmáson nyitotta meg üzletét. Három gyermeke közül István szintén a szabóműhelyében
dolgozott. A világháborúban a
fiával együtt vonult be, küzdött
az olasz és orosz fronton. Az
utóbbin gázmérgezést kapott.
Több katonai kitűntetése volt.
Öccse, Sándor a szerb fronton
hősi halált halt.
Újdonság volt, hogy raktárra dolgozott, bármikor lehetett
nála készruhát vásárolni. A zsidó hitközség pénzét ő kezelte.
A zsidó közösség ebből segítet-

te a szegényeket, de kölcsönöket is adott.
Auschwitzi haláltáborban
fejezte be életét.
Bruck Imre (1893- 1944)
1893-ban született Rácalmáson. Felső kereskedelmi iskolai
érettségit Budapesten tett, majd
Németországban tanult 1912ig. Két évet Németországban
dolgozott. Édesanyja 40 éven
keresztül vegyeskereskedő volt.
A háborúban az olasz harctéren küzdött. 1916-ban fogságba esett, ahonnan 1919-ben
jött haza. Több katonai kitűntetést kapott. 1919-ben kiment
Németországba kereskedelmi
gyakorlatra szert tenni. 1921ben hazajött és sör-nagykereskedelmet indított. Rácalmás
társadalmi életébe aktívan bekapcsolódott, a tűzoltó testület
alparancsnoka, majd parancsnoka, a Polgári Lövészegylet
oktatója volt hosszú időn keresztül. Testvére Bruck Gyula 1897-ben született Rácalmáson. Az első Magyar Duna
Biztosító Társaság vezetője volt.
Neves sportoló, a 100 m-es síkfutás és súlydobálás bajnoka,
a válogatott labdarúgó csapat
hátvédje volt.
Bruck Imre Auschwitzban
fejezte be életét.
Fritz Antal (1877- 1944) Itt
született Rácalmáson 1877-ben
Fritz Mózes unokája. Polgári
és kereskedelmi iskolát végzett.
200 kh földje és 123 kh. szőlője volt, ezen gazdálkodott fiával,
aki egyetemet végzett. Választott képviselő. A világháborút
huszár őrmesterként küzdötte
végig. Híres volt vallásosságáról,
szombaton a kilincsre sem tette
rá a kezét, a szolgálóleány kisérte el az imaházhoz és nyitotta
ki a bejáratot. Híres volt gazdaságáról. Az elismerések hosszú
sorát szerezte meg terményeivel és állataival. Öccse, Lipót a
világháborúban hősi halált halt.
Klára lányáék Kanadába vándoroltak ki.
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Devizahitel: esélyek egy
lehetetlen helyzetben

Tisztelt Rácalmási Lakosok!
Nemrég, Barta Endre barátom, itt helyben tartott ismeretterjesztő előadást a hitelkárosultaknak. Sajnálattal vettük
tudomásul, hogy a probléma
súlyossága és a lakosság érintettsége ellenére nagyon kevesen vették igénybe segítségnyújtásunkat. Talán sokan
azért nem jöttek el, mert már
nem tudják, kiben bízhatnak,
vagy azért, mert nem mindenki büszke arra, amilyen
helyzetbe került. A politikai
kommunikáció pedig komoly
lépéseket és megoldást ígér
ebben a lehetetlen helyzetben.
Nem könnyű a döntés, mit is
tehetünk.
Az előzményekről: Magyarország 2001-ben vezette
be a devizahiteleket, már ekkor megteremtve a bankoknak
az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét. Ez a folyamat 2006-ban új lendületet
kapott: nagyon jól kifundált
marketinggel, jól megfizetett
és megvezetett hitelértékesítőkkel eladósították országunk lakosságának 60-70%át, mikoris a kedvezőnek tűnő
hitelfeltételek miatt sok esetben több pénzt vettünk fel,
mint amire valójában szükségünk volt. 2008-ban meg
lehetett volna állítani a folyamatot, de az állam-, vagy
magáncsőd helyett a kormány
a magáncsődöt választotta. A
2013 júniusában megszavazott földtörvény után pedig
világossá vált, hogy a válság
miatt összeomlott ingatlanpiac és az unió előtt megnyitott
hosszú távú földhaszonbérlet hogyan függ össze (uniós
állampolgár lakástulajdonosként akár 1200 hektár termőföldhöz juthat).
A jelenlegi helyzet: jelen
pillanatban a bajban lévőkön
segítők egyik fele a perek felé
„tolná” az embereket, mások

épp az ellenkezőjét javasolják.
Ami biztos: családok tízezreit tették tönkre és zúzták szét
a behajtók, végrehajtók a napi
szinten történő zaklatásokkal,
pedig most kell a legjobban
odafigyelni a bankkal történő
„kommunikációra”. Most egy
olyan helyzet van, amikor van
esély a bankkal történő egyezkedésre. Szeptembertől várhatóan elindulnak a tárgyalások a bankok és az adósok
között. Azt javasoljuk, hogy
a teljes körű tájékozódás előtt
tilos aláírni bármi olyan nemű
módosítást, megegyezést, ami
a mostani helyzetünknél kedvezőbbel kecsegtet. Nem szabad várni a csodát! A segítség,
amit a kormány nyújt, mindamellett, hogy nagyon szép
gesztus, önmagában nagyon
kevés (a legtöbbször háromszorosára duzzadt, sokmilliós tarozásunk maximum pár
százezerrel, de legalábbis érdemben nem csökken).
Az előadáson kiderült,
hogy majdnem mindenkinél
kiharcolható a havi 20-30 ezer
forintos törlesztő részlet csökkentés, hozzáteszem, mindenkinek egyedi az esete, és az ehhez kapcsolható megoldás is.
Ebben a szellemiségben
ajánlom barátom segítségét,
egy hiteles embert minden
„hitelesnek”!
Ingyenes szaktanácsadás:
Barta Endre: 06 70 6020 269
Molnár József (Dodi)

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Minden vasárnap 10.30-kor a református-evangélikus
templomban
Keresztelői és konfirmációi előkészítő csoportot indítunk felnőttek számára. A sorozat hét alkalomból áll. Várjuk azokat a felnőtteket, akik szívesen megismerkednének a
keresztyén hit alapjaival és csatlakoznának egy Jézust követő
közösséghez! A felkészítő ingyenes! A részletekről tájékozódhat és jelentkezési szándékát jelezheti a lelkipásztornál
telefonon vagy e-mailben.
Honlapunkon és facebook oldalunkon 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
„Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”
(Máté evangéliuma 6, 13)
Kísértés, csábítás, vágyakozás. Kínzó érzés, ha megkívánok valamit vagy valakit, ami nem az enyém. Látom a „tiltó táblát”, és mégis vágyódom, mert édesnek, kívánatosnak,
kellemesnek tűnik. A Biblia szerint az ember legnagyobb
kísértése az volt, hogy a jó és a rossz fölötti ítélkezést magának kívánta. Ennél nagyobb csapda pedig nincsen. Ha mi
döntünk arról, mi a jó és mi a rossz, akkor saját szájízünk és
pillanatnyi kívánságaink szerint esik erre vagy arra a választásunk. Nem lehetünk önmagunk bírái, hiszen úgyis mindenki fölmenti saját magát. Az Isten törvénye útmutatást ad
és megvéd - saját magunktól. Tilos és szabad jelzést kapunk
a kísértések között is, aszerint, hogy merre járunk. Figyeljünk az Isten jelzéseire!
Imádság: Uram, adj erőt, hogy ellent tudjak állni a rám
törő kísértések közepette! Ámen.
Kovács Enikő
református lelkész

Felhívás

A „Sirály” Horgász Egyesület kéri azokat
a tagjait, akik a Kis-Duna felső részén lépcsőkarbantartást vállaltak, hogy a gondjaikra bízott területet tegyék rendbe, vagy jelezzék Egyesületünk felé, ha nem tartanak rá
igényt.
„Sirály” H.E. vezetősége

Rácalmás

Megváltozott a városi
televízió műsorrendje

Augusztus 7-től a Rácalmás Televízió adása új időpontban jelentkezik.
Friss híradót kéthetente, csütörtökönként este 19 órai kezdettel láthatnak a nézők.
A híradót minden este 19 órától megismétlik.
A nap 24 órájában a képújság szolgáltatás rövid híreiből tájékozódhatnak a fontosabb közérdekű információkról.
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Sajtóközlemény

Befejeződött a Uniós támogatásból finanszírozott kutatásfejlesztési projekt Rácalmáson
2014/06/30
A D.E.Á.K Irányítástechnikai Kft. 2014. 06.30- án lezárta a „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című projektjét, melyet az Új Széchenyi Terv keretében
nyert el. A pályázat összköltsége közel 120 millió forint, melynek megvalósításához 53,8 millió forintot nyertek el.
A projekt keretében az alábbi célok valósultak meg:
- A kalibrálási (mérőeszközök pontosságának mérése) adatokkal való gazdálkodás fejlesztése
- Mérőeszköz-felügyeleti webes szolgáltatás-fejlesztés
- A kalibráló laborok működési környezetének fejlesztése
- Piaci kapcsolatok fejlesztése
A 119 millió forintos összköltségvetést meghaladó projekt a
kistérségben tartott meg munkahelyeket és járul hozzá Rácalmás város adóbevételeihez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
D.E.Á.K. Irányítástechnikai Kft.
Cím: 2459 Rácalmás Petőfi utca 1309/1.hrsz.
E-mail:info@deak.hu
Honlap: www.deak.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

„Felnőttképzés felsőfokon”
Kedvezményes szakmai és nyelvi képzések a Dunaújvárosi Főiskolán az
Ecotech Nonprofit Zrt. szervezésében!
Szakmai képzések

Campus Nyelviskola

Hegesztő (OKJ 34 521 06)
Minősített hegesztő
Közművelődési szakember II. (OKJ 52 345 02)
Kulturális rendezvényszervező (OKJ 51 345 01)
Házi időszakos gyermekgondozó (OKJ 31 761 02)
Nemzetközi szállítmányozási ismeretek

A következő tanfolyamokat indítjuk angol és
német nyelvből:
Intenzív nyelvtanfolyamok
Általános nyelvtanfolyamok
- kezdő,
- középhaladó és
- haladó szinteken.

Szeptemberben induló képzéseink még kedvezőbb áron!
MOST CSAK 21 125 Ft/hó
Mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)
MOST CSAK 24 900 Ft/hó
PLC programozó (OKJ 51 523 01)
MOST CSAK 24 900 Ft/hó
CNC gépkezelő (OKJ 35 521 01)
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs MOST CSAK 39 000 Ft/hó

Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok
- írásbeli felkészítő,
- szóbeli felkészítő,
- komplex felkészítő.

(OKJ 54 140 02―volt Pedagógiai asszisztens)

Állásinterjúra felkészítő tanfolyamok
Igény szerint eszperantó nyelvtanfolyamot is indítunk!

A képzésekről további információ a 06 25/551-125 (szakmai), 06 25/551-628 (nyelvi) telefonszámokon vagy honlapunkon, a
felnottkepzesfelsofokon.hu címen! Ecotech Nonprofit Zrt. Felnőttképzés
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A hónap híre és fotója

Gyűjtöttek a szerbiai
árvízkárosultaknak

Túra kenuval járta be a Duna menti településeket, Pándi
László és Horváth Csaba (Olimpiai bajnok, Kolonics György
volt párja.) Megálltak Rácalmáson is.
Adományokat gyűjtöttek a szerbiai árvízkárosultnak.
Bölcskei Ferenc

Kis anyakönyv

Rácalmás
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban,
és öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait! Nagy Kornél Levente, 2014. 07. 11.
Rácalmás, Márkus István u. Jankovics Alirán, 2014. 08. 03.
Rácalmás, Tóth Á. u. Ábrahámovics Tihamér, 2014. 07. 01.,
Rácalmás, Kiss E. u. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. szeptember 19-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: szeptember 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb szeptember 8-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.
E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

