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Rácalmás

2014. szeptember XXI. évfolyam 9. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas

TARTALOM

Meteorológiai állomása is van
Rácalmásnak
3. oldal

Önkormányzati választás október 12-én!
Tisztelt Választópolgárok!
Az új törvény szerint október 12-én ÖT ÉVRE
választjuk meg Rácalmás polgármesterét
és képviselőtestületének tagjait!

Az Önök szavazatán múlik, hogy olyan polgármestere, illetve olyan
összetételű képviselőtestülete legyen Rácalmásnak,
amely kisvárosunk további fejlődését szolgálja és garantálja!
Éljenek állampolgári jogukkal! Menjenek el szavazni,
hogy a többség akaratát tükrözze a választás végeredménye.
Szántó Béla
a szerkesztőbizottság elnöke

Közlemény

A Manóvár óvoda dolgozói nagy
izgalommal várták az új kiscsoportosok érkezését
7. oldal

Városvédő szakmai találkozó volt
Várpalotán
15. oldal

Rácalmás nagy öregjei találkoztak
17. oldal

a települési és nemzetiségi
önkormányzati választásáról.
A szavazás napja: 2014. október 12. 6 órától 19 óráig.
A szavazás módja: szavazni
csak személyesen lehet. Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő jelöltre
lehet a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metsző
vonallal.
A képviselőjelöltek tartalmazó egyéni listás szavazólapon a
választópolgár legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. Rácalmáson ez 6 fő. A képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapják.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy
az egyenlő szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. (Folytatás a 4. oldalon.)

Rácalmás Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom

október 6-án, hétfőn 16,30 órakor
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár előtti térre,
ahol az intézmény falán elhelyezett emléktáblánál

AZ ARADI VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZÜNK
A megemlékezésen a Jankovich Miklós Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
diákjainak műsorát láthatják.
Schrick István
polgármester
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Eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati képviselői értékelték az
elvégzett munkát. Zárásként Schrick István polgármester osztja meg Önökkel gondolatait.

Schrick István

tőfi szobor környéke, a piactér, és
közösségi tér jött létre a főutcán.
Örülök annak is, hogy a temetőben rendbe tettük a járdát és
új nagy kaput nyitottunk a park
felé. A szobrokra, műemlékekre
is volt gondunk.
Hálásak vagyunk a helyi civil közösségeknek, mert ezek
tagjai színesítik a helyi közösségi életet és aktív részesei a rendezvényeknek, segítik a településfejlesztést. Az önkormányzat
2011-ben 8 millióval, idén pedig
19 millió forinttal járult hozzá a
helyi egyesületek, klubok működéséhez.
Mérhetetlen
mennyiségű munkát végeztünk, projektet irányítottunk viszonylag kis
létszámú apparátussal. Nagyra
értékelem a polgármesteri hivatalban dolgozó kollégák szakmai felkészültségét, hozzáállását. Nélkülük nem tudtunk volna
megvalósítani ennyi fejlesztést.
Munkánk nyomán Rácalmás
látványos fejlődésen ment keresztül. Viszont néhány ember
– kis helyi csoport – mindent
megtett azért, hogy megakas�sza a folyamatot. Feljelentéseik hatására az összes beruházásunkat, közbeszerzési, műszaki
és pénzügyi döntéseinket vizsgálta törvényességi szempontból
valamennyi hatóság. Az ellenőrzések, a nyomozások szabálytalanságot nem tártak fel. A hatóságok mindent rendben találtak.
De szomorú, hogy ilyesmivel
kellett foglalkoznunk.
Ugyanakkor büszke vagyok
mindarra, amit Rácalmás elért
az elmúlt négy évben. A településre jellemzö közösségi szemlélet és összefogás óriási érték,
amelyet nagyra tartok és amelyet köszönök a rácalmásiaknak.

Jelentős változások következ- tesült a Duna-parti rét helyén.
tek be az elmúlt négy évben az A csónakházban 40-50 fiatal
önkormányzati szférában, hi- edzőtáborozik minden évben, és
szen létrejöttek a járási hivatalok, a turisták kedvelt helye is lett az
átcsoportosították a hatáskörö- utóbbi nyarakon.
ket, az iskola szakmai irányítáA partfal az érdeklődés kösa átkerült az államhoz, mi csak zéppontjában áll a kilencvenes
a fenntartási jogokat gyakorol- évek eleje óta: több milliárd fojuk. Lehetőség lett volna a tulaj- rintot költöttünk rá, támogadonjogot is átadni, de úgy gon- tásból, és az önerővel kiegészítdoltuk, többet tudunk segíteni ve azt. A legnagyobb munkák,
gyermekeink oktatás-nevelési a szivárgó bordák, támasztékok, csapadékvíz-elvezetést is megfeltételeinek biztosításában, ha a gabion falak több száz mil- oldottuk.
önkormányzati fenntartású ma- lió forintba kerültek az elmúlt
Térfigyelő kamerarendszert
rad az intézmény. Szükség is volt négy évben. Az első komolyabb telepítettünk a rendőrséggel és
a segítségre, hiszen kicseréltet- megmérettetés 2011-ben kö- polgárőrséggel közösen, nemrég
tük a villamos hálózatot, a bejá- vetkezett be, megcsúszott Kulcs időjárás előrejelző állomással is
rati ajtót, felújítottuk a földszinti és Táborállás, de Rácalmás áll- gyarapodtunk.
vizesblokkot, az emeletre vezető va maradt. Külön öröm, hogy a
Nem igaz, hogy Rácalmás
lépcsőt, most pedig elkezdtük a beruházásnak része volt a szerb önkormányzata csak a gigantorégi padok cseréjét.
templom helyreállítása. A mű- mán beruházásokban gondolA minőségi szolgáltatásra jó emléki épület megerősödve és kodik. Figyelünk a támogatásra
példa az óvoda fejlesztése, a böl- megújulva szolgálja a közössé- szorulókra is. Rendkívüli gyercsőde építése. Az új intézménymekvédelmi támogatásban 120re azért is büszkék vagyunk,
130 gyermek rendszeresen réA nagyberuházások,
mert 26 kisgyermek elhelyeszesül Rácalmáson. Segítettük
zéséről gondoskodik, 6 új
fejlesztések értéke:
a beiskolázást és karácsony előtt
munkahelyet teremtett, és a
is vásárlási utalványt adtunk negyerekek után havi 2000 fo- 3 milliárd 333 millió
kik, valamint a dransfeldiek adorintot kell fizetni a bölcsődémánya is elsősorban nekik szól.
141 ezer 560 forint
ben, ami úgy vélem, nagyon
A 75 év felettieknek utalványt
méltányos a fiatal szülőkkel
ajándékoztunk karácsony előtt.
Ebből pályázaton
szemben. Új városházába is
A legnagyobb előrelépést a
elnyert támogatás:
beköltözhettünk az elmúlt
településen az a közel 1000 új
négy évben. A minden igényt
munkahely jelentette, amelyet a
kielégítő épületre nyertünk 1 milliárd 085 millió
Hankook létesített most. A hátöbb, mint 100 millió forinromezer embert foglalkoztató
709
ezer
922
forint
tot. A művelődési ház kökoreai cég vezetőinek különörül sártenger helyett most
get. Tizennyolc utcát aszfaltoz- sen jó a kapcsolatuk az önkormár parkolók és aszfaltos út van, tunk le több, mint 600 millió fo- mányzattal, az intézményekkel,
amit megfejeltünk idén belső rint értékben. Megújult a Babits, nagy figyelmet fordítanak Ráfelújítással. Örömünkre szolgált, Kinizsi, Helyes Imre, Venyimi, calmásra, rendszeres résztvevői
hogy végre teljes körűen felújít- Arany, Nyírfa, Akácfa, Nap, Tu- a rendezvényeknek, ajándékokhattuk az Egészségházat, Rácal- lipán, Révai, Jázmin, Tóth Ár- kal kedveskednek az intézmémáshoz méltó körülmények kö- pád, Mikszáth, Móricz, Tán- nyeknek.
zött gyógyulhatnak a betegek, a csics, Jókai utcák, a Béla köz és
Nagyon örülök annak, hogy
fogorvosi rendelő modern mű- az Erdősor. Számos utcában a megújult a Szent János tér, a Peszerrel gyarapodott, és parkolóRácalmás Város Önkormányzata az éves költségvetési kiadásainak
kat is építettünk. Vadonatúj öltöbb mint az 50 %-át fejlesztésre fordította minden évben.
tözőt kaptak a futballistáink, és
Időszak
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
a semmiből egyesületet teremBeruházás
(Ft)
730.190
837.114
972.031
1.036.751
tettek a vízi sportosok: az önKiadások (Ft)
1.409.012
1.629.697
1.627.329
1.792.119
kormányzattal közös beruháMutató (%)
51,82 %
51,37 %
59,73 %
57,85 %
zásban, támogatásból gyönyörű
csónakház, közösségi hely lé-
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Meteorológiai állomás

többek között a hőmérsékletről, a levegőn kívül méri
a talaj értékeit is. A levegő
páratartalmára, a csapadék
mennyiségre, a szélerősségre és a napsugárzás intenzitására vonatkozóan is küldi
az aktuálisan mért értékeket.
Az adatok hasznosak lesznek például rendezvények
szervezése előtt –
leghamarabb például
a szeptember 26-án
kezdődő tökfesztiváli hétvége előtt –,
amikor a katasztrófavédelmi szakemberek nagyon figyelik az előrejelzéseket.
De jó hasznát vehetik a lakók is, ha például kerti partit szerveznek, vagy télen
arra lesznek kíváncsiak, hogy várhatóe havazás Rácalmáson és térségében.
A
kisvárosban
mért időjárási adatokat, valamint a helyi
előrejelzést ugyanis
interneten keresztül
bármelyik lakó megnézheti, akár most is.
A Települési Időjárási Szolgálat honlapja a www.tisz.hu,
amelynek főoldalán Rácalmás kiválasztása után megtekinthetik a helyi adatokat.

A települési időjárási állomás kifejezetten a helyi
adatokat méri és a településre szabott időjárási előrejelzéshez nyújt segítséget.
Az új napelemmel működő
műszercsoport rendszeres
időközönként adatokat küld

HOLOKAUSZT EMLÉKMŰ
AVATÁS

2014. október 10. 16.30 óra
„Gondold át” vándorkiállítás megnyitója a Jankovich-kúriában
A Holokauszt emlékét idéző képzőművészeti kiállításon fiatal alkotók egyedi megközelítésből, műveiken keresztül mutatják be a holokauszt kitörölhetetlen fájdalmas emlékeit.
Helyi vonatkozású tárlat megtekintése
(Németh Miklósné szervezésében)
A HOLOKAUSZT emlékmű avatása
(a Deák téren)

Fakitermelés kezdődik októberben a Nagy-szigeten

A Vadex Mezőföldi Erdőés Vadgazdálkodási Zrt., továbbá a Duna-Ipoly Nemzeeti Park szakemberei lakossági
fórumot tartottak szeptember
15-én délután Rácalmáson a
művelődési házban. A cégek
képviselői ismertették a megjelentekkel a rácalmási Nagyszigeten tervezett fakitermelési munkákat, és a tájékoztató
utána válaszoltak a résztvevők
kérdéseire.
Tóth Károly, a Vadex termelési vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a sziget
több részén, összesen 11,2

hektáron terveznek fakitermelési munkákat az ősszel,
kizárólag olyan túltartott te-

rületeken, amelyek beavatkozás nélkül teljesen tönkre
mennének. Október elején

kezdik a munkát. Utána gondoskodnak az utak helyreállításáról is.
Nem a hagyományos tarvágás lesz a szigeten. A Duna-Ipoly Nemzeti Park, a
Vadex és az erdészeti igazgatóság szakemberei bejáráson jelölték ki a kivágható
erdőrészeket. De az értékes
fákat, fajtacsoportokat meghagyják, minden részen maradnak érintetlen foltok. Továbbá nem egybefüggően,
hanem kisebb darabokban
érint 11,2 hektárt a Vadex
által tervezett művelet.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester választására szolgáló szavazólapon
a választópolgár érvényesen
csak 1 jelöltre szavazhat. olgármester az a jelölt lesz, aki
a legtöbb érvényes szavazatot
kapja.
A választópolgár igazolnia
kell a személyazonosságát és
a lakcímét. A személyazonosság igazolására alkalmas:
– magyar hatóság által
kiállított személyazonosító
igazolvány
– magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító
igazolvány
– magyar hatóság által
külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány
– magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi
igazolvány
– más uniós tagállam által
kiállított személyi igazolvány
(nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)
– magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
– magyar hatóság által kiállított útlevél
– magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél
– más uniós tagállam által
kiállított útlevél
Lakcím igazolására alkalmas a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a lakcím bejelentésről
szóló átvételi elismervény, a
régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, ha
tartalmazza a lakcímet.
Személyi azonosító igazolására alkalmas a lakcímkártya hátoldala, vagy a hatósági
bizonyítvány, illetve igazolás a
személyi azonosító jelről. Az
a választópolgár, aki 2014. jú-

Rácalmás – Önkormányzati választás 2014
nius 23-ig tartózkodási helyet létesített és annak érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart, átjelentkezésre
irányuló kérelmet terjeszthető elő. Az átjelentkezéssel a
bejelentett tartózkodási helye
szerinti szavazókörben szavazhat. Ennek a kérelemnek
legkésőbb 2014. október 10én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.
Aki nem kapott választási értesítőt, igényelheti azt a
HVI től.
Az a választópolgár, aki
egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
a szavazásban, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be.
A mozgóurna kiszállításának címe csak annak a szavazókörnek az illetékességi
területén lehet, amelynek a
névjegyzékében az adott választópolgár szerepel. A kérelemnek
október 10-én
16 óráig kell megérkeznie
a HVI-hez, vagy a szavazás
napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
Rácalmáson sor kerül német és roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra is. A nemzetiségi
önkormányzati képviselők
választásán a nemzetiségi
szavazóköri névjegyzékben
szereplő valamennyi választópolgár külön szavazóhelyiségben adhatja le szavazatát, ami az általános iskola
új részében található. A települési nemzetiségi önkormányzatoknál azok a jelöltek lesznek képviselők, akik
a megválasztható képviselők
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
dr. Györe Andrea
A Helyi Választási Iroda
vezetője

Roma nemzetiségi képviselőjelöltek

Rácalmás Város Helyi Választás Bizottsága a jelöltek
többségének jelenlétében sorsolást tartott az októberi választásokhoz kapcsolódóan a polgármester jelöltek, a települési és nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapon történő sorrendjének meghatározására, melynek
eredménye az alábbi.
A HVB szeptember 16-án megtartott ülésén jóváhagyta
a szavazólapok adattartalmát, azok mintája megtekinthető
www.racalmas.hu honlapon.
Polgármester-jelöltek

Képviselőjelöltek

Német nemzetiségi képviselőjelöltek
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Választás: jelöltek bemutatkozása

Legutóbbi lapszámunkban közzétett felhívásunkra az
alábbi képviselőjelöltek küldtek bemutatkozó adatokat:
Polgármester-jelölt:
Schrick István
Életkor: 60 év
Végzettsége: népművelés, történelem szakos tanár
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Képviselőjelöltek:
Czakó Tibor
Életkor: 38 év
Foglalkozás: csoportvezető
Jelölő szervezet: Jobbik Magyarországért Mozgalom
Gubicza Szilárd
Életkor: 29 év
Foglalkozás: szakoktató
Jelölő szervezet: Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kukucska Gyula
Életkor: 69 év
Foglalkozás: őstermelő, nyugdíjas
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Nagy Gyula
Életkor: 62 év
Foglalkozás: nyugdíjas
Jelölő szervezet: Jobbik Magyarországért Mozgalom
Nagyné Berzai Márta
Életkor: 44 év
Foglalkozás: ruhaipari technikus, gyártásszervező
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Németh Miklósné
Életkor: 61 év
Foglalkozás: nyugállományba vonult iskolaigazgató, tanító
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Nagy Zoltán
Életkora: 38 év
Foglalkozása: autó alkatrész kereskedő, üzletvezető
Jelölő szervezete : független jelölt
Pálinkás Tiborné
Életkor: 49 év
Foglalkozás: óvodavezető, óvodapedagógus
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület

Ragány Benjamin Gyula
Életkor: 23 év
Foglalkozás: vállalkozó
jelölő szervezet: független jelölt
Sápi Balázs János
Életkor: 31 év
Foglalkozás: mérnök
Jelölő szervezet: Jobbik Magyarországért Mozgalom
Steiner Lajos
Életkor: 65 év
Foglalkozás: erdő- és vadgazdálkodási technikus
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Szabó András
Életkor: 54 év
Foglalkozás: vállalkozó
jelölő szervezet: független jelölt
Varga-Szabó Lajos
Életkor: 60 év
Foglalkozás: főorvos
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Vizi István
Életkor: 56 év
Foglalkozás: vállalkozó
Jelölő szervezet: Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület

A Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők,
polgármester, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán RÁCALMÁSON A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Választott tagjai:
IGNÁCZ BÉLA - a HVB elnöke
dr. Somogyi Attila - a HVB elnökhelyettese
Szabó János - a HVB választott tagja
Delegált tagok:
Bodnár Sándor - HVB megbízott tagja
(Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület részéről)
Bárándi László - HVB megbízott tagja
(Szabó András független képviselőjelölt részéről)
Sitku Krisztina - HVB megbízott tagja
(FIDESZ-KDNP részéről)
Virág László - HVB megbízott tagja
(Dr. Simonovits Csaba független polgármester-jelölt
részéről)
A megbízott tagok delegálása a Helyi Választási Bizottságba a jelölt, jelőlő szervezet részéről folyamatos, legkésőbb
szeptember 26-ig történhet meg. A delegáltak az eskütételt
követően teljes jogú tagként vesznek részt a HVB munkájában.
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Jankovich Miklós
általános iskola

Állótábor Bodzaváron

Wünsch – a gyémánt
diplomás házaspár

Gyémántdiplomát vehetett át Wünsch László koreográfus, kiváló táncpedagógus és kedves felesége
Tomcsányi Éva balettmester az egyetem rektorától a
Színház- és Filmművészeti
Egyetem szeptember 8-án
tartott tanévnyitó ünnepségén. Az eseményen részt
vett és köszöntötte a házaspárt Schrick István polgármester és felesége.
Rácalmás és a helyi néptánc csoport nagyon sokat
köszönhet a Wünsch házaspárnak a néptánc hagyományok ápolása, a táncok betanítása terén.
A hatvan évvel ezelőtt házasságot kötött táncpedagógus-balettmester pár hono-

sította meg évekkel ezelőtt a
Nosztalgia Wünsch Tánctábor elnevezésű, a környékbeli néptáncosok összetartását
segítő rendezvényt is, amely
alkalmat ad arra, hogy Laci
bácsi egykori és jelenlegi tanítványai találkozzanak, és
hódoljanak a tánc örömének, kellemes napokat töltsenek együtt.
Munkásságukat
hűen
fémjelzi Wünsch László
egyik jelmondata: csak tiszta forrásból, csak eredeti hagyománnyal.
Lapunk hasábjain keresztül is gratulálunk Wünsch
Lászlónak és Tomcsányi
Évának a gyémántdiplomához, további sikereket, boldogságot kínánunk nekik!

Június 23-27-ig Bodzaváron táboroztunk Éva nénivel és Marusz nénivel. Már
odafelé sok izgalomban volt
részünk. Veszprémben kipróbáltuk a labirintus szökőkutat, megcsodáltuk a viaduktot.
A tábort vargabetűvel találtuk meg, de az is nagy kaland
volt. Csodálatos napokat töltöttünk az erdő közepén levő
táborban. Tanösvényén megismerkedtünk az erdő életével,
állatnyomokat kerestünk, csomózni tanultunk.
Nagyvázsonyban a Páloskolostor romjainál számháborúztunk. A Postamúzeumban megtanultak a
gyerekek telefonon tárcsázni, telefaxot küldeni, megismerkedtek a régi telefonokkal, a postakocsival. A vár
tele volt meglepetésekkel!
Túráink során megismerkedtünk Zádorvárral, ahová
óriási kitérő után jutottunk.
A helyes utat végül a Péter

bácsi által rajzolt jelek mutatták meg. Nagyon érdekes
volt a hevederrel játszott közös játék is. Vászolyon a tavi
színpadon
rögtönöztünk
fergeteges műsort.
A búcsúvacsorát saját magunk főztük. Őszintén mondom: kiváló minősítést kapott!
Az utolsó estén bátorságpróbára osontunk ki az
erdőbe. Mindenki kiállta a
próbát, bátran ment végig a
pályán. Indulásunk reggelén
fájó szívvel hagytuk el a tábort, mindenki szívesen maradt volna még néhány napot.
Remélem, jövőre ismét
együtt túrázhatunk!
Köszönjük a Hajnal család segítségét, hogy csomagjainkat autóval elvitte Nagyvázsonyba
megkönnyítve
ezzel utazásunkat.
Kürtösiné Fáczán
Andrea

Segítség a bajba jutott
Alba takarékosoknak

Tisztelt Rácalmásiak!
Rácalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. szeptember 2-án rendkívüli testületi ülést
tartott az ALBA TAKARÉKSZÖVETKEZET működésének felfüggesztése miatt nehéz helyzetbe került
rácalmási családok megsegítésével kapcsolatban.
Minden olyan rácalmási család, amely hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy rendszeres járandóságát
az Alba Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlára
kapta, és ahonnan kifizetés a folyószámla zárolása miatt
nem történt, segítségért forduljon bizalommal a Polgármesteri Hivatalhoz.
Schrick István
polgármester

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
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Szüret és Tökfesztivál

Az idei tanévben már az
új kis bölcsisek is részt vehetnek hagyományos szüreti mulatságunkon, melyet az
idei évben szeptember 18-án
délelőtt tartunk. Zene, tánc
lovas kocsikázás, must préselés és egyéb vidámságok várnak a gyermekekre.
Intézményünk az idei
évben is részt vesz a szep–

tember végén megrendezésre kerülő Tökfesztiválon. Az
első napon szeptember 26án részleges szünetet tartunk
az óvodában, a játszóház
szervezése a mi feladatunk.
Vasárnap délelőtt a Maci
csoportosok kis műsorát
nézhetik meg a nagy színpadon. Mindenkit szeretettel
várunk a rendezvényre.

Nagy öröm a gyönyörű
intézmény!

Augusztus 24-én átadásra került szép új bölcsődénk és
felújított óvodánk. A leendő kis bölcsisek boldogan vették
birtokba a sok érdekes játékot, tágas, világos csoport szobát. Megismerkedhettek kedves, aranyos gondozó nénijükkel. Szeretnénk megköszönni mindenkinek aki jelenlétével
megtisztelt bennünket ezen a szép napon s osztozott örömünkben.
Köszönjük a foltvarróklub tagjainak, hogy készítettek 30
db kispárnát a gyermekeknek, Oskolás Ferencné Áginak,
hogy kis apró vígasztaló ruhácskákat varrt az apróságoknak.
Továbbá köszönjük Udvari Péternek és az Aranyudvar zenekarnak, hogy himnuszt komponáltak intézményünknek,
a megnyitót műsorukkal színesítették, R. Welser Gabriellának hogy egy jelképes összegért négy csodálatos kerámiát
alkotott a bölcsődének.

Újraélesztési rekord:
mi is részesei voltunk!

Az óvoda valamennyi dolgozója nagy izgalommal várta az új kiscsoportosok érkezését. Félelmeinkre rácáfoltak, kedvesek, aranyosak, ügyesek. Kicsi sírás után tették a dolgukat, játszani kezdtek, szépen ettek,
jót aludtak. Birtokba vették gyönyörű udvarunkat, boldogan használták
egyik féltve őrzött „kincsünket” a PÖRGŐT

Intézményünk dolgozói részt vettek a Dunaújvárosi Vöröskereszt által szervezett újraélesztési rekordnak: Tóth
Tiborné, Sarokné Molnár Anikó, Gál Zoltánné, Csordás
Józsefné, Nagyné Néder Hajnalka, Néder Karolina, Cser
Barbara, Kecskés- Nagy Szilvia, Schliinger Ferencné, Jankovics Ferencné, Gódány Edina, Sörösné Dudás Andrea,
Czimora Dóra, Ragacs Istvánné, Reiter Jánosné, Hajnal
Józsefné,Rosta Józsefné, Pálinkás Tiborné. Örülünk, hogy
részt vehettünk ebben a nagyszerű kezdeményezésbe.
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Működnek a térfigyelő kamerák!

Elmúlt jelentkezésünk
óta több jó hírünk is van.
Jelentjük például, hogy
az utóbbi két hónapban sem
volt a lakosság sérelmére elkövetett bűnügyi esemény. Jó
híreink közé tartozik, hogy
önkormányzatunk átadta a
régen várt térfigyelő kamera
rendszert a rendőrség kezelésébe. Amiről még feltétlen
hírt kell adnunk: az egyesületünk által megvásárolt
rendszám felismerő készüléket is beüzemeltük, azaz a
KEKKH naponta frissített
adataival tudjuk üzemeltetni
a készüléket, továbbá a körzeti megbízottunk folyamatos kapcsolatban lehet a BM
központi nyilvántartásával.
Ezeknek az adatoknak a birtokába a kamera által látott
gépjárműről minden adatot megjelenít a rendszer a
rendőr vagy a polgárőr előtt
lévő számítógépen, és azonnal kiderül, ha valamilyen
probléma van a gépjárművel. Így nem kell feleslegesen rabolni a gépjárművezetők idejét, csak abban
az esetben kell megállíta-

ni őket, ha szükséges. Nagy
szerepet játszik ez a rendszer
a bűnmegelőzésben is, mivel
köztudott, hogy a bűnözők
általában lopott rendszámú autóval közlekednek,
és mostantól ki lehet szűrni ezeket a gépjárműveket.
Hasznos dolognak tartjuk
az újonnan beüzemelt kamera rendszert is, mivel
bármilyen gyanús esemény
visszanézhető, és a felvételek alapján azonosítható az
elkövető. Már a második
napon jó szolgálatot tett a
kamera, amikor egy közlekedési balesetet okozó gépjármű megállás nélkül továbbhajtott a helyszínről.
A felvételek alapján lehetett azonosítani a cserbenhagyót.
Fontos, hogy május óta településünkön a lakosság sérelmére bűncselekmény nem
történt. Ez talán köszönhető
a rendszeres rendőri, illetve
polgárőri jelenlétnek. Egyesületünk tagjai közel 300
órát töltenek közterületen a
bűnmegelőzés érdekében. A
városnapi rendezvény, illetve

az óvoda avatási ünnepsége
alatt forgalom rányítási feladatok ellátását bízták ránk,
a járőrszolgálat ellátása mellett.
Eredményeink nem lennének ilyen jók, ha nem működik városunkba a SZEM
mozgalom. Sok esetben lakossági bejelentés alapján
tudtunk bűncselekményeket
megelőzni. Segítségüket köszönjük.
Felhívjuk a település lakóinak figyelmét, hogy az
ősz beköszöntével ismételten megjelennek az alkalmi
fa árusok, akik olcsón kínálják portékájukat, de ne feledjék, hogy ez csak megtévesztés. Majdnem minden
ellenőrzött esetben ezek a
kereskedők büntetett előéletű személyek, így feltételezhető, hogy nem csak az áruikat akarják eladni, hanem az
üzletelés ideje alatt lopással
károsítják meg a gyanútlan
vevőket. Ez csak úgy küszöbölhető ki, ha nem engedik
be őket, és nem kötnek velük üzletet. Mert a tapasztalat szerint mindig a vevő a
károsult.
Egyesületünk tagjai az
idei tanévben is vigyáznak

a gyermekeink testi épségére, minden reggel biztosítják
a biztonságos közlekedést az
iskola és az óvoda környékén.
Egyesületünk pályázaton nyert 250 ezer forintot
az Országos Polgárőr Szövetség által kiírt pályázaton.
Tagjaink továbbra is teljesítik vállalt kötelezettségeiket, melyre az önök és az
önkormányzat jóvoltából
anyagi fedezetünk megvan.
Az önök által polgárőrségünknek felajánlott 2013.
évi adó 1% 883 ezer forint, amit ezúton szeretnék
megköszönni tagjaink nevében is.
Egyesületünk az elmúlt
hónapban három fővel gyarapodott, de továbbra is várjuk azokat a büntetlen előéletű rácalmásiakat, akik
szeretnének segíteni jónak
mondható
közbiztonságunk megtartásában. Idézet Nagy Zoltán Dunaújvárosi rendőrkapitányság
vezetőjének nyilatkozatából „Rácalmáson elenyésző
bűncselekmény történik”.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

Új munkahelyek lehetősége egy sikeres kezdeményezéssel

Tisztelt Rácalmásiak, Barátaim!
A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület vezetősége
nevében - és mint városvédő elkészítettem azt az információs anyagot, mely
a rácalmási vállalkozások
megjelenését teszi lehetővé
a Tökfesztiválon.
Munkám során tapasztaltam a vállalkozások vezetőinek odaadását és elkötelezettségét a feladat
véghezvitelében. Úgy tapasztaltam, hogy Rácalmás
vállalkozói
odafigyelnek
településük érdekeire, és
minden kezdeményezésre
pozitívan reagálnak, mely a
település jobbá tételét szol-

élni tudjon ezzel a lehetőséggel.
E lehetőség következményeként a vállalkozások új munkahelyeket tudnak teremteni és javítani a
rácalmási
munkavállalók
megélhetését.

gálja. A munkám következményeként a városnapon
68 vállalkozás mutatkozott be a kivetítőn képújság formátumban. Azóta is

többen jelentkeztek, hogy
felkerüljenek a hirdetési
oldalra.
Célom, hogy segítségemmel minél több vállalkozás

Szabó András
VRE vezetőségi tag,
képviselő jelölt
Elérhetőségem: +36-309392-160
Szabo.fp@gmail.com
A közös munkához az
alábbi idézetet ajánlom figyelmükbe:
Összejönni - kezdés
Együttműködni - haladás
Együtt dolgozni - siker
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Kondor Károly Gyula

Rácalmási Tökfesztivál

Itt vagyunk újra és ez nem álom
a rácalmási híres Tökfesztiválon.
Amerre nézek mint egy álomvilág
ez jellemzi most
a volt Jankovich-kúriát.
A gyönyörű park és kastély szárnya,
tökkel van most kidekorálva.
Tök kompozíciók közt színes a forgatag,
a kíváncsi felnőttek között
sok csillogó szemű gyermek is akad.

Érdemes itt most nyitott szemmel járni,
mert sok mindent lehet látni,
hallani és megcsodálni.
A park színpadán egymást követi a műsor,
enni, inni lehet,
bár forrik még az új bor.
De az édes mustot módjával ajánlom,
nehogy futóverseny legyen a Tökfesztiválon.
Ötletesek a tökfigurák,
de vajon ki lesz az idei tökkirály?
A maga idejében ez is kiderül
és a rácalmási Tökfesztivál
megint jól sikerül.
Köszönet azoknak, mert megérdemlik,
kik a Tökfesztivált szervezik, rendezik.

Országos bajnokság

A nagyon erős és egyre nagyobb létszámú mezőnyökben, nagyon jó eredményeket értek el a rácalmási
kajak-kenusok Antal Iván
vezetésével az országos bajnokságon.
Minden induló versenyzőnk értékes pontokat gyűjtött a saját futamában.
A következő versenyzők
harcolták ki az indulás jogát:
Bucsi
Bence,
Nagy
Ívó Máté, Bucsi Bálint,
Kindle Marcell, Bencs
Botond,Markovics Balázs,

Bárándi Marci, Nagy János,
Nagy Gábor Bence, Pahocsa Kristóf, Bucsi Blanka,
Horváth Laura, Nagy Gábor, Cserna Ákos, Poszpoisil
Bálint, Bucsi Dániel, Szöllősi Zsolt, Vesztergom Lóránt,
Kele Benjámin.
Közülük is kiemelkedő
eredmény ért el: Bucsi Bence, Nagy Ívó Máté C-2
1000 m és a C-1 3x200
m-es váltó, Bucsi Bálint,
Kindle Marcell, Bucsi Bence Magyar Bajnok lett.
Bölcskei Ferenc

Hirdetés
Zsákos burgonya (desire) 80 Ft/kg, vöröshagyma 100 Ft/kg
eladó. Telefon: 06-30-244-5703
q
Eladó kukorica morzsoló, Hajdu centgrifuga, 3 fiókos mélyhűtő (160 l-es) Érd.: 70/622-4552
q
Nyugdíjasok, betegek! Segítek ha kell, bevásárolni, takarítani! Rácalmáson születtem, itt lakom. Telefon: 06-70-622-4552

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

TOBORZÓ

Érdekel a kajakozás, kenuzás? Szeretnél megismerkedni
ezzel a remek sporttal? Szeretnél tagja lenni a rácalmási
vízisportolók sikeres
közösségének?

Gyere el a toborzóra!
Olyan úszni tudó 9 és 12 év közötti lányokat és fiúkat várnak szeretettel a Rácalmás SE
vízisport és szabadidő szakosztályának vezetői,
sportolói szeptember 26-án, pénteken 14 órától a Duna-parton lévő csónakháznál, akik szeretnének megismerkedni a kajakozással és a kenuzással.
Bölcskei Ferenc
szakosztály-vezető

10

Rácalmás

EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE

Sajnálatos módon az előző,
augusztusi RÁCALMÁS-ban, a
Rácalmási zsidók története című
cikkem hiányosan jelent meg,
harmada elmaradt, melyet most
pótolok.
Háhn Béla (1887- ) Rácalmáson született. Budapesten kereskedelmi iskolában érettségizett. Előbb szülei üzletében
segédkezett, s mellékesen gabonakereskedéssel foglalkozott.
1812-től önálló gabona nagykereskedő. Saját flottával szállította
a gabonát Bécsbe vagy még távolabbra. Az I. Világháborúban
- a távírász ezred kötelékében
- szerb, orosz és olasz harctéren küzdött. Háromszor sebesült
meg. Tizedesi rangban szerelt le
Háborús érdemeiért több kitüntetést kapott. A román megszállás alatt gazdasága komoly anyagi
károkat szenvedett.
Frankl János (1899-1944)
Rácalmáson született. Az elemi
iskolát itt végezte. Kereskedelmi
középiskolai érettségit Budapesten tett. 800 kh. örökölt földjén
gazdálkodással és állattenyésztéssel foglalkozott. Kitűnő minőségű állatállománya volt, az istállókban 200-250 db tehén volt
és az állatokat külföldön értékesítette. A község életében aktív
szerepet játszott. Képviselő testületi tag volt és az iskolaszék gondnoka. Az I. világháborúban az
olasz harctéren küzdött. Hősies
katonai munkájáért több kitüntetést kapott. Életét az Auschwitzi haláltáborban fejezte be. Felesége és nevelt leánya, Siller Judit
visszatért a haláltáborból.
Természetesen a fent említetteken kívül nagyon sok Rácalmási
zsidóról lehetne hasonlókat írni,
de ezek a példák is mutatják,
hogy a rácalmási zsidók beilleszkedtek, együtt éltek a helybéliekkel és segítették Rácalmás boldogulását. A 40-es évekig a faluban
élő magyarok, szerbek és zsidók
jól megfértek egymással, egy jól
működő munkamegosztás volt
köztük és egymás kapcsolatában
a nemzetiségi kérdések fel sem
merültek.

A 40-es évek elején a belpolitikában soviniszta és antiszemita
propaganda vette kezdetét. Elkövetkezett a zsidóság megsemmisítésének előkészítése. Korlátozták mozgási szabadságukat,
bevásárolni csak heti két napon
mehettek és csak a megjelölt üzletekbe. Este 8 és reggel 5 óra között nem hagyhatták el házaikat.
A nyilvános szórakozóhelyeket
nem látogathatták. Minden zsidó
személynek felső ruhadarabjának
mellrészén 10x10 cm átmérőjű
szövetből készült sárga színű hatágú csillagot kellett viselni. Korlátozták utazási lehetőségeiket,
rádiót és telefont nem tarthattak.
1944-ben a zsidókat gettókba gyűjtötték. A 80 éves Fischer
Gyulától lefelé, a hatéves Grün
Miklóskáig,
szabadságuktól
megfosztva, 1944. április 18-án
a zsidó lakosságot összeszedték
és Dunapentelére, a zsidó iskolába, majd a zsinagógába, végül a
Bruck testvérek Baracsi úti malmába vitték őket.
Sokan részvétet éreztek irántuk és segíteni szerettek volna.
„Amikor meghallottam, hogy a
zsidókat a Bruck Malomba vitték, azonnal élelmet pakoltam
egy kosárba. Éppen libahúst főztem a régi házunkban. Őrök álltak a bejáratnál, nem akartak
beengedni, hogy beadjam az ennivalót. Ismertem az őröket, jól
leteremtettem a lábáról mindkettőt. Végül nagy nehezen sikerült beadnom, amit vittem nekik.
Közben sírtam….-”, Nyúli Istvánné ( Juci) visszaemlékezése.
1944. június 5-én a Bruck
malomban őrzött zsidókat gyalogmenetben hajtották a vasútállomásra. Vagonokba terelték őket
és Székesfehérvárra, a vasútállomás melletti, rozoga állapotban
levő Szabó téglagyárba helyezték el Őket. Itt emberhez méltatlan körülmények között voltak
június 14-ig, amikor is az összeszedett 2.100 embert vagonokba
rakták, Auschwiczba és Birkenauba szállították. A haláltáborból
néhányan visszatértek: Grűn József, Perlgrund Jenő, Frankl Já-

nosné és Siller Judit. Az 1950-es
években Müller Lászlóné nagy
munkával összeállította az elhurcoltak névsorát és a település vezetői a teljes névsort felvésették a
II. világháborús emlékműre.
A Rácalmási zsidótemetőben
nagyon sokan nyugszanak. A temető 70 éve elhanyagolt és a teljes pusztulás képét mutatja, csak
a kidőlt, vagy a düledező sírkövek jelzik, hogy itt temető van.
Mosonyi Mihály kezdeményezésére egyidőben történtek kisérletek a temető rendezésére. A
sírkövek jó részét felállították, de
azóta már újra kidőltek.
Ez évben a 70 éves évforduló tiszteletére egyéni kezdeményezésre, pályázati lehetőségeket
felhasználva dr. Nagy Viktor vezetésével folyamatban van a zsidótemető emlékparkká alakítása:
sírkövek rendezése, helyreállítása,
tereprendezés, kerítés építése, stb.
Az Önkormányzat a Holokauszt Emlékév alkalmával fejet hajtva a holokauszt rácalmási
áldozatainak, a Deák téren- egy
emlékművet állít fel és felvéseti az
59 áldozat nevét.
Braun Izidor, Braun Izidorné, Bruck Sándorné, Bruck Imre,
Bruck Imréné, Bruck Miklós,
Bruck Miklósné, Farkas Károly,
Farkas Károlyné, Fischer Gyula,
Frankl János, Fritz Antal, Fritz
Antalné, Fritz József, Führer Dezső, Goldberger Dávidné, Grün
István, Grün Józsefné, Grün
Miklós, Gyenes Géza, Genes
Gézáné, Herczeg Imre János,
Herczeg Jenő, Herczeg Jenőné,
Hoczwéber Cecília, Holczwéber
és testvére, Johann Sándor, Klein Lajos, Klein Lajosné, Klein
Károly, Liebermann Endre, Liebermann Nándor, Liebermann
Nándorné, Reményi Ödönné,
Róth Ármin, Róth Károly, Rosenczweig Izidor, Rosenczweig
Izidorné,Schwarcz Sándor, Schwarcz Sándorné, Schwarcz Stefánia és testvére, Spitz József
György, Spitz József Györgyné, Spitz Simon, Spitz Simonné,
Spitzer Ödön, Spitzer Nándor,
Spitzer Tibor, Stern Jakab, Stern

Jakabné, Weisz Aladár Áron,
Weisz Aladár Áronné, Weisz
Gyula Weisz István, Dr. Weisz
Henrik, Dr. Weisz Henrikné,
Weisz Ágnes.
Az előző RÁCALMÁS-ban,
valamint a most közölt folytatásban a Rácalmási zsidók életét,
történetét foglaltam össze. Az
alábbi cikkben kiemelek közülük
néhány olyan személyt, akik sokat tettek Rácalmásért, a közösségi életet szervezték és segítették, sőt irányították is. Az alábbi
néhány személy megérdemli,
hogy nevük fennmaradjon, sőt a
mai rácalmásiak számára példaképül is szolgálhatnak.
Az alábbi írás alapja Mosonyi
Mihály által gyűjtött anyag és az
interneten talált írások.
Zsidók, akik Rácalmás jó hírét keltették.
Farkas Károly (1882-1944)
Rácalmáson született 1882ben. Középiskoláit Budapesten
és Székesfehérváron végezte. A
közigazgatási ismereteket és a
jegyzői oklevelet Pécsett szerezte.
Apja Führer Sándor, aki 40 évig
volt Rácalmás főjegyzője, 1916ban meghalt. Fia, Farkas Károly
1912-ben tőle vette át a hivatalt
és 20 éven keresztül volt Rácalmás főjegyzője. Az első világháború alatt az iskolában 80 ágyas
hadikórházat létesített és ellátta annak vezetését. A kórház főorvosa a zsidó dr. Vajda Kálmán
volt. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor elhagyta hivatalát és
1928-ban választották meg újra
Rácalmás főjegyzőjének. A hadikórház vezetéséért megkapta
a Vöröskereszt II. osztályú emlékérmét. Károly király IV. osztályú Polgári Hadi Érdeméremmel
tüntette ki.
A településért igen sokat tett.
Az ő érdeme az elemi népiskola megépítése, a község villamosítása, a bekötőút megépítése és
egy artézi-kút fúrása. Ezen kívül
még sok-sok kisebb munka fűződik a nevéhez. Hosszú ideig a
testnevelési bizottság elnöke volt,
a polgári lövészegyletet vezette, a
tűzoltótestület parancsnoka volt,
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valamint a takarékpénztár igazgatósági tagja. Felesége Bruck Ida
aktív társadalmi munkát végzett,
melyért a magyar vöröskereszt elnöksége kitűntette.
Farkas Károly és felesége Auschwitzban fejezte be életét.
Dr. rácalmási Pajzs Gyula.
(1864-1937) Pick Gyulát, apja
Párizsba, a Sorbonra küldte tanulni. Hat év után ügyvédként
tért haza. A nyári szünidőket
Olaszországban és Németországban töltötte, ahol munkát
vállalt a mezőgazdaságban. Itt ismerkedett meg a hazainál jóval
fejlettebb gazdálkodással. Vis�szatérve Budapestre, egy híres
ügyvédi irodánál helyezkedett
el. Az iroda egy nagy csődfelszámolási ügyet kapott. A mezőgazdasági üzem felszámolását Pick
Gyulára bízták. A kezdő ügyvéd jól oldotta meg a feladatát.
Ekkor látta meg a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket. Ráadásul igen jelentős tiszteletdíjat kapott. Visszament Párizsba
és beiratkozott a Sorbon mezőgazdasági szakára. A nyarakat ismét a külföldi barátok birtokain
töltötte, ahol tovább gyarapította
gyakorlati ismereteit. Itthon barátai jóvoltából Ozorán egy királyi birtok várta, amit bérletbe vett.
Itt kezdett gazdálkodni a már két
diplomás Pick Gyula. Gazdasága
szomszédos volt hevesi Bischitz
Dávid gazdaságával. Ez a család hatalmas birtokkal rendelkezett, gabonakereskedelemmel,
is foglalkozott. A Bischitz család
a nyarakat Ozorán töltötte. Pick
Gyula itt ismerkedett meg leányukkal, Bischitz Annával, akit
hamarosan feleségül vett. (Anna
testvérének fia volt a Nobel-díjas
Hevessy György) Anna gazdag
hozományt hozott.
Az ifjú férj jól gazdálkodott,
egyre- másra vásárolta fel az eladósodott urak birtokait. Így került Rácalmásra is. Rácalmás ideális hely volt politikai ambíciói
számára. 1897-ben nevét Pajzs
Gyulára változtatta. 1898-ban I.
Ferenc József nemesi címet adományozott Fejér Megyében végzett törvényhatósági munkájáért,
rácalmási előnévvel. Ekkor már
10 éven keresztül dolgozott a me-

gyei törvényhozásban. Rácalmási
birtokain korszerű üzemeket hozott létre: minta tehenészetet,
sertéshízlaldát. Mintagazdaságában kukoricát termelt, majd kendert kezdett termelni. Gyermekeit 1904-ben megkereszteltette.
Ő és felesége 1906-ban keresztelkedett meg. Felvette a római
katolikus vallást. 1911-ben elkészítette a Pajzs család síremlékét,
mely különlegességeivel Európa
hírű lett.
A megyében a törvényhatóságban dolgozott. Többször
megválasztották országgyűlési
képviselőnek. A törvényhozásban a korszerű mezőgazdaság
és a mezőgazdaságra épülő feldolgozó ipar mellett foglalt állást, 1910-ben felszólalásakor a
következőket mondta: „Ez ország prosperálni, felvirágozni
csak akkor fog igazán, amikor
minden magyar agrárius egyúttal iparfejlesztő, iparpártoló, a
merkantilis eszméktől és gondolkodástól áthatott mezőgazda lesz, amint kívánatos, hogy a
másik oldalon minden merkantilista teljes tudatában legyen
annak, hogy ebben az országban
ipar és kereskedelem csak akkor
tud igazán prosperálni, hogyha
a magyar mezőgazdaság felvirágzik”
Bischitz Dávid halála után
felesége Rácalmásra, leányához
költözött. A Pajzs család igen jelentős jótékonysági munkát végzett. Jelentősen hozzájárultak a
Szegényház és a Kórház létrehozásához. Hevesi Bischitz Dávidné neve olvasható azon az emléktáblán, melyet az intézmény
helyén állítottak fel. Bischitz Dávidné az országos nőmozgalomban is jelentős szerepet játszott.
A nevéhez és főként a leányához
Bischicz Anna nevéhez fűződik
a Rácalmási Nőegylet megalakulása. A Szegényház és Kórház
fenntartásához Pajzs Gyula jelentősen hozzájárult, folyamatosan szállította a mezőgazdasági és
kertészeti termékeit.
A 20-as években a nagy család - hét gyerek és a Trianon - elvitte a birtokokat, elszegényedett
és Pestre költözött. 1937-ben halt
meg Budapesten.

Ifj. Pajzs Gyula (1892-1967)
Dr. rácalmási Pajzs Gyula hét
gyermeke közül ifj. Pajzs Gyula
vitte a legtöbbre. 1892-ben Budapesten született. Középiskoláját a
tatai piaristáknál és Budapesten
végezte. Országos hírű sportoló
vált belőle. 1909-ben megnyerte Magyarország középiskolai
tőrbajnokságát. 1909-től az országos válogatott jéghoki csapat
tagja. 1911-től a Budapesti Műegyetem hallgatója, ezalatt a válogatott tőrcsapat tagja, főiskolai
tőrbajnok és az osztrákok elleni
válogatott győztes tőrcsapat tagja. Otthagyja a műegyetemet és a
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági akadémián tanul tovább. Itt
is tevékenyen sportol, viszonylag
gyorsan átképzi magát evezősnek
és tagja lesz a nemzetközi evezős
versenyt nyert regattának.
Az akadémiát azonban nem
fejezi be, három év után otthagyja. Átveszi apja híres rácalmási
szimentáli tehenészetének vezetését.
1914-ben bevonul katonának,
a császári és királyi lovasezredhez. Ez idő alatt lovasversenyeken vesz rész és megnyeri a híres
palicsi lovasversenyt.
22 hónap szolgálat után, mint
tartalékos hadnagy leszerel, szükség van rá az apja gazdaságában.
Az I. Világháború súlyos nyomokat hagy a Pajzs gazdaságon, mivel Trianon miatt a mezőgazdasági üzemek nagy része
elveszik, de a hat testvér is sokba kerül. 1927-ben, amikor apja
minden birtokát eladja - csupán
300 hold birtok marad a fiára.
A Jankovich kúriát ekkor vásárolta vissza Jankovich Béla. Az
ifjú Pajzs bérlőként folytatta az
állattenyésztést, melyet még az
apjánál is magasabb színvonalra
emelt. 1935-ben létesíti az Újgalambosi Kenderkikészítő és Kötélverő gyárat.
Ez, mint mezőgazdasági melléküzem, egyedülálló az országban. Szimentáli tehenészete Európa hírű lett. A Budapesten
megrendezett mezőgazdasági
kiállításokon 100 díjat szedett
össze. Bevezette a vetőmagtermesztést a Mauthner cég részére.
Lucerna és virágmagot termelt. A
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Budapesti Kender és Jutta Gyárnak társtulajdonosa lett.
Pajzs Gyula báji Patay Gabriellát vette feleségül. (Ükanyja a
Horthy családból származó Horthy Terézia) Két gyermekük született András és Gyula. Származása miatt sem Pajzs Gyulának,
sem más Pajzsnak az üldöztetések idején semminemű bántódásuk nem volt. Ifj. Pajzs Gyula
1967-ben halt meg Budapesten.
Teleszky Dezső (1870 - 1952)
Nagyváradon született 1870ben. A család 1874-ben Budapestre költözött. Alapiskoláját és
középiskolai tanulmányait Budapesten, a katonai akadémiát
Bécsújhelyen végezte. Katonai
szolgálatba lépett, 1909-ben a
Magyar Királyi Gárdához került,
mint kapitány és 1919-ig ebben a
minőségben dolgozott. A háború alatt Bécsben teljesített szolgálatot, két hadikórháznak volt
a parancsnoka. 1919-ben alezredesi rangban nyugdíjaztatta magát. Kitüntetései: Signum Laudis
Katonai Érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt
Tiszt Keresztje a Hadi Építményekkel.
Teleszky az 1900-as években
megnősült. Liechtenberg-Mordaxt- Schneeberg Karolint grófnőt vette feleségül. Két gyermekük született: Nóra és István.
1920-ban végleg Rácalmásra költözött, a meglevő kúriában
már bátyja, János lakott. Építettek
egy új szárnyat és azt a kúriához
csatolták. 240 kh. földön gazdálkodott. A település életébe gyorsan beillesztkedett, sokféle munkát végzett. Választott képviselő
testületi tag, a helyi Vöröskeresztnek és a Levente Egyesületnek is
elnöke volt. A Takarékpénztár
igazgatósági tagja.
Felesége, Karolin, a 1933-ban,
53 éves korában meghalt.
Teleszky Dezső a 40-es évek
elején elköltözött Győrbe. A győri kúriából 1950-ben kitelepítették, visszajött Rácalmásra és a
Rezutsek kúria melléképületében
húzta meg magát. 1952-ben halt
meg 82 éves korában. Bézler Mária temetette el. Sírja gondozatlan, elhanyagolt.
Szalai Árpád
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
BOLHAPIAC

Kézműves Műhely
a Művelődési Házban

Különleges anyagok, kreatív technikák, jó társaság! Október 4-én, szombat délelőtt 10-12 óráig tartjuk az első foglalkozást, ahol ékszerkészítés lesz a program Schmidt-Czetli
Ágival. Shamballa karkötőt fogunk fűzni svarowski kristályok felhasználásával. Anyagköltség: 1000 Ft/fő. A jelentkezéseket október 3-ig várjuk a 440-456-os telefonszámon, illetve a Facebookon.
Havonta egy-egy kreatív foglalkozást tervezünk, ahol
különböző ajándéktárgyakat, lakásdíszeket készítünk az év
során: őszi ajtódíszt, karácsonyi angyalkákat, dekopázsolt
tárgyakat, üvegékszert, levendulakoszorút és még sok meglepetést!
Gyere közénk, és szólj a barátnődnek is!
A Művelődési Ház
nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

zárva
10-20
10-20
10-20
10-19
15-18
zárva

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

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

OKTÓBER 18.
szombat, 9-12 óráig
a rácalmási
Művelődési
Házban

Használt, megunt tárgyaid másnak még kincset érnek!
Sőt, Te is találhatsz kincseket!
Régiségek, gyűjtemények, könyvek, ruhák, ékszerek,
játékok, sportszerek, szerszámok, háztartási ezközök, apróságok.
Asztalfoglalás a 440-456-os telefonszámon, személyesen
a Művelődési Házban, vagy a Facebookon.

Mert olvasni jó...!
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár versenyt
hirdet könyvbarát felnőttek részére
2014. szeptember 15- 2014. december 5-ig.

Cél: a legtöbb oldalt elolvasni

A verseny menete:
Kölcsönözzön ki a könyvtárból egy tetszőleges könyvet, majd az olvasás után töltse ki az értékelő lapot a
könyvtárban, és válasszon egy új könyvet! Az értékelő
lapot minden elolvasott könyv után ki kell tölteni!
Az első három helyezett értékes könyvajándékban részesül!
A versenybe a felhívás ideje
alatt bárki, bármikor
csatlakozhat a könyvtárba
történő beiratkozással!
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A Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtár rendszeresen működő
klubjai, csoportjai
Alakformáló torna, Vezetője: Jobbágy Péter
Kedd		
19.00-20.00
Csütörtök
19.00-20.00
Angol Klub, Vezetője: Tóth Szilvia
Csütörtök 18.30.00-20.00
Apple Country Klub, Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda: 18.00-20.00
Barina Néptáncegyüttes, Vezetője: Wünsch László
Szombat
16.00-17.30
Cikk-Cakk Foltvarró Kör, Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4. szombatja 15.00-18.00
Cimbora Klub, Vezetője: Törökné Antal Mária
Minden hónap első szombatja 15.00-17.00
Jazzbalett, Vezetője: Bostyai Emília
Hétfő
14.00-17.00
Kedd		
14.00-16.00
Szerda
14.00-16.00
Csütörtök
13.00-16.00
Képzőművészeti Szakkör, Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda 17.00-19.00
Mozgássérült Egyesület Rácalmási Csoportja
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerdája 15.00-16.00
Pilates, Vezetője: Vida Orsolya
Kedd, csütörtök 17.30-18.30
„Ringató” zenés foglalkozás kisbabásoknak
Vezetője: Veréb Judit
Kedd 10.00-11.00
Német Klub, Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek 15.00-19.00
Sakk Klub gyerekeknek, Vezetője: Kondás László
Csütörtök 17.00-19.00
Remény Klub, Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerdája 17.00-19.00
Napfény Nyugdíjasklub, Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök 17.00 (kéthetente)
Napsugár Asszonykórus, Vezetője: Szvoboda Ferencné
Szerda 9.30-11.00
Szent György Polgárőr Egyesület
Vezetője: Bartal Zoltán
Péntek (hónap utolsó péntekje 19.00-21.00)

Befejeződött a nyári
Könyves Kincsvadászat

Nagy örömünkre 15
rácalmási gyermek jelentkezett a nyári szünetben
meghirdetett
Kincsvadászatra. Július 17-én a következő gyermekekkel indult
el a program: Deák Flóra,
Demény Luca, Dózsa Bálint, Gál Fanni, Garda Sára,
Hegedűs Hunor, Horváth
Laura, Kunos Miklós, Kunos Milán, Mák Luca, Molnár Kiara, Németh Afrodité,
Nyári Bianka, Osvai Réka és
Vincze-Hajnal Blanka.
Feladatuk az volt, hogy
az elolvasott regénnyel, mesével kapcsolatban néhány
kérdésre írásban kellett válaszolni. Nyári Bianka nagyon fürge volt, sikerült neki
kettő könyvet is elolvasni.
Illusztrációk is készültek az
olvasottakról. Deák Flóra
nagyon kreatív rajzot-képet
készített, egy beázott men�nyezet kalandjáról. A rajzok alapján ki lehet találni,
hogy melyik regényt, mesét olvasták a gyermekek.
Talán egy picit kellemesebb
volt a szeptemberi iskolakezdés, mert vártátok már
a szeptember 3-át, a kincsvadászat befejezését. Vidám
hangulatban beszélgettünk
az olvasottakról, pl. milyen az
a szárazhorgászat, mit jelent,

hogy pasimágnes, milyen iskolai egyenruhát viselnétek az iskolában. Mindenki
nagyon ügyes és lelkes volt.
Zárásként mindenki kézzel
fogható kincsekkel, egymás
között csereberélt zsákbamacskával távozott. A meglepetés-csomagok írószereket, játékokat tartalmaztak
és mindenkinek jutott egy
diáknaptár és csoki is.
Folytatása
következik.
Nem csak gyermekeknek!!!
A könyvtár nyitva tartása :
kedd
10.00-18.00
szerda
10.00-18.00
csütörtök
10.00-18.00
péntek
10.00-18.00
Szeretettel várunk minden kedves olvasót:
Gardáné Horváth Anikó
könyvtáros asszisztens
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Rácalmás fejlődő sakkélete

„Évszázadok óta ismert,
hogy a sakk sokoldalúan fejleszti
a gondolkodást, erőteljes hatást
gyakorol a kognitív struktúrák
alakulására, az alternatívákban
történő gondolkodás fejlődésére, a kombinációs készség kialakulására. Napjainkban mind
több területen érzékelhetők a
tanulás, a kutatás, a művelődés
és a sakkozás együttműködésének előnyei. Játék és tudomány
kapcsolata alighanem a teljesítménymérésben és a képességfejlesztésben, továbbá a mesterséges intelligencia területén,
azaz az informatikában gyümölcsözik leginkább, ám a sakk
szellemi horizontot tágító hatása túlterjed ezen. Napjainkban
több tucat ország iskoláiban egyes helyeken szociális indíttatású közoktatási programok
keretében - oktatják fakultatív
tárgyként a sakkot, de óvodákban, sőt felsőoktatási intézményekben is szaporodnak az ilyen
jellegű képesség- és személyiségfejlesztő kísérletek. Jóllehet
Magyarország több mint másfél évszázada a sakkozás vezető
országai között foglal helyet, a
királyi játék általánosan emberi szempontból hasznos oldalainak feltárásában lemaradtunk.
Az oktatásügy és a munkaerőpiac élesedő kihívásai, a modernizáció kényszere és azok a gyakorlati eredmények, amelyek az
utóbbi évtizedekben a szellemi
torna nevelés-lélektani és pedagógiai kiaknázásában születtek,
az elmetorna e vetületeinek alaposabb vizsgálatát indokolnák.
Neveléstudományunk és pszichológiánk csak lassan ismeri
fel e tevékenységek jelentőségét.
Mindez nem homályosíthatja el
azt a tényt, hogy az ország különböző településein hosszú
évek óta tanárok és sakkoktatók
tucatjai terjesztik szívós munkával a hatvannégy mezős csatározás tudományát iskolákban
és tanintézeten kívül is.”
A sakktudást sem adják ingyen. Az alapok, szabályok
megtanulása nem nehezebb,

mint bármelyik másik játéké.
Ha valaki úgy akarja játszani a
sakkot, hogy értékeli és kiaknázza szépségeit, taktikáját, dinamikáját, gazdagságát, annak
vagy született tehetségnek kell
lennie, vagy jóval többet kell ta-

zelfogható, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható értékeket hoz létre, de a játékhoz
elengedhetetlen a kreativitás
éppúgy, mint bármelyik művészetben, valós kulturális értékeket teremtett és ezek az emberi

A városi sakkbajnokság résztvevői

nulnia, hiszen a nagymesterek
régen is hatalmas energiát fordítottak elemzésekre, gyakorlásra. Fáradozásaik eredményét
papírra vetették és tanulmányok formájában terjesztették.
A számítástechnika ma már
hihetetlen teljesítmény sakk
játék és sakk elemző programokat hozott létre. Ezek segítségével még hatékonyabbá vált
az elemző munka. A tábláknál
folytatott játék varázsa azonban megmaradt. Ott két elme
találkozik, a játékba senki nem
szólhat bele. Mindazt, amit addig megtanultak, tapasztaltak a
sakkjátékról a táblánál kell sorba szedni, hasznosítani, páratlan türelemmel, fegyelemmel.
Akinek ez akkor ott az adott állapotában jobban sikerül, nyerhet.
A sakk elővigyázatosságra
tanít bennünket, arra, hogy a
jövőre is figyeljünk, a körültekintésre, vagyis, hogy az egész
sakktáblát (életünket) szem
előtt tartsuk; ne kapkodjuk el
lépéseinket, végül három igen
fontos szabályra: ne csüggedjünk, ha pillanatnyilag rosszul
állnak dolgaink, reménykedjünk annak jobbrafordulásában, legyünk kitartóak a kiút
keresésében! Nem akarom azt
állítani, hogy a sakkozás kéz-

kultúra kincsestárához tartoznak.
Rácalmás történetében kutatva, kérdezősködve nem található írásban, sem legendaszerűen nyoma sakkozásnak.
1995 után -ekkor költözünk
Rácalmásra- már kisebb helyi
versenyeket tudtunk szervezni,
a diákolimpiákba is be tudtak
kapcsolódni diákjaink. Hel�lyel-közzel kisebb eredmények
is születtek. A 90-es évek végén
megyei szintű gyerekversenyeket, községi bajnokságokat is sikerült szervezni, lebonyolítani.
Rácalmás is bekapcsolódott a
Fejér-megyei Sakkszövetség által támogatott és a dunaújvárosi Királysakk SE által szervezett
megyei körversenybe, amelyben
négy korcsoportban zajlanak a
versenyek. Ez jelenleg is tart,
ezeken folyamatosan részt veszünk. Az elmúlt néhány évben kísérletet tettünk egy sakkcsapat létrehozására, azonban
a felnőttek vagy nem érnek rá,
vagy nem merik megmérettetni
tudásukat. Így nagyobb hangsúlyt helyezünk a gyerekek és
szüleik megnyerése.
Rácalmás városvezetése támogatja a sakkozást. Sikerült létrehoznunk a Rácalmás
Sportegyesület keretében a sakk
szakosztályt, amely jelenleg 15

gyerekkel és egy felnőttel (jómagam) működik. A foglalkozások a rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtárban zajlanak,
itt technikailag is igen jó háttérrel folyik a sakktanítás. A
létszám gyarapodásával indokolt lenne legalább a kétszintű
tanítás megvalósítása.
A nyár folyamán hét előadást, ismertetőt tartottam a
nyári táborokban. Örömömre
a gyerekek többsége szívesen
fogadta és néhányan jelezték,
hogy ősztől felkeresik a szakosztályt.
Három rácalmási szórakozóhely lehetőséget adott egyegy városi sakkbajnokság elődöntőjének
lebonyolítására.
Először a Vadász Presszóban,
később a Babos-kert Vendéglőben, harmadikként a Hársfa Étteremben rendeztük meg
ezeket. Rácalmás városának
első sakkbajnokságának döntőjére a Pomóthy Étteremben
került sor. Itt tizenhárom sakkozni tudó felnőtt és gyermek
vett részt.
Sokat kell még tennünk,
hogy Rácalmáson minél többen tanuljanak meg sakkozni.
El szeretnénk érni, hogy akik
megtanultak, vagy jól tudnak
sakkozni, azok továbbra is Rácalmáson sakkozzanak. Hig�gyék el nekem, hogy lehet önmagunkért játszani, de egy
csapatban való játék sok egyébre is megtanítja a sakkozót. Elsősorban folyamatos játéklehetőséget biztosít, és képessé
tesz arra, hogy egy közösségért
játsszunk.
Tovább kell folytatnunk a
legfiatalabbak, óvodáskorúak,
alsó tagozatosok, általános iskolások oktatását, versenyeztetését. Nyilvánvaló, hogy a
jelentősebb eredményekre várni kell. Csak türelmes, kitartó
munka, áldozat a gyerekektől,
szülőktől, oktatóktól hozhat
előrelépést, de dolgozni és tanulni kell!
Kondás László
a sakkozás elkötelezett híve

Rácalmás

Várpalota: regionális
szakmai találkozó

A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület képviselői Várpalotán jártak,
ahol részt vettek a városvédő és szépítő egyesületek
Regionális szakmai találkozóján.
Egyesületünket képviselte Bodnárné Surányi Gabriella elnökségi tag, Borné
Pusztai Ildikó, Pallosné Sobor Angéla, és Pallos László
egyesületi tagok.
A várpalotai Thury- várban volt a találkozó színhelye. Gazdag program várta a
vendégeket. Várpalota polgármestere, Talabér Mária és
az ottani városvédő és szépítő egyesület elnöke Petrovics
László köszöntötte az egybegyűlteket.
Délelőtt megismerkedhettünk Várpalota helytörténeti értékeivel várséta keretében. Lenyűgözött
bennünket maga a monumentális vár, melynek felújítása nagy feladatot ró a városra. A Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeumában találkoztunk a magyar vegyészet
csodálatos múltjával és bíztató jelenével, majd a Bányászattörténeti Gyűjtemény
igen emlékezetes perceket
jelentett.
Délután az itteni helytörténeti értékekbe pillanthattunk be. A római kori

halomsírok rejtélyével ismerkedtünk, valamint az
irodalmi hagyományőrzés
keretében Krúdy Gyuláról
hallottunk tudományos igényű előadást.
Ezután következett a
résztvevő városvédő egyesületek bemutatkozása, valamint véleménycsere az
elhangzottakról. Bemutatkozó előadásunk képi háttérrel, amit Bodnárné Surányi Gabriella tartott, nagy
sikert aratott.
Nagyon jó volt hallani,
hogy van olyan egyesület
ahol a mi példánkból merítenek.
Összefoglalásként ajánlásokat fogadtunk el:
– a regionális találkozóknak nagy gyakorlati haszna
van

– programjainkat adjuk át
egymásnak
– pályázatokról fontos az
információ csere
– a településeket átfogó
feladatokat, ha lehet meg
kell osztani
– közös kirándulást is
szervezhetünk két-két egyesület részvételével
– a törvényi változások
miatti alapszabály módosítások tapasztalatait meg kell
osztani egymással
– el kell érni azt, hogy az
országos elnökség hathatósabban képviselje az ország
városvédő és szépítő egyesületeit.
Kis csapatunk fáradtan,
de hasznos munka örömével, késő este ért haza.
Pallos László
egyesületi tag
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Református hírek

Református istentiszteletek minden vasárnap 10.30kor a református-evangélikus
templomban.
Tanévnyitó hittanos családi istentiszteletet tartunk
szeptember 21-én, vasárnap
10.30-tól a templomban. Várjuk a református hittanosokat,
családjukat, a gyülekezeti tagokat és minden érdeklődőt!
Gyülekezeti családi napot szervezünk október 4-én,
szombaton a Rókavárban. A
9-kor kezdődő programra a
lelkipásztornál lehet jelentkezni.
Honlapunkon és facebook
oldalunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről,
beszámolókat olvashat és képeket nézegethet.
Honlapcímünk:
http://refkulcsrac alm.
wordpress.com/
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.
com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Lélekfrissítő
„A Lélek gyümölcse pedig:
szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás.” (Galata levél 6, 22-23)
Ha a gyümölcsfa megbetegszik, ehetetlen gyümölcsöt
hoz, mert nem tudja megérlelni termését vagy mert kártevők támadják meg. Ha jó fajta
és egészséges a fa, ízletes lesz a
gyümölcs Mi emberek is hozunk
gyümölcsöket. Olyan a gyümölcsünk, amilyen a belsőnk. Akiben az Isten Lelke van, azon
meglátszik az öröm, a szeretet,
a szelídség, jóság, mindaz, amit
Pál apostol fölsorol. Milyenek a
gyümölcseink? Mi milyennek
látjuk magunkat és a környezetünk mit mondana rólunk?
Embertársaink élvezik lelkünk
gyümölcseit?
Imádság: Uram, teremts
bennem tiszta szívet és add,
hogy jó gyümölcsökkel teli életem legyen ! Ámen.
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Húszévesek
a városvédők

Húsz évvel ezelőtt, 1994ben alakult meg a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület elődje, a Rácalmási Faluvédő Egyesület.
A jubileumot lapzártánkkal egy időben, szeptmber
19-én ünnepelték az egyesületi tagok, segítőik és támogatóik. Az előzetes program
alapján az egyesület elnöke,
Bodnár Sándor köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik az elmúlt két évtizedben segítették a városvédők céljainak elérését, tevékenységükkel hozzájárultak
a rendezvények sikereihez,
valamint ahhoz, hogy lakóhelyünk szebb, élhetőbb legyen.

Szelektív
hulladékgyűjtési
naptár

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.
Szállítási időpontok:
Szeptember 24.
Október 22.
November 26.
December 23.
Óvjuk együtt környezetünket!

Rácalmás

Rácalmási cserkész hírek

A cserkésznaptár szerint
ismét véget ért egy év. Második teljes cserkészévünket
zártuk és a harmadikat nyitottuk vezetőségi megbeszélésünkkel, melyen értékeltük
munkánkat:
Teljesítettük munkatervünk szinte minden pontját.
Megkaptuk csapatszámun-

kat, sikeresen teljesítettük a
vezetőképzések akadályait,
munkánkkal jó hírét keltettük a cserkészetnek, nyári táborainkba mindenki eljuthatott. Az általunk szervezett,
illetve közreműködésünkkel
zajló portyákon, táborokban 500(!) éjszakát töltöttek
el a résztvevők, több mint
500 órát teljesítettünk önkéntes munkák során. Aktív részesei voltunk ismét a
nagy-sikerű Betlehemesnek
és a Passiónak is. Bekapcsolódtunk a Hungarikum-törvényhez kapcsolódó ifjúsági
értékőr mozgalomba. Sport,
játék, kultúra és hagyományőrzés színesítette foglalkozásainkat. Nem kielégítő a
helyi önkormányzattal és az
egyházközséggel a kapcsolatunk. Sajnálatosan egyik
intézménynél sincsen az ifjúsággal foglalkozó, törődő
szakember.
Nyári táboraink
Pünkösdkor négynapos
portyát szerveztünk a „Rókavárban”, ahol 34 cserkészünk mellett, nyílt napunkra

szülőket, vendégeket is meghívtunk. Az értékőr mozgalom záró táborában négyen
képviselték csapatunkat. Július elején tartottuk csapattáborunkat a Bakonyban,
Jásd mellett a Gaja-patak
völgyében. Vezetőképző táborokban öten vettünk részt.
Zánkán a „Cserkészen az

életre” táborban 58 fős volt
a Rácalmási raj.
2014. őszi-téli programok
Szeptember 5-6. Önkéntes munkát végeztünk a virágágyásunknál és a 6-os úti
keresztnél, mindkettőt kitakarítottuk. Az év hátralévő részében is rendbe tartjuk
őket és a zsidó temetőnél is
segítünk, miként eddig is.
Szeptember 13. 15-20h
Cserkész évnyitó a Duna
parton, a vizisport-telepen.
Bográcsban főztünk, megbeszéltük a programokat és
teendőket szülőkkel, gyerekekkel. Játszottunk, énekeltünk, felelevenítettük a nyári
táborok élményeit. Toborzó!
Minden érdeklődőt szívesen
látunk!
Szeptember 19-21. Vezetőképző hétvége.
Szeptember 23. és 24.
15h-tól tökdekoráció készítése a plébánia előtt. A fesztiválon -a tavalyi évhez hasonlóan- az idén is szívesen
vállalunk munkákat.
Október 4. Túrázni megyünk egy közeli hegységbe.

November 15., vagy 22.
Nyílt Cserkész Sakkbajnokság! (csapatunk és a sakkszakosztály szervezésében)
Október 25-28. Cserkészportya a Cserhát hegységben.
Október 11. 18. november 8. 15. 22. 29. őrsi foglalkozások 16-19h között, önkéntes munkák, betlehemes
próbák, túra.
December 6. Szent Miklós napi cserkészbál!
December-Betlehemes
próbák és előadások. Cserkész Karácsony.
Január 3. hagyományos
USZI-BULI!
Kommunikáció:
A legfrissebb információk, a legtöbb érdekesség, a
legtöbb kép facebook csoportunkban található:
https://www. facebook.
com/groups/525792540830465/
Weboldalunk a korlátozott tárhely miatt csak tájékoztató a csapatunkról, de a
cserkészismereteket itt találhatjátok meg!:
http://almasicserkeszek.
webnode.hu
A Magyar Cserkészszövetség oldala:
http://www.cserkesz.hu
Csapatparancsnok
elérhetőségei:
Blau Sándor
2459 Rácalmás Erdő sor
16. (ez a csapat címe is)
Telefon: 30/437 9109
E-mail: blau@gepida.ro
Lánycserkész-vezető:
Varjuné Müller Ágnes
Őrsvezetők:
Balogh Áron
Blau Sándor (ifj)
Blau Virág
Kesztyűs Viktória
Jó munkát!
Blau Sándor
pk.
1406. sz. Szent Miklós
Cserkészcsapat
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Emlékidéző találkozó

55 éve ballagtak

A rácalmási általános iskolában ötvenöt évvel ezelőtt végzett osztály tanulói
tartottak osztálytalálkozót
a közelmúltban. A 45 éveset szervezték meg először
és azóta minden év nyarának végén összejönnek, találkoznak. Az iskolát harmincan kezdték, nyolcadik
osztály végére 26-an maradtak. Kilencen már nem
élnek közülük – emlékük-

re gyertyát gyújtottak. Szívesen emlékeztek osztályfőnökükre, Hércey Imrére
és tanáraikra. A találkozón
részt vett fő szervezőként is
Somorácz György, valamint
Irmai Lajosné (Kapás Erika), Endrész Julianna, Kovács Ferencné (Bokros Margit), Gacsályi Endréné (Katai
Erzsébet), Eglesz Béla, Tóth
Mihály, Mencző Jenőné (Viharos Éva), Kukucska Gyula.

Ünneplőbe öltözött, hófehér hajú idősek igyekeztek
szeptember ötödikén, szombat délután a helyi Pomóthy
Ételbárba: osztálytalálkozóra voltak hivatalosak! A főszervező, Kovács Györgyné
Inci néni mesélte el, hogy tizenkét évvel ezelőttre nyúlik
vissza a találkozók története: 2002 nyarán hazalátogatott Budapestről Rácalmásra
egy régi osztálytárs az adonyi polgári iskolából. Nyomban értesítették az egykori
csapatból még élő két másik
„lányt” is, s a négy osztálytárs meg is tartotta az első
találkozót otthon, Inci né-

lapokat, történeteket, fényképeket cserélnek a szépkorú résztvevők, rácalmásiak és
a településről elszármazott
egykori falubeliek. Az önkormányzat jóvoltából került az asztalra üdítő, sütemény, harapnivaló, s még
pezsgős köszöntőre is sor
került. Volt is mit ünnepelni: hiszen nem minden nap
szerveznek az országban
olyan összejövetelt, ahol az
átlagéletkor 86 év.
Az idei osztálytalálkozón,
szeptember 6-án Nagyné
Berzai Márta önkormányzati képviselő (aki öt éve
szervezi a rendezvényt és

niék nagyszobájában. A következő alkalomra már meghívtak két volt iskolatárs fiút
is a feleségeikkel. Az azt követő évben még többen lettek, meghívtak olyan volt
polgáristákat is, akik saját
osztálytársaikkal nem szerveztek találkozót. Az idős
vendégekkel kísérők is jöttek, aztán csatlakoztak néhány évvel fiatalabbak is. A
növekvő létszámú találkozóhoz ideális helyszínt biztosít
a Pomóthy Ételbár, busszal,
autóval is könnyen megközelíthetik az érkező vendégek, s aki a találkozó után
a szerettei sírját is meg szeretné látogatni a temetőben,
nem kell sokat gyalogolnia.
A találkozó mára csaknem hatvanfős, igazi múltidéző, emlékőrző összejövetellé bővült, ahol jóízűen
elbeszélgetnek, régi képes-

maga is a rácalmási vonatkozású tárgyi emlékek elkötelezett gyűjtője) és Szilágyi
Irén, a művelődési ház vezetője köszöntötte az egybegyűlt vendégeket verssel,
szép szóval. A programot
Kiss Virág zongorajátéka is
színesítette, külön köszöntötték a 90 év felettieket és
megemlékeztek azokról is,
akik már nem jöhettek el
közéjük. Az idei találkozó
díszvendége, a szintén Rácalmásról elszármazott Vadász Vilmos meteorológus
mesélt az időseknek munkájáról, s gyermekkori emlékeiről. Nagyszerű hangulatban
telt a nagy találkozás, megfiatalodva, csillogó szemmel beszélgettek, tréfálkoztak, kacagtak a hófehér hajú
vendégek. És természetesen
megfogadták: jövőre, veletek, ugyanitt…

Ötvenéves évforduló volt

A Rácalmási Általános Iskolában ötven évvel ezelőtt
végzett osztály öregdiákjai
találkoztak, és a ballagás óta
először tartottak osztálytatálkozót a nyáron. (Elnézést
kérünk, hogy csak most tes�szük közzé a fotót és a találkozó hírét.)
Érdekes, színes osztály volt
az övék, vidámságukat máig
megőrizték. Meséltek magukról, az életükről, családról,
gyerekekről, unokákról. A találkozó résztvevői: Szele Mihály, Kiss Erzsébet, Zsáko-

vics Teréz, Szabó Éva, Czakó
Gabriella, Kapus István tanár, Csanaki Etelka tanár,
Tóth Lajos, Horváth György,
Pálinkás Éva, Mogyorosi Gizella, Vida Éva, Kancsár Márta, Kovács Julianna, Szűcs Gyula, Kiss Anna,
Polgár Ilona, Tóth Gizella,
Pusztai Ildikó, Steiner Lajos, Nagy Zoltán, Mogyorosi József, Maczek József, Filó
György, Bölcs Julianna, Szabó Rozália, Kálmán Ottilia,
Schneider István, Pomothy
László, Rozbora János.
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Mustgáz - veszélyes lehet a szüret

Ősszel kezdetét veszi a
szüret időszaka, ilyenkor jellemző veszélyforrás a mustgáz, amely a must erjedése
során felszabaduló szén-dioxid gáz, amely színtelen,
szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb. Zárt helyen, a levegőt
kiszorítva, a föld közelében
terül el. Nagy koncentráció
belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat. Jelei szédülés, hányinger, álmosság,
mentális zavar, eszméletvesztés.
Évente mintegy ötven alkalommal riasztják mustgázzal összefüggő esetekhez
a tűzoltókat. A riasztások jelentős részében már nem lehet segíteni, mert nagyon
gyorsan bekövetkezik az
eszméletvesztés és a fulladásos halál.
Ezért fontos a pincék
megfelelő szellőztetéséről
gondoskodni, és nagyban
növeli a biztonságot a széndioxid-érzékelő használata
is. A pincébe derékmagas-

ságban magunk előtt tartott
égő gyertyával indokolt csak
lemenni. Ha a gyertya lángja kialszik, az egyértelmű jele
annak, hogy nincs elegendő
oxigén a helyiségben, ilyenkor azonnal el kell hagyni a
pincét.
Tragikus példája a mustgáz mérgezésnek egy tavaly október 13-án történt
eset. Egy férfi rosszul lett
Kislángon, a Kossuth utca
egyik családi házának borospincéjében. A bajba jutott emberen még a tűzoltók kiérkezése előtt az egyik
hozzátartozója próbált segíteni, azonban a gyors reagálás ellenére a mentőszolgálat
munkatársai már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag
légzőkészüléket viselő ember segíthet, e nélkül a segítő is könnyen áldozattá válhat. Veszély esetén hívja a
katasztrófavédelmet a 105ös segélyhívó számon!
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A hónap híre és fotója

Kacsafutam, sportolóinkkal

Jótékonysági rendezvényen vettek részt a rácalmási kenusok. Az Országház előtti vízi felvonuláson, világ és olimpiai
bajnokok társaságában eveztek.
A több száz sportoló célja a hátrányos helyzetű gyerekek
megsegítése. Bucsi Bence, Nagy Ívó Máté és Kindle Marcell
örömmel vettek részt a rendezvényen.
További információk: www.kacsafutam.hu
Bölcskei Ferenc
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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.
Augusztus utolsó hete óta nincs tudomásunk rácalmási
babák születéséről.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. október
25-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: október 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket,
megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb október 13-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.
E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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