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Meghívó
Tisztelt Rácalmásiak!
Közeledik advent, a vára-

kozás időszaka. 
Szeretettel invitálom 

önöket a betlehemavató ün-
nepségünkre, valamint a 
Rácalmásiak karácsonyá-
ra, amely idén új helyszínen 
lesz: a Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsar-
nok ad otthont a karácsonyi 
rendezvénynek és a szilvesz-
teri bálnak egyaránt.

Töltsük együtt az év végi 
ünnepeket!

Schrick István
polgármester

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
október 19-én tartott városi megemlékezésen a Jankovich Miklós Ál-
talános Iskola ünnepi műsorát láthattuk az iskola udvarán

A városvédő egyesület vezetősége átadta az idei elismeréseket

Virágos Rácalmásért
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület no-
vember 16-án, péntek-
en tartotta a virágosítási, 
településszépítési verseny 
idei díjkiosztó ünnepségét. 
Az első, második és a har-
madik helyezések mellett 
Szép Porta táblák is kiosz-
tásra kerültek. Az egyesület 
és a település vezetői 
megköszönték a közössé-
gi virágágyások és a köz-
területek gondozásában, lo-
cso lásában kifejtett áldozatos 
munkát is. (Írásunk és ered-
mények a 4-5. oldalon.)
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Fogadóóra
A Rácalmás újság szep-

temberi számában tévesen 
jelent meg a fogadóóra. Ok-
tóber 3-án Németh Miklósné 
alpolgármester várta a lakókat 
a polgármesteri hivatalban.

A következő alkalommal, 
december 5-én 

Vizi István 
képviselő tart fogadóórát.
Helyszín: Polgármesteri 

hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. 

Zöld 
hulladék 
elszállítása

Tisztelt Rácalmási La-
kók!

Tájékoztatjuk önöket, 
hogy az idei évben a ké-
sei lombhullás miatt az ön-
kormányzat december 3-tól 
december 7-ig tervezi el-
szállítani a kerti lebomló 
zöldhulladékot Rácalmás la-
kóházas övezetében.

Kérjük önöket, hogy a 
zöldhulladékot szállítható 
állapotban, zsákokban szí-
veskedjenek összegyűjteni és 
azokat a szállítás időpontjáig 
az udvarban tárolni. 

Felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy ezúttal KIZÁRÓ-
LAG a zöld hulladékot viszi 
a jármű. A LOMOKAT ne 
tegyék ki a házuk elé.

Továbbá felhívjuk a fi-
gyelmüket arra is, hogy a 
szállító jármű minden utcá-
ba csak egyetlen alkalom-
mal megy. Éppen ezért már 
az első szállítási napon, de-
cember 3-án tegyék ki a ke-
rítésükön kívülre a zsákokat, 
mert ahol egyszer már volt, 
oda másik nap már nem tér 
vissza az autó!

Rácalmás Város 
Önkormányzat

Hamarosan elkészül 
a Millenniumi park

Érdemes kisétáli a Millenniumi parkba, amely TOP-os támogatás jó-
voltából megújult az elmúlt hónapokban. A szakemberek lassan be-
fejezik a munkálatokat. Rendbe tették és megerősítették a tó med-
rét, gyalogos ösvényeket alakítottak ki. Már a parkosítás és a padok, 
térbútorok kihelyezése van hátra

Már csak jövőre 
lesz tűzgyújtási 
időpont!

Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a legközelebbi tü-
zelési időszak 2019. február-
jától - novemberig tart.

2018.december és 2019. 
januárban az önkormányzat 
rendelete szerint tilos a tűz-
gyújtás.

Köszönjük megértésüket.
polgármesteri hivatal

Szelektív naptár
Szelektív hulladékgyűj-
tési napok: November  
27. December 11. és 29.

Adomány Dransfeldből
Dransfeld partnervárosunk Németországból az idei évben is elküldte segélyszállítmányát Rácalmásra,hogy a rászoruló családokhoz még ka-
rácsony előtt eljusson a küldemény. Az önkormányzat szociális bizottsága kiértesítette a rászorulókat
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Virágos Rácalmásért díjkiosztó ünnepség
Több évtizedes hagyomá-

nyai vannak Rácalmáson a 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület virágosítási, porta- és 
településszépítési verseny-
nek. Az idei díjátadó ünnep-
ség pénteken volt a művelő-
dési házban.

Bodnár Sándor, a 
Rácalmási Várossvédő és 
Szépítő Egyesület elnöke 
köszöntötte a díjátadó ün-
nepségen megjelenteket, 
azokat, akik jeleskedtek idén 
a portájuk, az udvaruk és az 
előkertjük szépítésében.

Az ünnepségre névre szó-
ló meghívót kaptak azok, 
akiket a bíráló bizottság 
döntése alapján első, máso-
dik, harmadik helyezéssel ju-
talmazott az egyesület, illet-
ve szeretettel várták azokat is 
a rendezvényre, akik aktívan 
közreműködtek a közösségi 
virágágyások gondozásában, 
a parkok, a vasútállomás, a 
település közterületeinek 
ápolásában, az ültetésben, 
gyomlálásban, locsolásban, 
metszésben.

Nem véletlenül muta-
tott száz fölötti létszámot a 
meghívottak köre, hiszen a 
kisvárosban nagyon sokan 
és sokat tesznek azért, hogy 
igényesen kialakítottak, vi-
rágosak, színpompásak, ren-
dezettek legyenek az utca-
frontok, az előkertek és a 
közterek. Egyebek mellett 
ezt is megköszönte Schrick 

István, Rácalmás polgármes-
tere a rendezvényen. Hozzá-
téve: ugyanezen a délutánon 
volt Nagykőrösön a Virágos 
Magyarországért országos 
program díjkiosztója, amely-
re Rácalmás idén is beneve-
zett, az információink szerint 
belügyminisztériumi elisme-
rést kapott kisvárosunk. (A 
díjról részleteket lapunk kö-
vetkező számában közlünk.) 
Mégsem oda mentek el az 
egyesület és település veze-
tői, hanem a városvédők he-
lyi díjkiosztójára, mert szá-
mukra azok az emberek a 
fontosak, akik helyben sokat 
tesznek. Hiszen nem a díjért 
virágosítanak és szépítenek, 
hanem önmagukért, azért, 

mert fontos számukra a kör-
nyezetük, a lakóhelyük. 

Steiner Lajos, a városvé-
dők elnökségi tagja, a Vi-
rágos Rácalmásért verseny 
bírálóbizottságának veze-
tője kedvező tapasztalatait 
osztotta meg a jelenlévők-
kel, mint mondta, négy al-
kalommal értékelték a ver-
senybe benevezett portákat, 
és öröm volt látni a jó ér-
zékkel kialakított, impo-
záns kerteket, utcafontokat.

A bizottság tagjaként 
Bánhegyesi Attila készített 
gyönyörű fotókat a terciák-
ról, ágyásokról, kerti tavak-
ról, teraszokról, erkélyek-
ről... A képeket láthatták a 
díjkiosztón résztvevők. 

Először a helyezetteknek 
és a közterületek gondozói-
nak adta át az elismeréseket 
Bodnár Sándor . A „fődíjat”, 
a Szép Porta táblát hagyta a 
végére, amelyet idén tizen-
ketten tehetnek ki büszkén 
a házuk falára.

(Aki nem tudott részt 
venni az ünnepségen, a vá-
rosvédő egyesület irodájában 
(régi városháza épületének 4. 
irodája) veheti át az okleve-
let és a díjat szerdai napokon 
8 és 10, valamint 17-18 óra 
között.)

Gratulálunk minden-
kinek, aki környezete vi-
rágosításával, ápolásával 
hozzájárult Rácalmás tele-
pülésszépítéséhez!
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Szép Porta – 2018.  
 1. Nógrádi Sándor Szigetfő  u. 57
 2. Ginál Krisztián Esze T.  u. 17.
 3. Fehérvári Györgyné Nárcisz köz 1.
 4. Dzsunyák Mária Kossuth L.  u. 41.
 5. Bauer László Martinász  u. 54.
 6. Bánhegyesiné Simon Mária Vasvirág  u. 5.
 7. Kürtösi Györgyi Martinász  u. 13.
 8. Koós Gábor Martinász  u. 42.
 9. Hajnal József Zrínyi  u. 4.
 10. Kapás Istvánné Adonyi út 14.
 11. Hertelendy Józsefné Adonyi út 16.
 12. Nagy Imréné Tóth Á.  u. 27.
   

Virágos Rácalmás – 2018. 
 I. helyzés
 1. Nógrádi Sándor Szigetfő  u. 57.
 2. Igmándi Béla Esze T. köz 6.
 3. Ginál Krisztián Esze T.  u. 17.
 4. Fehérvári Györgyné Nárcisz köz 1.
 5. Kürtösi Ferencné Széchenyi tér 6.
 6. Dzsunyák Mária Kossuth L.  u. 41.
 7. Bauer László Martinász  u. 54.
 8. Oros Pál Erdő Sor 1.
 9. Kürtösi Györgyi Martinász  u. 13.
 10. Koós Gábor Martinász  u. 42.
 11. Perusza László Fő  u. 69.
 12. Rácz József Fő  u. 4.
 13. Kecskés Kálmán Tóth Á  u. 48.
 14. Hajnal József Zrínyi  u. 4.
 15. Bor Imréné Fő u. 33.
 16. Szalóki Győző Fő u. 63.
 17. Majerné Perusza Andrea Tóth Á  u. 1.
 18. Kapás Istvánné Adonyi  u. 14.
 19. Hertelendy Józsefné Adonyi  u. 16.
 20. Somorácz Jánosné Tóth Á  u. 46.
 21. Liszmajer Györgyné Prekop F.  u. 16.
 22. Omodi Józsefné Fő  u. 76.
 23. Kelemen Tibor Arany J.  u. 8.

 II. helyezés
 1. Juhász Jánosné Szigetfő  u. 4.
 2. Hanák Istvánné Arany J.  u. 22.
 3. Ifj. Oros Pál Radnóti Tér 3.
 4. Bánhegyesiné Simon Mária Vasvirág  u. 5.
 5. Mózes Sándor Martinász  u. 48.
 6. Józsa Libor Anikó Viola  u. 5.
 7. Szabó Jánosné Buruncz Anna Nyírfa  u. 3.
 8. Bodnár Attila Tulipán  u. 6.
 9. Nagy Lászlóné Adonyi  u. 18.
 10. Szabó Jánosné Márkus I.  u. 5.
 11. Szeibert Jánosné Sárvári  u. 5.
 12. Tóth Istvánné Tóth Á.  u. 31.

 13. Ragacs Istvánné Móricz Zs.  u. 26.
 14. Tóth Istvánné Deák Tér 1.
 15. Varga László Kossuth L.  u. 26.
 16. Nyeste Ferenc Somogyi B  u. 26.
 17. Nagy Imréné Tóth Á.  u. 27.
 18. Gál Mária Nárcisz köz 5.
 19. Bodó Mariann Somogyi Bu.  u. 57.
 20. Abinéri Lajos Györgyné Kígyó köz 9.
 21. Magyar Zoltán Akácfa  u. 8.
 22. Schmidt Lajosné Fő  u. 15.
 23. Czinka Lászlóné Fő út 36.

 III. helyezés
 1. Csatári Tamás Béke köz 4.
 2. Bauer-Major Tünde Harmat  u. 3.
 3. Fogas Istvánné Petőfi S.  u. 27.
 4. Mráz Ferencné Erdő Sor 15.
 5. Molnár József József A  u. 53.
 6. Novák Veronika Petőfi S.  u. 2.
 7. Wiedermann István József A  u. 51.
 8. Süveges János Martinász  u. 41.
 9. Homokiné Pelsőczy Csilla Móricz Zs.  u. 34.
 10. Rácz Imre Kulcsi út 19.
 11. Lováti Lajosné Kulcsi út 49.
 12. Lőkös Zoltán Fő  u. 34.
 13. Erdélyiné Sarok Zsuzsanna Tóth Á  u. 29.
 14. Gyöngyösi László Petőfi S.  u. 3.
 15. Scheier-Kiss Nóra Arany J.  u. 6.
 16. Rácz Tiborné Kulcsi út 36.

Virágágyás gondozók  
 1. Baji család  
 2. Cikk-Cakk Foltvarró Klub  
 3. Művelődési Ház és Könyvtár  
 4. Rácalmási Református Gyülekezet  
 5. Nordic Walking Klub  
 6. Vajk Íjász Szakosztály  
 7. Remény Klub  
 8. Napfény Nyugdíjas Klub  
 9. Cimbora Klub  
 10. Szt. Miklós cserkész csapat  
 11. Füléné Perusza Katalin tanárnő osztálya
 12. Kiss Sándoré és Családja  
 13. Varga Lászlóné  
 14. Szloboda Katalin  
 15. Szigeti Judit És  Birtalan Levente  
 16. Ragacs Zoltán  
 17. Sali József  
 18. Hajnal József  
 19. Molnár József  
 20. Mess Viktória  
 21. Jankovich Kúria  
 22. Manóvár Óvoda 

Eredmények, díjazottak
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KÖZGYŰLÉSI 
MEGHÍVÓ

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület (2459. Rá-
calmás, Szigetfő u. 11-13.) nevében meghívom önt a 

2018. november 30-án (péntek) 16.30 órakor
tartandó rendkívüli közgyűlésünkre.
Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tar-

tására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pon-
tok tárgyalásával 2018. november 30-án 17 órakor.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függet-
lenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár.

Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a 2018. évben eddig végzett munkáról. A 

beszámoló elfogadása.
Előadó: Bodnár Sándor elnök
2. A jelölőbizottság javaslatának beterjesztése
Előadó: Veress János
3. Az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak válasz-

tása.
Javaslattétel, szavazás, szavazatszámlálás, a szavazás ered-

ményének kihirdetése.
Előadó: Pallos László
4. Egyebek.

Bodnár Sándor
elnök

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. december 

21-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. december 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb december 10-ig juttassák el a szerkesz-
tőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármes-
teri hivatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Háborúk áldozataira emlékeztünk
November 11-én 11 óra 

11 perckor – mint Európa 
szerte oly sok helyen – Rá-
calmáson is mécsesek megy-
gyújtásával emlékeztünk 
meg a háborúkban elesett 
katonákról. 

Napra pontosan 100 év-
vel ezelőtt, 1918. november 
11-én lépett életbe az első 
világháborút lezáró fegyver-
szüneti egyezmény, és a bé-
keszerződés megkötése után 
1919. november 11-én Lon-
donban tisztelegtek először 
a harcmezőkön elhunyt ka-
tonák előtt. Az azóta eltelt 
száz évben még egy világ-
háború szedte milliószám 
fegyveres (és civi)l áldozatát, 
így ez a nap, november 11-e 
vált valamennyi háborúban 
elesett katona emléknapjává.

E napon Európa szerte 
fáklyás vonulással, koszo-

rúzással, mécses gyújtással 
tartanak megemlékezése-
ket, melyeken a városok ve-
zetői, civil szervezetek, ve-
teránok, művészek, oktatási 
intézmények is nagy szám-
ban vesznek részt. Rácal-
máson az I-II. világháborús 
emlékműnél Bodnár Sán-
dor, a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöke 
üdvözölte a megjelenteket, 
majd Baksa László tanár úr 
emlékezett meg beszédében 
a háborúk soha nem felejt-
hető borzalmairól, rácalmási 
áldozatairól. Ezután közö-
sen gyújtottuk meg kis mé-
cseseinket, s tiszteletünk je-
léül elhelyeztük azokat az 
emlékmű tövében. 

A megemlékezés híres 
szimbóluma a pipacs, mely-
nek története 1915-re nyúlik 
vissza. John McCrae kato-

naorvos figyelt fel arra, hogy 
a csatatérten és a katonai te-
metők földjében nagy szám-
ban nő a vérvörös pipacs. Ez, 
valamint jó barátja elveszté-

se inspirálta a világirodalom 
egyik legszebb háborús ver-
sének megírására.

Bodnárné 
Surányi Gabriella

Flanders Mezején
Flanders mezején pipacsok nőnek
Keresztjei közt egy temetőnek
Ez jelöli a mi helyünket; s bár fenn az égen
Még bátran szól a pacsirta ének
Lenn, az ágyúdörgésben nem hallod őket.

Mi vagyunk a halottak, kik pár napja még
Éltünk, elestünk, ragyogott ránk a naplemente
Szerettünk, szerettek minket s most itt a vég,
Flanders mezején.

Viaskodjatok Ti az ellenséggel;
Átadjuk a fáklyát elhaló kézzel;
Vigyétek Ti azt magasra tartva.
De ha hűtlenek lesztek hozzánk, mélyén a sírnak
Mi nem tudunk aludni, bár pipacsok nyílnak
Flanders mezején. 

(Nika Géza fordítása)
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A Szent György polgárőr egyesület hírei

Láthatósági mellény nélkül ne kocogjanak 
esténként az utcán

Büszkén tehetjük közzé, 
hogy utolsó jelentkezésünk 
óta a lakosság sérelmére elkö-
vetett bűncselekmény telepü-
lésünkön nem történt.

Történt viszont egy családi 
veszekedés, amelyet csak nagy 
számú rendőri jelenléttel tud-
tunk békés mederbe terelni.

Az ünnepek közeledtével 
ismét megjelenhetnek az al-
kalmi, illegális árusok. Min-
denkit figyelmeztetünk, hogy 
ezek a házaló kereskedők 
nem az eladott áruk tisztessé-
ges jövedelméből szeretnének 
megélni, hanem a kiszemelt 
személyek megkárosítását he-
lyezik előtérbe. Ezért kérünk 
mindenkit, hogy az ilyen sze-
mélyeket ne engedje be laká-
sába. De az illegális fa árusok 
sem jelentenek kisebb ve-
szélyt számunkra. 

A korai estéken, sötétben 
futók, kerékpározók, gyalogo-
lók tegyenek saját védelmük-
ben. Elsősorban vegyenek 
láthatósági mellényt, vagy 
messziről jól látható öltözé-
ket. A divatos feketét, saját 
érdekükben mellőzzék, mert 
autóból nagyon nehezen ve-
hetőek észre. 

Figyelmeztetni kívánjuk az 
autósokat, hogy még ebben az 
évben több alkalommal lesz 
traffipaxos ellenőrzés, sőt az 
alkohol szonda is előkerülhet 
az ünnepi forgatagban.

Hagyományosan, az év 
végi ünnepek közeledtével, 
minden alkalommal felhív-
juk a település lakosainak fi-
gyelmét, hogy a fenyőfán 
soha ne hagyjanak őrizetle-
nül égő gyertyákat, fényfüzé-
reket, amennyiben mégis be-
következne a baj, úgy kezdjék 
el a tűz oltását, amennyiben 
láthatóan sikertelen azonnal 
hívják a 112-es segélyhívó vo-
nalat és jelentsék az eseményt.

Szilveszteri pirotechni-
kai eszközök vásárlásánál fi-
gyeljenek arra, hogy csak az 
engedéllyel rendelkező ér-
tékesítőknél szerezzék be a 
felhasználni kívánt tűzijáté-
kokat. Azért említek tűzijá-
tékot mivel magyar országon 
a 155/2003 kormány rendelet 
alapján petárdát magánsze-
mély nem birtokolhat.

A tűzijátékok felhasználá-
sa december 31-én 18 órától 
másnap, azaz január 1-ig le-
hetséges. A fel nem használt 
pirotechnikai eszközöket a 
kijelölt helyeken vissza lehet 
adni.

Egyesületünk tagjai az ün-
nepek alatt is a szokásos mó-

don fognak szolgálatot adni, 
járőröznek és továbbra is 
odafigyelnek közterületeink 
rendjére. 

Önkormányzatunknál ja-
vaslatot fogunk tenni a közte-
rületen való alkoholfogyasz-
tás korlátozásának érdekében, 
valamint javasolni fogjuk a 
Szigetfő - Ady E útca isko-
la körüli útszakasz időszakos 
(07 és 08 óra közötti) egyirá-
nyúsírását. Ez utóbbit a meg-
növekedett forgalom miatti 
balesetveszély indokolja.

De ehhez szükségünk van 
tagjaink elkötelezettségé-
re, onkormányzatunk és nem 
utolsó sorban az önök segít-
ségére, amit az idei esztendő-

ben is megkaptunk. Az önök 
jóvoltából, adójuk 1%-ából 
egyesületünk 891.300 forint 
többlet pénzügyi eszközzel 
gazdálkodhat az idei eszten-
dőben. Köszönjük!

Amint látják egyesületünk 
táblákat helyezett ki a gya-
logátkelőhelyeknél a bizton-
ságosabb átkelés érdekében, 
és ebben a hónapban fogjuk 
üzembe helyezni a kulcsi úton 
a radaros, napelemes fényjel-
zős gyalogátkelőhely előjelző 
táblát is.

Továbbra is várjuk mind-
azoknak a büntetlen előéletű 
személyeknek a jelentkezé-
sét, akik munkájukkal segíte-
ni szeretnék Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
megtartását, amely köszön-
hető egyesületünk tagjai, az 
önkormányzatunk, és nem 
utolsó sorban a helyi körze-
ti megbízottakkal való erős 
együttműködésnek.

Munkájukat megköszönve 
továbbra is jó erőt, egészséget, 
békés, boldog karácsonyt, és 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden rácalmási lakosnak és 
kollégáinknak.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899

Figyelmeztető táblákat helyeztünk ki a gyalogátkelőhelyekhez
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Mozalmas volt az októberünk
Délelőttönként az iskolá-

sok már otthonosan mozog-
nak a testnevelés óráikon. 
Délutánonként kézilabda 
edzések, gyógytestnevelés, 
hölgy fitnesz órák kerülnek 
megrendezésre, de baráti 
társaságok is teremfociztak 
már náluk. A hétköznapok 
mellett minden hétvégén 
rendezvények fogadták a 
idelátogatókat, és izgalmas, 
gólzáporos mérkőzéseken 

szurkolhattak Rácalmás csa-
patainak a lelátón.

A Rácalmási Sport Egye-
sület kézilabdázói több ha-
zai rangadójukat is lejátszot-
ták: a serdülők pénteken, a 
felnőtt nők és férfiak szom-
baton, míg a fiatalabbak va-
sárnapi időpontokban mér-
kőztek. 

Október 20-22 között iga-
zi kézilabda-ínyencség várta 
a sportcsarnokban a szurko-

lókat: a Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sport-
csarnok a hagyományosan 
megrendezett, immár XIV. 
Üstökös Kupa egyik helyszí-
ne volt. A három nap alatt az 
ország minden tájáról érke-
ző összesen 32 csapatot lát-
hattunk vendégül. Szomba-
ton a 13 év alatti fiúcsapatok 
mérték össze erejüket, majd 
vasárnap a 13 és 14 év alatti 
lányok meccseitől volt han-

gos a lelátó, hétfőn pedig a 
helyosztók következtek.

A „Hölgyfitness” órái nép-
szerűek, folyamatosan nő 
taglétszámuk, de szeretettel 
várják az új jelentkezőket is.

A „Tiéd a pálya!” prog-
ram keretében a 2018-as az 
évben november 17-én lehet 
utoljára a kinti pályákon ját-
szani. A téli időszak után a 
tavasz beköszöntével szere-
tettel várjuk az érdeklődőket.

Novemberi események a rendezvényközpontban
November hónapban sem lesz üres 

hétvége a Rácalmási Rendezvényköz-
pont és Sportcsarnokban. Nevét tük-
rözve rendezvényként születésnapok 
sokasága kerül megrendezésre a pén-
tek, szombat és vasárnapi kézilabda 
meccsek mellett. Egyes napok délelőtt-
jén a sportkedvelőket fogadjuk adott 
bajnokságok több csapat részvételével 

lebonyolított küzdelméhez, majd dél-
után a trombitát fújjuk a boldog szü-
letésnapossal. 

Novembertől a focisták is eddzenek 
pályáinkon, nem meghátrálva a korai 
sötétedéstől és az esti hidegtől. A kö-
vetkező hetekben minden korosztály 
csapata elkezdi téli edzéseit a csarnok-
ban.

 Iskolai szinten nagy jelentőséggel 
bíró rendezvény lesz csarnokunkban, a 
3 délutánra szervezett diákolimpia te-
rületi fordulói.

A következő kézilabda meccseken 
szurkolhatunk a Rácalmás Sportegye-
sület sportolóinak és a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola és AMI tanulói-
nak:

2018-11-17 16:00 Rácalmás SE Soponya SE női felnőtt kézilabda
2018-11-17 18:00 Rácalmás SE DUE DSE ffi felnőtt kézilabda
2018-11-23 16:30 Rácalmás SE Pénzügyőr FU16 serdülő kézilabda
2018-11-24 09:00 Rácalmás SE +7 csapat  FU14 gyermek kézilabda
2018-11-25 09:00 Rácalmás SE 6 csapat FU10 gyermek kézilabda
2018-11-26 14:00 Diákolimpia 4 csapat LU14 gyermek kézilabda
2018-11-27 14:00 Diákolimpia 2 csapat FU14 gyermek kézilabda
2018-11-28 14:00 Diákolimpia 4 csapat FU12 gyermek kézilabda
2018-12-01 18:00 Rácalmás SE Cunder TU ffi felnőtt kézilabda
2018-12-07 16:30 Rácalmás SE VSE Tököl FU16 serdülő kézilabda

Kísérjék figyelemmel aktuális programjainkat a sportcsarnok bejáratánál található hirdetőtáblákon, valamint facebook 
oldalunkon!
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Kedves Szülők!
„A földet nem apáinktól örö-

költük, unokáinktól kaptuk 
kölcsön.”

Óvodánk az idei évben 
is csatlakozott az Európai 
Hulladékcsökkentés Hét-
hez, melynek a szlogenje: 

„Méregtelenítsünk!”
 Ennek jegyében az aláb-

bi akciókat hirdetjük meg a 
szülői közösség számára:

– Használt elemek gyűj-
tése az óvoda főbejáratánál 
elhelyezett dobozba

– Tájékoztató előadásra 
várunk minden érdeklődőt, 
melynek témája: A környe-
zetbarát tisztítószerek hasz-
nálata, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtés fontossága. 
Az előadás ideje: 2018. no-
vember 21. délelőtt 9 óra, 
helye óvodánk tornaterme. 
Előadó: Buruncz Anikó, 
környezetmérnök. Szeretet-
tel várunk mindenkit, aki 

fontosnak tartja környeze-
tünk, Földünk megóvását és 
tenni is szeretne ennek érde-
kében. 

– Az elmúlt évben nagyon 
sok ötletes újrahasznosított 
alkotás született a “Régiből 
újat” felhívásunkra. Az idei 
évben is szeretnénk kiállítást 
rendezni az otthon készí-
tett munkákból. Aki kedvet 
érez ahhoz, hogy kreativitá-
sát, fantáziáját felhasználva, 
újat alkosson az otthon fe-
leslegessé vált, hulladéknak 
számító papírból, műanyag-
ból, fémből készült tárgyak-
nak kérjük, 2018. november 
22-ig hozza be az óvodába. 
Az elkészült alkotások ismét 
kiállításra kerülnek az épület 
főbejáratánál.

– Avar gyűjtésre várjuk a 
segítőkész anyukákat, apu-
kákat, nagyszülőket, testvé-
reket 2018. november 21-én 
délután 15 és 17 óra között.

Márton-nap az óvodában

Márton napjához közeledve aktuálissá vált a Liba napunk megszer-
vezése. Sajnos az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programnak, 
így az óvoda folyosóján, tornatermében szerveztük meg a délutánt. 
Köszönjük a sok szülői felajánlást, segítséget!

Nagy élmény volt 
a kutyaiskola látogatása

2018. november 5-én a Rácalmási Manóvár Óvoda és 
Bölcsődébe érkezett a Duna Dog Center Kutyaiskola Du-
naújvárosból. Hatalmas élmény volt a gyermekeknek az álla-
tok közelsége, érintése. Napokon keresztül játékukban meg-
jelent az élmény. 

Köszönjük: Czibere Cecília kutyaiskola vezetőnek Nova 
nevű, ausztrál juhászkutyájának, Mecseki Alexandrának 
Odin nevű cavalierkingcharles spánieljének, Surányi Viktó-
riának Balto nevű Huskyjának és Visi Péternek Don nevű 
dalmatájának.

Kirándult a Bagoly csoport
Kirándulást szervezett a Bagoly csoport: vonattal elutaz-

tak Dunaújvárosba, majd megnézték a Dunát Rácalmáson. 
Szép időben kellemes délelőttöt töltöttek el. Köszönjük szé-
pen Kovács Imre a csoportba járó Marci nagypapájának 
hogy biztosította számunkra a buszt.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Állótábor 2018 
Idén a Bakony szépségeit fe-

deztük fel egy kis faluban Ba-
konybélen 28 gyerekkel. A szál-
lásunk az erdő közepén, a Bakony 
Hotel turista részén helyezkedett 
el. A közeli tisztáson nagy park, 
ahol jót lehetett játszani, kincset 
keresni a gyerkőcöknek. Rögtön 
megérkezésünk délutánján sétát 
tettünk a faluban, felfedeztük a 
környéket.

Kedden felmentünk a Bakony 
legmagasabb pontjára, a Kőris-
hegyre. Igazán nagy teljesítmény, 
23 km, 45000 lépés. Este a Csil-
lagdában jártunk éjszakai csillag 
lesen. 

Szerdán elsétáltunk a Boros-
tyán-kúthoz, megnéztük a Kál-
váriát. A mészégető jól elbújt, 
nem találtuk meg. A csütörtök 
sem múlt el eseménytelenül! Szil-
via néni egy csodás tárlatvezetést 
tartott, tátottuk a szánkat, sok ér-
dekességet, újdonságot, csodát 
mesélt. Esténként kincskeresés, 
újoncavató színesítette a napot. 
Sajnos, a bátorságpróba idén el-
maradt, mert az időjárás megtré-
fált bennünket. Pénteken búcsút 
vettünk a tábortól, és a Pikoló 
Vendéglőben ebédeltünk. Az útra 
csomagolt rántott húsok még 
Pusztaszabolcson is jól estek a kis 

csapatnak! Jó hangulatú, vidám 
egy hetet töltöttünk együtt.

Köszönjük a Városvédő és 
Szépítő Egyesület támogatását, 
melynek segítségével még em-
lékezetesebbé tehettük a tábort. 

Köszönjük a Somogyi és a Haj-
nal család segítségét, akik a cso-
magok szállításával megkönnyí-
tették utazásunkat.

Jövőre is túrázzunk együtt! 
Kürtösiné Fáczán Andrea

Euroskills – Budapest
Iskolánk vezetése szívügyé-

nek tekinti, hogy diákjaink ér-
deklődésüknek, képességeinek 
leginkább megfelelő középis-
kolát válasszanak. Ennek ér-
dekében minden olyan fó-
rumra igyekszünk tanulóinkat 
elvinni, ahol szakmákkal is-
merkedhetnek meg. Intézmé-
nyünknek kiváló kapcsolata 
van Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamarával, így az ő 
anyagi támogatásukkal intéz-
ményünk hetedikes és nyolca-
dikos diákjai-, közel nyolcvan 
fővel- eljuthattak a budapesti 

Euroskills 2018 szakmai eu-
rópa bajnokság és kiállításra.(a 
kamara térítésmentesen bizto-
sított számunkra egy emeletes 
buszt és még élelmiszer-úti-
csomaggal is meglepték a gye-
rekeket.)

 A EuroSkills, a fiatal szak-
emberek Európa-bajnoksága, 
látványos bemutatója a szak-
máknak és a legfrissebb eu-
rópai fejlesztéseknek. Egy na-
gyon jelentős nemzetközi, 
szakmai esemény.

– A pályaválasztás előtt álló 
fiatalok a helyszínen interak-

tív, látványos formában pró-
bálhattak ki különböző szak-
mákat.

– A saját élmény, megta-
pasztalás, inspirációt nyújtha-
tott számukra a szakmai élet-
pálya választáshoz.

– Mindezeket a legmoder-
nebb XXI. századi eszközökön 
keresztül

Diákjaink a következő 
szakmacsoportok világába, 
ezen belül 29 szakmába nyer-
hettek betekintést.

Kreatív művészetek és divat, 
információs és kommunikációs 
technológiák, gyártási és mér-
nöki technológiák, építőipar, 

szállítás és logisztika, szociális 
és személyi szolgáltatások. 

Mindemellett az ügyne-
vezett „tryskills” pontokon a 
szakmák alapfogásait a gya-
korlatban is alkalmazhatták 
játékos feladatok és profi esz-
közök segítségével! Kamasz 
kíváncsisággal próbálták ki a 
robottechnika legújabb vívmá-
nyait, vagy épp a hidegburko-
lás, a kertépítés alapfogásait. 
Maguk készítette ajándéktár-
gyakkal, leporellókkal, pros-
pektusokkal megpakolva utaz-
hattunk haza a látványos és 
élményekben gazdag szakmai 
kiállításról. Baksa László,

Márta István

Köszönet a zenéért
A zene világnapját 1975 óta 

Yehudi Menuhin hegedűművész 
és az UNESCO zenei tanácsának 
a felhívására ünneplik október 
1-jén. Ezen a napon országszerte 
több koncertet, hangversenyt és 
más zenei programot is rendeznek.

Ez alkalomból, mint minden 
évben iskolánk énekkara is készült 
egy kis koncerttel tanáraik és diák-
társaik számára. Idén két dallal ör-
vendeztettük meg a közönséget. 

Először a 2-3. osztályosokból 
álló kiskórus mutatkozott be, 
akik szeptemberben kezdtek el 
együtt énekelni és ez volt az első 
szereplésük. Babits Mihály gon-
dolatait hallhattuk arról, milyen 
hatással van a zene az emberekre.

A felső tagozatosok már több 
éve énekelnek együtt és az Abba 
örökzöld slágerével bizonyították, 
mit is jelent a zene az éneklés 
szeretete. Egy csodálatos dolog 

történt, mert mindenki őket hall-
gatta, amikor énekeltek. 

„Köszönet a zenéért, amiket 
énekelek! 

Köszönet az örömért, mit nyú-
jtanak!

Köszönet a zenéért, mert ez 
egy ajándék.”

Természetesen idén sem feled-
keztünk meg arról, hogy október 
1-je az Idősek világnapja is, amely 
alkalomból meghívtuk iskolánk-

ba a Napsugár Asszonykórust és 
a Napfény Nyugdíjas klub tagjait, 
akik most is örömmel jöttek gyer-
ekekhez. Ők azok, akik mintát ad-
nak a fiataloknak, akik segítségével 
ápoljuk hagyományainkat. Az 
asszony kórus Arany János meg-
zenésített versével örvendeztetett 
meg minket. A műsor végén tisz-
teletünk jeléül egy szál virággal 
köszöntöttük a szép korúakat.

Márkusné Igmándi Zita
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„Rácalmás Koltói Anna utca – Kulcsi út 
gyalog és kerékpárút építése”

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00025 projekt
A TOP-os pályázat keretében 80.000.000 Ft-os 

támogatásból Rácalmás városa a Kulcsi úton több 
mint 1 km kerékpárút hosszal gazdagodhatott ismét 
és egy olyan területen került kialakításra a kerékpár-
út, mely egy új lakóövezetet tud bekapcsolni a köz-
ponti meglévő kerékpárút hálózatba.

Az új lakóterületen sok a kisgyermekes család, 
ezért fontos célkitűzés volt Rácalmás Város Önkor-
mányzatnak, hogy a gyermekek számára a kerékpá-
ros közlekedés biztonságos legyen.  A projekt kere-
tében 2018. szeptember 20-án egy szemléletformáló 
kampány is lebonyolításra került, melyen iskoláskorú 
gyermekek és tanáraik vettek rész. A kerékpárral való 
biztonságos közlekedésről előadást hallhattak a ta-
nulók Fridrich Ferenc Rácalmás Város körzeti meg-
bízottjától. Rácalmás Város Önkormányzat képvi-
selői Pálinkás Tiborné és Vizi István a biztonságos 
közlekedést segítő láthatósági karszalagokat osztotta 
ki a tanulóknak, majd ezt követően az újonnan meg-
épült Kulcsi úti kerékpárúton a rendőrség és a Szent 

György Polgárőr Egyesület polgárőreinek a segítsé-
gével megtörtént a bebiciklizés, ahol szintén a gya-
korlatban ismerkedhettek meg a tanulók a bizton-
ságos kerékpáros közlekedéssel. Az önkormányzat 
bízik abban, hogy a szemléletformáló rendezvény el-
éri célját és a gyermekek biztonságosan közlekednek 
majd a város kerékpárútjain.  

A projekt alapadatai:
Pályázó neve: Rácalmás Város Önkormányzat
A projekt megnevezése: Rácalmás Koltói Anna 

utca – Kulcsi út gyalog és kerékpárút építése
Megítélt összeg: 80.000.000 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt befejezése: 2018. október 15.
Projekt azonosító:
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00025

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

RÁCALMÁS KOLTÓI ANNA UTCA -
KULCSI ÚT GYALOG ÉS
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

80 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00025

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Fotókiállítás-megnyitó 
egy kis örömzenéléssel

Október 19-én különleges kiállítás megnyitón vehettek 
részt az érdeklődők a művelődési házban. Bosnyák László 
Szárnyak, csőrök, tollak című természetfotó kiállítását  Kund-
ra Anikó, a művelődési ház vezetője nyitotta meg, aki Ara-
nyosi Ervin Madárálom című versét szavalta el. A megnyitó-
ra a művész jó barátja, a világhírű finger-guitar-virtuóz, Tom 
Lumen is ellátogatott, aki Poszt Péter kongással kiegészülve 
örömzene koncertet tartott a jelenlévők nagy örömére.

Horváth Béla Rácalmáson
Novemberben is folytatódtak Béla ´bá históriái. Novem-

ber 12-én Horváth Béla történelem tanár arról mesélt a mű-
velődési házban megjelent hallgatóságnak, hogy miért ép-
pen magyarul beszélünk? Az előadássorozat utolsó részében, 
december 3-án a székelyek eredetéről hallhatunk majd. Az 
előadás megtekintése ingyenes. Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket!

Ismét kézműves játszóház 
az őszi szünetben

A művelődési ház doglozói a rácalmási Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársaival közösen, az őszi szünet 
első napján ismét kézműves játszóházzal várták a rácalmási 
gyerekeket a művelődési házban. A délelőtt folyamán öt ál-
lomáson is kézműveskedhettek a látogatók és vihették haza 
az itt készült alkotásaikat. Bízunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát!

Cimborák
Szeptember 29-én, Marcsi nénivel és a rácalmási cimborákkal 

felkerekedtünk, és bebuszoztunk Dunaújvárosba, megnézni a Kor-
társ Művészeti Intézmény legújabb kiállítását. A kiállító és meg-
valósítók művészek is egyben István Csákány és Robert Olawuyi 
voltak.

A kiállítás A PLACE LIKE TOMORROW nevet kapta. Té-
mája arról szólt hogyan látja a két művész majd a jövőt. Jó volt lát-
ni, hogy két különböző művész, hogyan tud megragadni egy közös 
témát és abból kiállítást létrehozni. A művészeknek egyébként ez 
volt az első közös projektjük. 

 A kiállítás három teremből ált, illetve a harmadik teremben egy 
fa szoba is helyet kapott. István Csákány szobrokat készített fa lé-
cekből , sőt még bútorokat is, míg Olawuyi érdekes elgondolkodta-
tó videókat. Az első teremben szobrok voltak amik közül a legtöbb 
az ember fokozatos fejlődését mutatta be, és volt egy videó amin két 
ember volt a bokrok takarásában. Ezután felmentünk egy csigalép-
csőn. A második szobába érve egy videó várt miket, amin egy erdő 
terület volt aminek az alja elfolyt. Olyan volt mint egy vízesés. Ezek 
után egy sötét folyosón vezetett tovább az utunk. Onnan tudtuk, 
hogy elérkezett a harmadik terem, hogy megláttunk egy rózsaszín 
fényt. A harmadik terem ugyanis rózsaszínű volt. Ahogyan pedig 
beléptünk, egy tükör fogadott minket illetve egy szobrocska. Aztán 
beléptünk egy faszobába, ahol még a konektor és könyvek is fából 
készültek. Ez után egy videó következett amin egy madár neki üt-
közik az ablaknak. Végül pedig  faszobában vissza menve megnéz-
hettük az árnyjátékot. 

A tárlatvezetőnk Deák Nóra volt aki a vezetés mellett sokat be-
szélt nekünk a két művészről és, hogy ők miket láthattak bele a ki-
állításba, milyennek képzelik a jövőt.

Köszönjük ezt az elgondolkodtató kiállítást, ajánljuk a KMI to-
vábbi kiállításait is a figyelmükbe! Mudra Gréta



Rácalmás14

Népzene minősítő
A Rácalmási Napsugár Asszonykórus és Gyalus Boglárka 

az egyesület vezetője szólóban is részt vett a KÓTA Arany-
páva Népzenei Minősítője rendszerében a térségi szintű mi-
nősítőn. 

A kórus 1998-ban alakult és idén ünnepli fennállásának 
20. évfordulóját, amely alkalomból a művelődési ház előteré-
be egy kiállítással is készültünk. A húsz év alatt több szakmai 
vezető irányításával fejlődött és folyamatosan bővült zenei 
repertoárja. A létszám ugyan az évek alatt folyamatosan vál-
tozott, de egy lelkes mag a mai napig szívvel-lélekkel készül 
a fellépésekre és színesíti Rácalmás város kulturális életét. 
Most pedig lehetőséget kaptunk, hogy megtudjuk, milyen 
szinten van tudásunk. 

A megmérettetésre sok munkával és lelkesedéssel ké-
szültek a tagok. Szeptember óta hetente kétszer próbáltunk, 
hogy minél színvonalasabb műsorral tudjunk bemutatkozni. 
A kórusok produkcióit négy főből álló szakmai zsűri értékel-
te. Vakler Anna a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ar-
tisjus díjas népzenetanára, Enyedi Ágnes a székesfehérvári 
Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alap-
fokú Művészeti Iskola népi ének tanára, Kneifel Imre Szé-
kesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, népzenész és Varró 
János Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanára. A versenykiírás 
szerint két tájegységből származó dalcsokorral lehetett ne-
vezni, amelyek időtartama nem haladhatta meg a tíz percet. 
A dalokat igyekeztünk a szerint válogatni, mind dallamban, 
mind szövegben és főleg hangterjedelemben mindenkinek 
megfeleljen az egyéniségéhez. 

Vasárnap reggel kilenc órakor érkeztünk és izgalommal 
vártuk a fellépést. A megszokott környezetben első műsor-
számként mutattuk be moldvai és mezőségi népdalokból álló 
csokrunkat, amelyek előadása nagyon jól sikerült. A kórus 
a hat népdal éneklése alatt folyamatosan együtt volt, nem 
volt hangnemi csúszás, hangi vagy szövegtévesztés. Elmond-
hatom, énekeseim várakozáson felül teljesítettek, amelyet a 
zsűri is díjazott. A kórus teljesítményét, és Gyalus Boglárka 
somogyi népdalcsokrát DICSÉRETES fokozattal ismerte 
el. Ezzel lehetőséget kaptunk, hogy jelentkezhessünk az or-
szágos minősítésre. 

Márkusné Igmándi Zita
szakmai vezető 

A Gerendai Gábor által szerkesztett havi zenei válogatás-
ban folytatjuk a harmonikások bemutatását, 

Hidasi-Hajós Éva harmonika művész és együttesének 
felvételeivel az 50-es évekből.
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Könyvtári percek
Könyvajánló:

Rebecca Stonehill: 
A lány és a nektármadár

A történet az 1900-as 
évek elejének Kelet-Afriká-
jába kalauzolja az olvasót.

Iris Johnson a 18 éves an-
gol lány egy újsághirdetés-
ben feladott házassági aján-
latra válaszolva 1903-ban 
nekivág az óceánnak és is-
meretlenül férjhez megy egy 
Kelet-Afrikában élő tisztvi-
selőhöz. Jóval idősebb férj-
ében nem lelhető fel sem a 
szerelem sem a kedvesség 
legkisebb szikrája sem, így a 
felhőtlen boldogság Iris szá-
mára csupán ábránd marad.

A lenyűgöző afrikai táj, 
az állatok, de főként a mada-
rak kárpótolják Irist minden 
szenvedéséért. Azonban ha-
marosan megismeri a szerel-
met is a művelt, tanítóként 
dolgozó kikuju, Kamau sze-
mélyében. Titkos kapcsola-
tuk komoly veszélyt jelent 
mindkettőjük számára. Irist, 
miután életet ad a sötét bőrű 
szerelmétől született gyer-
mekének, férje erőszakkal 
hazaküldi Angliába, elsza-
kítva egymástól anyát és fiát.

A nő 49 éven át semmit 
nem tud sem a gyermeké-

ről, sem Kamauról. Élnek e 
még, tud-e róla a gyermeke? 
Meg tudja-e találni 50 évvel 
később abban a Nairobiban, 
ami már cseppet sem hason-
lít arra, amiben valaha élt és 
amiben polgárháború dúl. 
Hogyan lesz a segítségére 
egy indiai szabó, az egyet-
len ember, akit Afrikába ér-
kezésekor barátjának foga-
dott?

Nagyszerű regény a sze-
retetről, barátságról és egy 
végtelenül erős, bátor nőről.

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros

Nők lapja 
magazincsalád

A Nők Lapja magazint való-
színűleg senkinek nem kell be-
mutatni, hiszen minden családban 
van legalább egy személy, akinek 
jár ez az újság. A magazinnak 
ma már van külön pszichológiá-
val foglalkozó lapja, a Nők Lap-
ja Psziché és a gasztronómia sze-
relmeseinek a Nők Lapja Konyha 
és annak extra száma a Nők Lapja 
Konyha Desszert. Mindhárom lap 
megtalálható a könyvtárban!

Schmidt-Czetli Ágnes

Karácsonyi 
gyermekkönyv gyűjtés

A Libri Könyvkereske-
delmi Kft. 3-18 éves korú, 
hátrányos helyzetű, rászo-
ruló gyerek számára gyűjt 
gyermekkönyveket. A fel-
ajánlott könyveket az ún. 
Libri Mesepontokon lehet 
leadni december 9-ig. Mi-
vel a környéken nincs gyűj-
tőpont, a Rácalmási Műve-
lődési Ház és Könyvtárba 
december 7-én 18 óráig be-
hozott felajánlott gyermek-
könyveket másnap eljuttat-
juk az egyik Mesepontba.

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros
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December 12-én vendégünk lesz 
Szabados Ági műsorvezető, a 
„Nincs időm olvasni kihívás” ala-
pítója. 

A következő Olvasóklubot 2018. 
12. 5-én, szerdán 18 órai kezdet-
tel tartjuk a könyvtárban!

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
Októberben és már november elején is sok-sok új könyv érkezett a könyvtárba. Minden 

korosztály részére hoztunk újdonságokat, így a kisgyermekektől a felnőttekig mindenki tud 
válogatni a friss megjelenésű könyvek között! Schmidt-Czetli Ágnes könyvtáros
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Épített kulturális örökségünk I. 

Trafik múzeum Rácalmáson
Picinyke házikó bújik 

meg a Petőfi liget fái alatt, 
cégtábláján múzeumként 
hirdeti magát. A “Rácalmási 
Trafik Múzeum” kuriózum 
mind témája, mind mérete 
alapján. Miért döntött úgy 
az önkormányzat, hogy a 
meglévő három mellé létre-
hoz egy újabb állandó kiál-
lítást?

Mielőtt a megválaszol-
nám a kérdést, mélyedjünk 
el egy kicsit a dohányboltok 
történetében! A két háború 
után az állam a trafikjogot a 
megnyomorodott katonák-

nak, vagy az elesettek hoz-
zátartozóinak tartotta fenn. 
Rácalmáson három ilyen üz-
let is volt. Az első világhábo-
rú után Sándorovits György 
özvegye, Natika néni nyitott 
trafikot. Ez a vert falú, nád-
tetős épület a Kossuth Lajos 
utcában állt, és fennmaradt 
berendezését Bulatné Baj-
ront Emike, az unoka aján-
dékozta múzeumunknak. 
A szigetfiai trafik, melyben 
megnyílt a kiállítás, Mosonyi 
Jánosé volt. A második vi-
lágháború után épült Pintér 
Ferenc kis üzlete a Kossuth 

Lajos utcában, melyből saj-
nos semmi sem maradt. A 
trafikok az emberek törzs-
helyei voltak, ahol nemcsak 
a vágott dohányt, szivart, ci-
garettát, tűzkövet, gyufát, 
öngyújtót lehetett beszerez-
ni, hanem képeslapot, bélye-
get, sorsjegyet, újságot, képes 
újságot is, és apró játékokat, 
édességet a gyerekeknek. Az 
illatos pipadohány, a cigaret-
ták díszes dobozai, az érde-
kes újságok látványa egy kis 
komótos társalgásra, trécse-
lésre, “trafikálásra” ösztönöz-
te a betérőket. 

“Nem apáinktól kaptuk 
örökbe, hanem unokáinktól 
kölcsön”- ez a megállapítás 
épített környezetünkre is il-
lik. Lakóhelyünk terei éle-
tünk kereteit jelentik, ame-
lyekben mindennapjainkat 
éljük, és karakterük, szel-
lemiségük folyamatosan és 
észrevétlenül hat ránk, be-
folyásolja hangulatunkat. 
A településeink arculatát, 
egyediségét meghatározó 
jellegzetes épületek közös 
múltunk felbecsülhetetlen 
értékű tanúi. Mint nyitott 
könyvből olvashatunk be-

Mosonyi János dohányárudája Natika néni trafikja a képen jobbról a második épület

Natika néni trafikjának belső tere Sánorovits Györgyné a lányaival, trafik 1925
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lőlük a hajdanvolt emberek 
gazdasági tevékenységéről, 
hatalmi viszonyairól, kultú-
rájáról. Lakóhelyünk törté-
nete, hangulata, egyedi meg-
jelenése erősíti a hozzá való 
kötődésünket. Az egyes te-
lepüléseket összekapcsoljuk 
jellegzetes épületeik látvá-
nyával. El sem tudjuk kép-
zelni fővárosunkat az Or-
szágház, a Lánchíd, a Budai 
vár nélkül. Rácalmás a pusz-
tító partcsúszás ellenére sok 
szép régi épülettel dicse-
kedhet, mégis fájó hiányát 
érezzük a régi római katoli-
kus templomnak, a szentkú-
ti kápolnának, vagy a szige-
ti nyaralónak, a Fészeknek. 
A feltett kérdésre válaszol-
va, önkormányzatunk fon-
tos feladatának tartja épí-
tett örökségünk védelmét. 
Ezt igazolja az egykori kúri-
ák újjáépítése, a szerb temp-
lom felújítása, a tájház terve-
zett kialakítása, és a plébánia 
megmentése érdekében tett 
lépések.

A Rácalmási Trafik Mú-
zeum berendezését társadal-
mi munkában végeztük, és 
köszönettel tartozom min-

denkinek, aki segített ebben. 
Elsősorban Nagyné Berzai 
Mártának, aki ötleteivel, és 
szívének oly kedves kincse-
ivel gazdagította a kiállítást. 
A tárgyak egy részét még 
annak idején Mosonyi Misi 
bácsi gyűjtötte, a további 
darabokat Kertész Jánosné-
tól, dr. Gergely Szilviától, 
Dualszky-Kovács Istvántól, 
Szeitz Antalnétól kaptuk. Ifj 
Csurgó István, Osvai Zol-
tán és Zsedrovits Gábor a 
keze munkájával járult hoz-
zá a megvalósításhoz. Bod-
nár Edina, Miklovich Péter 
és Osvai Zoltánné is része-
se volt múzeumunk létrejöt-
tének.

A Trafik Múzeumot de-
cember 15-én, a Rácalmásiak 
karácsonyán nyitjuk meg. 
Ezt követően a Jankovich 
Kúria működtetésébe ke-
rül, és előzetes bejelentkezés 
alapján, csoportosan lesz lá-
togatható. Az ajtón, ablakon 
át „bekukucskálva” is jól ér-
vényesül a gyűjtemény, kü-
lönösen az esti világításban. 
Fogadják szeretettel kis vá-
rosunk újabb látványosságát!

Németh Miklósné
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Halottak napja időszakában
Virágözön, pislákoló mécsfények, rendezettség – ez fogadta a rácalmási temetőbe kilátogatókat mindenszentek és halottak napja időszaká-
ban. A fotók is erről tesznek tanúbizonyságot.
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A Rácalmási Napsugár Asszonykórus a XXIV. 
Bánáti Szerb Népzenei Találkozón Deszken

2018. november 3-án a 
XXIV. Bánáti Szerb Nép-
zenei Találkozó résztvevője 
volt, immár ötödik alkalom-
mal a Rácalmási Napsugár 
Asszonykórus és két szólis-
tája, Mikó Fanni és Ranga 
Petra. 

A Rácalmási Napsugár 
Asszonykórus Egyesület a 
szeptemberi kibővített ve-
zetőségi ülésén úgy dön-
tött, hogy tovább folytatják 
a Rácalmási Szerb Hagyo-
mányőrző Egyesülettel ki-
lenc éve elkezdett közös 
munkát szerb népdalok ta-
nulásával. Így elkezdődött 
a felkészülés a XXIV. Bá-
náti Szerb Népzenei Talál-
kozóra.

Az asszonykórus kar-
mestere Márkusné Igmán-
di Zita kiválasztotta a szerb 
népdalokat a Szerb Hagyo-
mányőrző Egyesület dalos-
könyvéből. A kiválasztáskor 
szempont volt, hogy két-
szólamú népdalok is szere-
peljenek.

A dalok tanulását nagy 
izgalommal kezdtük meg, 
időt, energiát nem kímél-
ve. Nehezítette dolgunkat, 
hogy emellett párhuzamo-
san készültünk a XIX. Tér-
ségi és Országos Népze-
nei minősítőre is. A szerb 
népzenei találkozóra való 
felkészülést, az új szerb 
népdalok tanulását az idő 
rövidsége miatt több pró-
bával és lelkes szövegtanu-
lással sikerült tökéletesen 
elsajátítani.

Mohainé Csupity Zsó-
fia a Szerb Hagyományőrző 
Egyesület képviseletében 
segítette az asszonykórust a 
dalok fonetikus kiejtésének 
tanításával, a dalszövegek 
lefordításával és a harmo-
nika kíséret biztosításával, 
melyet Juhos Melinda szol-
gáltat évek óta. Már szám-

talan szerb népdal szerepel 
a kórus repertoárjában.

Az idei évben Gya-
lus Boglárka javaslatára a 
Jankovich Miklós Általá-
nos Iskola 7. osztályos ta-
nulóit, az aranyminősítés-
sel rendelkező Mikó Fanni 
és Ranga Petra szólista pá-
rost is benevezték a fellépők 
sorába. Márkusné Igmándi 
Zita kiválasztotta számukra 

az „Ederlezi” népdalt, amit 
nagyon jól megtanultak.

Elérkezett a fellépés nap-
ja, elutaztunk Deszkre. Az 
asszonykórus tagjai izga-
lommal várták a fellépést.

Az idei évben nagy tisz-
telettel hívtuk meg Németh 
Miklósné Rácalmás város 
alpolgármesterét, aki nagy 
örömünkre el is kísért ben-
nünket. A Rácalmási Vá-

rosvédő és Szépítő Egyesü-
let részéről pedig már több 
éve rendszeres vendégeink a 
deszki rendezvényen Kup-
sza Jánosné és Boór Imréné.

A színpadi próba és be-
állítások után megkezdő-
dött a bánáti szerb népzenei 
szemle, ahol negyedikként 
az asszonykórus lépett fel, 
nagy sikert értek el idei mű-
sorukkal is. Négy szerb nép-
dalt adtak elő, melyből a két 
szólamban előadott dal na-
gyon szépen csengett. 

Majd következett szó-
lista párosunk, Mikó Fan-
ni és Ranga Petra, gyönyörű 
hangjukkal. Tapsvihar mel-
lett fejezték be fellépésüket.

A népzenei találkozó 
egy közös vacsorával ért vé-
get, majd megkezdődött az 
örömzenélés a fellépő zene-
karokkal. A résztvevők és 
vendégek táncra perdültek, 
kialakult a nagy kóló-kör, 
mely a szerb rendezvények 
velejárója.

A XXIV. Bánáti Szerb 
Népzenei Találkozó is örök 
élmény marad számunkra, a 
jó szervezésnek és a kiváló 
fellépőknek köszönhetően.

Gyalus Boglárka 
Rácalmási Napsugár 

Asszonykórus Egyesület
és 

Mohainé Csupity Zsófia
Rácalmási Szerb 

Hagyományőrző Egyesület
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Centralizáció

Rácalmás évezredei XVII.

Továbbra is szükség van 
az ételadományokra 

Ahogy az időjárás egyre hidegebbre fordul, úgy lesz egyre nagyobb 
szükség az ételadományokra is. Rácalmás Város Önkormányzat 
Család és Gyermekjóléti Szolgálata ezúton is köszöni 

jánlásával segítet nehéz 
körülmények között élő embertársaink életét eméljük, hogy a 
jövőben is, egyre többen csatlakoznak majd az adakozókhoz.

A ládák megtalálhatóak a RÉGI VÁROSHÁZA (2459 Rácalmás, 
Széchenyi tér 19.) oldalsó kerítésén és az ORVOSI RENDELŐ épület 
oldalán (2459 Rácalmás, Korányi tér).

Kérjük, a fémszekrénybe lehetőség szerint kis – nem romlandó –
élelmiszercsomagokat, az évszaknak megfelelő ételeket

Továbbá kérjük önöket, hogy adományaik elhelyezésekor 
igiénikus csomagolásáról, és az 

adománygyűjtő láda tisztaságának megmaradásáról.
Ételadományaikat köszönjük!

Hódiné Schillinger Andrea és Vass Erika
családsegítő munkatársak

ÉTELADOMÁNY-
GYŰJTŐ LÁDA 

ÉTELADOMÁNY-
GYŰJTŐ LÁDA 
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Rácalmási siker az Országos 
Agility Bajnokságon

Az idei évben másodjára 
futottunk neki az Országos 
Agility Bajnokságnak, a fe-
hérvári Főnix csarnokban. 
Úgy éreztük, idén tovább ju-
tunk a fináléba, ugyanis ta-
valy pont le csúsztunk a dön-
tőbe jutásról. Idén viszont 
kicsit másképp alakultak a 
dolgok, mint ahogy tervez-
tük.

A pályákat, mint minden 
évben, külföldi bíró építet-
te és bírálta. Most Alexan-
der Beitl, német agility bíró 
jött el hozzánk. Nem igazán 
lepődtünk meg mi agility-
sek, hogy nehéz és igen csak 
futós pályákat fogunk kap-
ni. Sokkal több kizárás lett, 
mint értékelhető futam, de 
így is mindenki élvezte az 
adott pályát, kutyusával.

Mi sajnos szintén a ki-
zártak sorát népesítettük, 
ugyanis még nem voltam 
idén úgy felkészülve erre 
a bajnokságra, mint tavaly. 
Mind a két pályán rosz-

szul irányítottam rá az aka-
dályokra Roxyt és így kizá-
rattam magunkat az utolsó 
előtti akadályoknál. Nem 
tagadom, nagyon izgultam. 
Sosem kételkedtem magam-
ban még ennyire versenyen, 
mint most. A kutyák pedig 
átveszik azt a félelmet, aggó-
dást, amit gazdájuk éreznek. 
Látszott is a futamainkon, 
mert Roxy gyorsabb szokott 
lenni, de miattam belassított, 
ezzel segítve engem.

Egy szó, mint száz, fan-
tasztikusan éreztük ma-
gunkat, hiszen rengeteg ba-
rátunkkal találkoztunk és 
futhattunk együtt. A szur-
kolásokról nem is beszélve! 
Jövőre (lehet utoljára) ismét 
nekifutunk, de már bízom 
benne, hogy nem az A1-
sek kvalifikációi között. Ad-
dig is szorgosan készülünk 
és edzünk Székesfehérváron 
két világbajnok edzővel, Füzi 
Júliával és Szilágyi Anitával.

Glocz Adrienn

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 

Szerkesztőség levélcíme: 
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001

Nyomdai munkák: Milpress Kft., 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1/4. 

Felelős vezető: Molnár Boglárka ügyvezető

Horgászhírek
Tisztelt horgásztársak, nem győzzük hangsúlyozni annak 

fontosságát, hogy 
aki 2019-ben is szeretne horgászni, mindenképpen ren-

delje meg horgászkártyáját.
Jövőre ez a kártya lesz a teljes értékű horgászigazolvány. 

Aki nem rendelkezik vele és jövő tavaszra hagyja a beszerzé-
sét, esetleg egy-két hónapot is várhat, míg legyártja és meg-
küldi a MOHOSZ által megbízott cég.

A kártya online megrendelhető a MOHOSZ honlapján, 
vagy személyesen igényelhető horgászirodánkban (a régi 
polgármesteri hivatalban) minden hétfőn 16:00-tól, 18:00 
óráig. Adókártya és 2200 Ft szükséges az ügyintézéshez.

Látva, hogy 800 tagunkból eddig 65 fő igényelte kártyáját, 
félő, tavasszal sokakat ér csalódás, hogy nem tudják azonnal 
kiváltani engedélyüket.

Rádió, TV, országos újságok és a helyi lap is többször fi-
gyelmeztetett a változásra. 

Kérjük tagjainkat, figyelmeztessék horgászbarátaikat a 
kártya beszerzésének fontosságára!

November 14-én Szövetségünk a HVDSZ, éves halászati 
üzemtervének megfelelően 20 mázsa háromnyaras pontyot 
helyezett ki az általa is kezelt Duna szakaszra. Reméljük, 
mire ez a cikk megjelenik már sokan fogással is dicsekedhet-
nek a telepített halakból.

December 15-én szombaton, a Rácalmásiak karácso-
nyán egyesületünk vezetői a hagyományokhoz híven forralt 
borral és sült hallal várják tagjainkat a sportcsarnok mellett 
felállított sátorban.

A hal megtisztításához december elején szívesen vesszük 
tagjaink segítségét.

„Sirály” H.E. Vezetősége

Felhívás
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület ismé-

telten felhívja 
Rácalmás város lakóinak 
figyelmét, hogy a Rácalmási 
Kis-Duna partján 
zöld és kommunális hulladék
lerakása TILOS! 

Az Egyesület által karbantartott versenypá-
lyán a HVDSZ halőri szolgálata vadkamerákkal 
is végez megfigyelést. Az ideszállított zöld-, vagy 
kommunális hulladék lerakóival szemben Egye-
sületünk minden esetben eljárást kezdeményez a 
Járási Kormányhivatalnál.

Sirály Horgász Egyesület vezetése és 756 tagja
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RácalmásSportegyesület

Új vezetők a szakosztályok élén
A Rácalmás Sportegye-

sület október 24-én tartotta 
soros elnökségi ülését, ahol 
többek között személyi vál-
tozásokról is döntöttek. Miss 
Istvánt bízták meg a kézi-
labdások szakosztályvezetői 
feladatainak ellátásával, aki 
fokozatosan veszi át a tevé-
kenységet Nógrádi Sándortól. 
Edzőiként változatlanuk te-
vékenykedik Sanyibá, akinek 
megköszönték eddigi mun-
káját.

A tömegsport szakosz-
tály vezetésére Erőss Istvánt 
kérték fel, aki mostantól 
irányíthatja ezt a szakosz-

tályt. A tömegsport szak-
osztály berkein belül tudhat-
juk majd az „Iramszarvasok” 
hobby-focistáit, illetve a íjá-
szokat (Vajk íjászkör) ahol a 
közvetlen koordinációt most 
Tóth Csaba és Szendrey Gábor 
végzi. További rekreációs te-
vékenységek is megjelenhet-
nek ezen a területen.

Bencs Attila, az RSE elnö-
ke bejelentette, hogy eredeti 
vállalásának megfelelően hat 
év elteltével le kíván majd 
mondani az elnöki tisztéről, 
és kérte, hogy az új elnök je-
lölésének folyamatát indít-
sák el. Ezen túlmenően az 

elnökségben is van üres hely, 
és várhatóan a pénzügyi el-
lenőrző bizottság tagjait is ki 
kell egészíteni. 

Az elnökség a fentieknek 
megfelelően intézkedett, és 
tagjai közül a következőket 
választotta meg jelölőbizott-
sági tagnak: Bölcskei Feren-
cet, Olaj Pétert, Kiss Józsefet és 
Garda István.

Az elnökségi ülésen a 
szakosztályok összefogásá-
nak köszönhetően biztosíta-
ni tudták a kézilabda csarnok 
bérlését az év maradék rész-
ében és előkészítették a 2019. 
évi terveket. A soron követ-

kező küldöttgyűlésen kell 
majd dönteni az elnökség 
összetételéről, a költségter-
vekről 2019 vonatkozásában 
illetve tagdíjak mértékéről is. 
Várhatóan tovább emelked-
nek ez elérhető támogatások 
mértékei, amire nagy szükség 
is van a megemelkedett szín-
vonal biztosításához illet-
ve a csarnok használatához. 
Az támogatások önrészeinek 
biztosítása miatt ismét emel-
ni kell a tagdíjakat kb. 3000 
Ft/hó-ra, amiből engedmé-
nyeket az elnökség tehet 
majd az arra rászorult gyer-
mekek esetében.

Reiter Zoltán világbajnok
Szeptember első heté-

ben, egész pontosan máso-
dikától-kilencedikéig került 
megrendezésre az ausztriai 
Moosburg városában a 3D, 
azaz háromdimenziós Íjász 
világbajnokság az egyik leg-
nagyobb nemzetközi íjász-
szervezet a „HDH-IAA” 
szervezésében.

A közel ötezer fős kis-
város Karintia déli részén 
fekszik közvetlenül a tar-
tományi főváros Klagenfurt 
szomszédságában, a Kla-
genfurti-medencéhez tar-
tozó Moosburgi-medencé-
ben.

A 3D íjászat a vadon élő 
állatokat megformázó, tér-
beli célokról kapta a nevét, 
melyeken a különböző talá-
lati zónák nem eltérő szín-
nel, hanem a célba süly-
lyesztett választóvonalakkal 
vannak megjelölve. A leg-
nehezebbnek tartott terepí-
jászati mód, mivel soha nem 
előre közölt távolságokról 
kell a lövést leadni. A vál-

tozatos terepviszonyokból 
fakadóan az íj tökéletes is-
meretét és kiváló távolság-
becslő képességet követel a 
versenyzőtől. A különbö-
ző kategóriákba tartozó íjá-
szok más-más távolságokról 
röpítik ki nyílvesszőiket.

A magyar 3D íjászok 
a világ élmezőnyéhez tar-
toznak. Akár FITA, IFAA, 
vagy HDH-IAA szabályzat 
szerint rendezett versenye-

ken indulnak versenyzőink, 
szinte biztosak lehetünk ab-
ban, hogy érmekkel térnek 
haza. Ez a versenyforma 
hamar népszerű lett, az ala-
kuló versenyrendszer pedig 
igazodott az igényekhez. 
Kialakultak az íjak szerin-
ti kategóriák, majd mivel a 
természetben rendezett 3D 
versenyek remek szórakozá-
si és kikapcsolódási lehető-
ség volt családok részére is, 
hamarosan megjelentek a 
korosztályok és nemek sze-
rinti bontások, így minden-
ki megtalálta benne a he-
lyét a tradicionális íjaktól 
az irányzékos csigásokig. A 
3D íjászat gyorsan fejlődött 
és hamarosan komoly ver-
senysporttá nőtte ki magát, 
ami ma már az összes nem-
zetközi íjász szervezet szak-
ágai között szerepel. 

A versenyzőknek több 
napon keresztül napi 28 cé-
lon, három nehézségi foko-
zatú színekkel jelölt pályán 
kell rátermettségüket bi-

zonyítaniuk. Reiter Zoltán 
iskolánk végzős tanulója, 
íjászszakkörünk növendé-
ke, CU/gyermek kategóriá-
ban végig pontelőnnyel ve-
zetve, szerezte meg az első 
helyezést-így a korosztályos 
világbajnoki címet!

Felkészülését szakkörünk 
íjásztábora valamint soproni 
edzőtábor is segítette.

Íjászedzőként külön ki-
emelném a napokon keresz-
tül nyújtott (összegségében 
98%-os) kiegyensúlyozott 
teljesítményt, amit az első 
versenynap pillanatnyi hul-
lámvölgye sem tört meg. 
Így, a vasárnapi eredmény-
hirdetéskor büszkén állha-
tott fel hazánkat képviselve 
a dobogó legfelső fokára.

Gratulálunk az elért 
eredményéhez!

Márta István
utánpótlásíjász-oktató



Rácalmás 25

A Vajk rendezte meg 
a DDR negyedik 
fordulóját Rácalmáson

A Vajk íjászai az őszi időszakban sem pihentek. Szep-
tember nyolcadikán került megrendezésre a DDR negyedik 
fordulója, amit szakosztályunk rendezett meg a Nagyszige-
ten, százharminc fővel. Csodálatosan szép időben egy igen 
technikás pályán nagyon jól érezték magukat az íjászok. A 
szokásos ugratásoktól eltekintve, mindenki elismerően szólt 
a rendezésről. Külön köszönetet érdemel az a lelkes kis csa-
pat, akik az íjászokat reggel friss, helyben sütött kiflikkel vár-
ták. Köszönet Gacsályi Gábornak, aki az alapanyaggal, a ke-
mencékkel és a munkájával támogatta rendezvényünket. Van 
olyan íjász, aki igen messziről utazik a versenyünkre,de vic-
cesen kihangsúlyozza, hogy csak a kifli miatt jön. Ez már a 
mi nevezetességünk lett. Sok helyen járunk az országban, de 
ilyen vendég szeretettel sehol nem találkozunk. Ezt nagyon 
értékelik az íjászok.

Csapatunk tagjainak a rendezés mellett még a versenyzés-
re is volt energiája, mert nagyon szép eredmények születtek. 
Gratulálunk nekik.

Szakosztályunk vezetésében változás állt be. Tóth Balázs 
munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott a vezetői pozíci-
ójáról. Köszönet az eddigi önzetlen munkájáért. Továbbra 
is számítunk a segítségére, tapasztalatára. Az új szakosztály 
vezető Tóth Csaba, aki Szendrey Gábor segítségével viszi 
tovább az irányítást. Létszámunk öt fővel fog bővülni janu-
ártól. Három felnőtt és két gyermek versenyző jelezte belé-
pési szándékát.

Január, február a terem versenyek időszaka. Február ele-
jén Miskén, majd a rákövetkező hétvégén a FEHOVÁN lesz 
egy országos szintű verseny, amin szeretnénk nagy létszám-
mal részt venni.

Terveink között szerepel március elején a gyönyörű csar-
nokunkban egy 3D-terem verseny megrendezése. Szeret-
nénk bemutatni az íjászoknak ezt a pazar létesítményt. Az 
időpont megvan, a szakmai rész előkészítés alatt. Nagy meló 
lesz, de megoldjuk. Jó kis csapat vagyunk.

A sok munkának meg van az eredménye. A Vajk Íjász 
Szakosztály országos viszonylatban is egy ismert és elismert 
csapat lett. Tóth Csaba

(Képünk illusztráció)

Kedves futótársak!
Mikulás Szigetfutást szervezek 2018. 12. 9-én. A lelkes 

futókkal felfedezzük a Nagy-sziget téli - remélhetőleg hóval 
borított - arcát. 

A sportolás legyen szórakozás!
A rendezvény vidám, családias jellegű laza kocogás lesz, 

időmérés és helyezések nélkül. 
A kb. 5 km-es távot Mikulás jelmezekben teljesítjük. 
A résztvevők a futás után zsíros kenyeret, ásványvizet, for-

ró teát, forralt bort, jelmezesek szaloncukrot kapnak.
Óvjuk környezetünket! Hozz magadnak poharat! Kö-

szönjük megértéseteket.
A rajt/cél valamint a gyülekező és pihenőhely a rácalmási 

Jankovich Kúria hátsó bejáratánál található fehér sátorban 
lesz. 

Program:
13.00 -  Gyülekező
13.30 - 14.30  Kocogás
14.30 -  Kacagás
Figyelem! A sátor befogadóképességéhez alkalmazkodva 

a létszámot 80 főben limitáltam. 
Részvétel csak előnevezéssel!
Jelentkezni lehet email-ben: info@racalmasiszigetfutas.hu
Az ünnepekre való tekintettel a rendezvény ingyenes!!! 
Köszönet a segítségért a Rácalmási Önkormányzatnak és 

a Jankovich kúria dolgozóinak!
Nagy Gábor, szervező

06 70/323-7220
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A reformációra emlékeztünk
November 27-én a re-

formációra emlékeztünk a 
Cédrus társulat segítségével. 
Evangélikusok, katolikusok, 
reformátusok, vagy épp nem 
vallásosak, kicsik és nagyok 
együtt élhettük bele magun-
kat a reformáció korának 
hangulatába. A Sze-
gedi Látványszín-
házhoz tartozó 
Cédrus Társulat 
kifejezetten val-
lási témákat dol-
goz föl, rövid és fo-
gyasztható módon, 
vannak gyermek, és van-
nak felnőtt darabjaik is. A 
társulatból Molnár Viven és 
Békési János páros hozta ne-
künk a Protestálok c. darab-
jukat, amiben Luther életét 
láthattuk személyes szem-
pontból.

A Wormsi Birodalmi 
gyűlésen Luther úgy áll ki 
az igaz hit mellett, és egy-
házszervezetével szemben, 
hogy arra azt mondanánk, 
hogy vakmerő pimaszság, 
hisz korának egyben po-
litikai hatalmával, a pápa-
ság intézményével is szem-
be mer menni. A színdarab 
jól bemutatta, hogy Luther 
vakmerősége az Isten iránti 
engedelmességre épült. Így 
kapcsolódik össze a spiritu-
alitás és a cselekedetek. Szá-
momra ez volt az egyik fő 
érdekesség: Luther kívülről 
vakmerő, belülről engedel-
mes.

A Wartburg várában, 
„száműzetésben” töltött 
évekről pedig csak annyit 

szoktunk tudni, hogy ek-
kor indul meg számára az 
igazi szellemi munka, előbb 
az Újszövetség, majd a tel-
jes Ószövetség fordítása né-
met nyelvre… de arra nem 
is gondolunk, hogy vajon az 

egykori szerzetesnek mi-
lyen belső tusa volt a 

szerelem gondola-
tával, Bóra Kata-
lin (egykori apá-
ca) közeledésével. 
Tehát valószínű, 

hogy nem csak for-
dítás, de a férfi-nő 

kapcsolat a szerelem és a 
házasság teljes Biblia szerin-
ti átértékelését kellett Lu-
ther elvégezze, hogy az egy-
ház téves tanítását újra Isten 
akaratához igazítsa. Ismerve 
Luther szüntelen tusakodó 
lelkét, a társulat ezt a szerel-
mi szálat is kiemelte tehát: a 
reformáció egyben a házas-
ság reformálását is jelentette.

Összességében egy olyan 
színdarabot kaptunk, ami-
ben a Luther életével ismer-
kedők, és már az azt ismerők 
is kaptak gondolkodni valót, 
és lehetőséget, hogy mi ma-
gunk is „re-formátorok” le-
gyünk, azaz igyekezzünk 
vissza-alakítani az életün-
ket Isten eredeti, Igéjében 
meghatározott jó rendjéhez 
(nem a tradícióhoz). Leg-
végül pedig kaptunk okot a 
szülők iránti hálára is: „Re-
formátor volt az is, aki elő-
ször tanította meg nekünk 
a Miatyánkot, és aki elő-
ször fogott kézen és vitt be 
a templomba.”

A Kulcs-Rácalmási Református 
Gyülekezet ünnepi alkalmai:

Dec. 8., szombat Játszóház (bővebb információ a honla-
pon vagy facebookon)

Dec 2. 9. és 16. 10:30 Adventi istentiszteletek
Dec 23., vasárnap 10:30 Advent 4. vasárnap istentisztelet 

és családi karácsony
Dec 25., kedd 10:30 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
Jan 1., kedd 15:30 Újévi közös istentisztelet az evangéli-

kusokkal

Légy résen!
A cserkészek jelszava a „Légy résen!”: állandó figyelmez-

tető a kötelességteljesítésre, segítőkészségre, törvénytartásra, 
önnevelésre. Ennek jegyében zajlanak őszi programjaink is.

Csapatunk mentorállásával, segítségével újra indul a moz-
galom Martonvásáron is. Toborzó napot tartottunk és az első 
őrsi foglalkozásokon is túl vagyunk. Sok munka vár még 
ránk, mire ismét önálló csapat működhetnek ismét a telepü-
lésen, de a helyi iskola, vallási közösség, és az önkormányzat 
is támogatja a kezdeményezést.

Ha őszi szünet, akkor portya. Az idén négy napot töltöt-
tünk el Sárpentelén. Szálláshelyünk az egykori plébánia volt, 
melyet önkéntes munkánk fejében ingyenesen vehettünk 
igénybe. Az épületben és udvarán számos tennivaló akadt, 
melyből minden cserkész példamutatóan kivette a részét. 
Túráztunk a Keleti-Bakony vadregényes tájain, Székesfe-
hérvárott városismereti játékot szerveztünk. Kézműves fog-
lalkozásunk és meseerdőnk a helloween jegyében zajlott. A 
remek időnek köszönhetően minden este a szabadban rak-
hattunk tábortüzeket.

A Vértest sem hagytuk ki az őszi túrák sorából. Szabad-
egyházán kezdtünk szentmisével, majd Csákberény-Csóka-
kő között sétáltunk egy kört. A napfényben fürdő erdő, a 
megújuló vár, a panoráma és a vidám társaság tette emléke-
zetessé a napot.

Novemberben őrsi foglalkozásokat tartunk, és ismét ott 
leszünk Bicskén a hagyományos hagyományőrző regös na-
pon. December 1-jén, Kulcson a faluházban tartjuk jóté-
konysági estünket, ahol vendégeink élőben megnézhetik 
„Cserkészben sztár” című tehetségkutató versenyünket. Kö-
szönettel fogadunk minden támogatást, felajánlást a csapat 
és a gyerekek javára, hogy továbbra is mindenki számára el-
érhetőek legyenek programjaink, meg tudjuk valósítani ne-
velési céljainkat!

Blau Sándor
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Apróhirdetés
Építési telek a Jankovich-kúria közelében eladó. Érdek-

lődni: 06/30-403-4645.

q

Húsdaráló 35.000,-ft-ért eladó. Érdeklődni: 06/20-240-

7543.

Városvédő falinaptár
Elkészült A Rácalmási 

Városvédő és Szépítő Egyesület 
2019. évi falinaptára, amely-
nek témája idén is rácalmási. 
Ízelítőül közzé tesszük a bo rí tó-

la pot. A naptár megvásárolható a 
Pomóthy áruházban és a papír-
boltban, a művelődési házban és 
az Almavirág Ajándékboltban is 
kapható.

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Selmeczi Géza evangélikus lelkész  20/824-2766

Fodor István református lelkész  30/223-3753




