
2018. december XXV. évfolyam 12. szám

Új helyszínként a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
adott otthont a Rácalmásiak karácsonyának. Schrick István mondott 
ünnepi köszöntőt, kívánt boldog ünnepeket, valamint színvonalas 
műsor tette még meghittebbé a hangulatot

Rácalmásiak karácsonyaBetlehem a várakozás 
időszakára

Az óvoda dolgozói idén is betlehemmel örvendeztették meg a rácal-
másiakat, ezzel is teljessé téve a várakozás időszakát. Az avató ün-
nepség az első vasárnapon, december 2-án volt a Piac téren (2. oldal)

Karácsonyi 
ajándék 
időseknek, 
gyerekeknek

Rácalmás képviselő-tes-
tülete 41 családnak, 72 gyer-
meknek és 478 idős, 70 év fe-
letti lakónak tette könnyebbé 
az ünnepi készülődését az-
által, hogy személyenként 
8000 forint értékben Erzsé-
bet-utalványt ajándékozott 
nekik a költségvetéséből. 

Az ajándék értéke össze-
sen 4,4 millió forint. (3. oldal)

Töltsük együtt 
a szilvesztert 

a sportcsarnokban!
(Részletekről lapunk 
28 oldalán található 

plakáton olvashatnak.)

Áldott és békés karácsonyt, 
egészségben, sikerekben, 
örömökben gazdag, boldog 
új esztendőt kívánok 
Rácalmás lakóinak!

Schrick István
polgármester
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Arany János Tehetséggondozó Program
Az Emberi Erőforrás Minisztériumának Arany János Tehet-

séggondozó Programjában is évek óta részt vesz Rácalmás Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, melynek keretében lehetőség 
nyílik arra, hogy a rácalmási lakóhellyel rendelkező 8. osztályos hát-
rányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kol-
légiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a 
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes 
felkészítést.

A program keretén belül Rácalmás Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületi döntés és az Általános Iskola ajánlása alapján, a 
programban részt vevő diákok részére évente 10 hónapon keresztül 
havi 6.000 forint összegű támogatást folyósít.

A 2018/2019-es tanévben 4 tanuló részesül 10 hónapon ke-
resztül havi 6.000 forint összegű támogatásban, melynek összege 
a tanévben 240.000 forintot jelentett az Önkormányzat költség-
vetéséből. 

A 2019/2020-as tanévre pedig két tanuló nyújtott be pályázatot, 
akik a sikeres középiskolai felvételi esetén a következő tanévben ré-
szesülhetnek 10 hónapon keresztül a 6000 forint/ hónap összegű 
önkormányzati ösztöndíjban. Ennek éves összege 120.000 forint az 
önkormányzati költségvetésből.

Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázat
Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Emberi Erő-

forrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához is.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőok-
tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók je-
lentkezhettek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 13-a volt.
Ezen időpontig „A” típusú ösztöndíjpályázatra 6 pályázat érkezett, 
„B” típusú ösztöndíjpályázatra nem nyújtottak be pályázatot.

A pályázatokat a 25/2015. (IX. 23.) sz. Önkormányzati rende-
let alapján Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális - Bizottsága bírálta el.

A Szociális - Bizottság döntése alapján az „A” típusú ösztöndíj-
pályázatot benyújtottak közül mind a 6 pályázó 10 hónapon ke-
resztül 5.000 forint/hónap összegű önkormányzati támogatásban 
részesül.

Ez „A” típusú pályázók esetén összesen: 300.000 forintot jelent 
az önkormányzat költségvetéséből.

Ehhez a pályázók még 10 hónapon keresztül 5.000 forint/hó-
nap összegű támogatást kapnak az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelőtől.

Betlehem teszi teljessé adventet
A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak 

köszönhetően idén is gyönyörű betlehemmel várjuk a ka-
rácsonyt. Az új helyszín, a Piac tér még mehittebb, szebb 
környezetet teremt az igényes alkotásnak. A betlehemava-
tó advent első vasárnapján volt. Az óvodások műsorral ked-
veskedtek, a dolgozók forralt bort és teát kínáltak a részt-
vevőknek. A Rácalmási Napsugár Asszonykórus gyönyörű 
dalokkal, Fodor István lelkész ünnepi gondolatokkal tette 
teljessé a programot. Zárásként pedig Kegye János pánsíp-
művész fokozta az ünnepvárás hangulatát gyönyörű kará-
csonyi dalokkal.

Fotó: Rácz Lambada József

Kondor Károly 

Karácsony este
Karácsony este van, elcsendesedik a világ,
Várja a kis Jézust, Isten fiát.
Az ég a földdel összeölelkezik,
Békesség legyen most velünk!

Kisded, ki értünk alászállt,
Hogy hirdesse Isten hatalmát,
És megváltást adjon nekünk,
Békesség legyen most velünk!

Betlehemi csillag ragyogjon ránk,
Hogy el ne vesszen e romlott világ,
Ember, szállj magadba és hajtsuk meg fejünk,
Békesség legyen most velünk!

Ne dörögjenek gyilkos fegyverek,
És szeressék egymást az emberek.
Hogy a földön békesség legyen,
Életünkben a szeretet mindig jelen legyen.

2002. december
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Összegyűjtötték a zöldhulladékot

Az önkormányzat elszállíttatta az ősszel lehullott leveleket, zöldhul-
ladékot az ingatlanokról. Három napon keresztül tartott a begyűjtés. 
A tetemes mennyiségű, bezsákolt hulladék a hivatal udvarán vár a 
lerakóba szállításra

Senki se fázzon idén télen!
A Magyar Államkincstár 

szociális tűzifa pályázatán 
Rácalmás önkormányzata 
212 erdei köbméter tüzelőt 
nyert el, amelynek felhasz-
nálásáról 2019. február 15-
ig kell elszámolnia. A fel-
használásra helyi rendeletet 
alkotott a képviselő-testü-
let a korábbi évek gyakorla-
ta szerint. A 212 erdei köb-
méteren felül további 122 
erdei köbméter tűzifa áll az 
önkormányzat rendelkezé-
sére a Magyar Közút 2017 
év végi felajánlása révén. A 
famennyiségek Rácalmásra 
szállítását az önkormányzat 
vállalta.

A rácalmási rászorulók 
szociális alapon igényelhet-
nek a beszállított tűzifából, a 
helyi rendeletben foglaltak-
nak megfelelően.

Karácsonyi ajándék 
a rácalmási időseknek

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az idei évben is a közeledő karácsonyi ünnepek alkalmá-
ból a Rácalmáson állandó lakcímmel rendelkező és 70. 
év feletti személyeket ERZSÉBET-utalvánnyal ajándé-
kozza meg a település költségvetéséből. Az utalvány ösz-
szértéke 8.000 forint személyenként.

Összesen 478 idős, rácalmási lakó karácsonyi készü-
lődését tehette szebbé ezáltal az önkormányzat idén is.

A 478 nyugdíjas, továbbá a 72 gyermek karácsony 
előtti támogatására összesen 4,4 millió forintot költött 
az önkormányzat a költségvetéséből. 

Képviselői fogadóórák
A 2019. év első fogadóóráját 

Kukucska Gyula alpolgármester, 
képviselő tartja január 9-én, szerdán 

15-17 óráig a polgármesteri hivatalban.

A polgármesteri hivatalban 2019. január 6-ig tartó igaz-
gatási szünet miatt tartja a képviselő úr a január 2. szerdáján 
a fogadóóráját. Februártól a megszokott menetrend szerint, 
a hónap első szerdáján lesznek a fogadóórák.

Tájékoztató igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2018. december 24. napjától 2019. január 6. napjáig 
a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban 

igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 
2019. január 7. (hétfő )
2018. december 27. és december 30. között a hivatal zárva 

tart, az ügyfélfogadás szünetel.
2019. január 2-án (szerdán) és január 4-én (pénteken) 8 

és 10 óra között fogadjuk az ügyfeleket . 
Rendkívüli ügyintézést igénylő anyakönyvi esetekben pl.: 

elhalálozás, sírhelymegváltás ügyekben az alábbi ügyeleti te-
lefonszám hívható: 06 (30) 6323-127 munkanapokon 8-12 
óra, valamint 13-16 óra között.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az igazgatási szünetre 
tekintettel szíveskedjenek ügyeik intézését időzíteni.

Megértésüket előre is köszönjük!
Rácalmási Polgármesteri Hivatal

Segített az 
önkormányzat az ünnepi 
készülődésben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2018. évi költségvetése terhére, a 2018. no-
vember 1. napján rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, életvitelszerűen Rácalmáson 
élő családok gyermekei részére a közelgő karácsonyi 
ünnepek alkalmából gyerekenként 8000 forint ösz-
szegű Erzsébet-utalvánnyal ajándékozza meg a rá-
szoruló családokat. 

Ennek megfelelően december hónapban 41 család 
72 gyermeke részesült 8000 forint/gyermek összegű 
Erzsébet-utalványban, mely 576.000 forint támoga-
tási összeget jelent az önkormányzat költségvetésé-
ből.
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Belügyminiszteri fődíjjal 
jutalmazták Rácalmást

A 2018. évi Virágos Ma-
gyarország környezetszépítő 
versenyen nyújtott kimagas-
ló teljesítményéért Rácalmás 
város a Belügyminisztérium 
elismerésében részesült: dr. 
Pintér Sándor belügymi-
niszter fődíjként réz emlék-
táblát adományozott a tele-
pülésnek.

Az országos versenyre 
idén 324 település jelent-
kezett. Spanyárné Halász 
Szilvia székesfehérvári fő-
kertész, a Virágos Magyar-
ország területi vezetője elis-
meréssel beszél Rácalmásról: 
– Az értékelési szempon-
tok alapján nagyon magas 
színvonalon van a kisváros, 
ezért ajánlottam a Virágos 
Magyarország főzsűrijé-
nek megtekintésre. A főbí-
rák ugyanis nem mennek el 
mindenhova, csak a fődí-
jakra esélyeseket látogatják 
meg, a hét régióban azokat, 
amelyek közül kettő indul-
hat a 2019. évi európai En-
tente Florale Europe-n, ott 
képviselheti Magyarorszá-
got. Rácalmás esélyes volt, 
de a polgármester úgy nyi-
latkozott, hogy ezt nem vál-
lalják. Pedig dr. Csemez At-
tila, a Virágos Magyarország 

főbírája, a szervezőbizottság 
elnöke úgy véli: a legszebb 
hazai települések között van.

Schrick István, Rácalmás 
polgármestere büszke rá, 
hogy az ítészek elismeréssel 
nyilatkoznak Rácalmásról. 
Miért nem vállaltuk a nem-
zetközi megmérettetést? A 
település első emberének 
erre egyszerű és kézenfekvő 
magyarázata van: – A Mil-
lenniumi park most épül, 
TOP-forrásból több mint 
100 millió forintot költhe-
tünk a tóra és a parkosításra, 
és bár a beruházás a finisé-
be ért, a tél közeledtével esé-
lyünk sincs arra, hogy bel-
átható időn belül kinőjön a 

fű, vonzó zöldövezetté vará-
zsoljuk azt a területet.

 – Nem szerettük volna, ha a 
nemzetközi zsűri tagjai építé-
si területet lássanak Rácalmás 
szívében. De amint elkészü-
lünk, 2020-ban már öröm-
mel és felkészülten állhatunk 
a megmérettetés elé. Kis tele-
pülés vagyunk, nagy elismerés 
az is, ha megemlítenek ben-
nünket egy ilyen rangos ver-
senyen. De nem csak meg-
említettek, hanem kiválóra 
is értékeltek bennünket, ami 
nem csak az önkormányzat 
érdeme, ellenkezőleg, sokat 
tettek ezért a parkokat, virág-
ágyásokat gondozó városvé-
dők, nyugdíjasok, helyi civil 

szervezetek. Az egész évi ve-
rejtékes munkájuknak orszá-
gos elismerése a díj, amit kap-
tunk. – hangsúlyozta Schrick 
István. (Forrás: duol.hu)

Célok 
és fontos 
szempontok

A verseny célja a kul-
turált és vonzó országkép 
kialakítása, a fenntartható 
fejlődés szempontjainak 
következetes alkalmazá-
sa, a településen élők ösz-
szefogásának ösztönzése, 
életminőségük javítása, a 
környezettudatos gondol-
kodás és szemlélet erősí-
tése, valamint a természe-
ti és az építészeti örökség 
megőrzése és gyarapítá-
sa. Idén a verseny bírálati 
szempontrendszerét felül-
vizsgálva új kritériumo-
kat is figyelembe vettek a 
zsűritagok az értékelésnél. 
Többletpontot jelentettek 
a családbarát és az aka-
dálymentes infrastruktú-
ra-fejlesztések, vagy ha a 
pályázó városban, faluban 
több nyelven is elérhetőek 
a turisztikai információk.
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Bodnár Sándor már a nyáron jelezte, hogy szeretne lemondani az elnöki tisztségről

Tisztújító közgyűlés után 
Steiner Lajos a városvédők új elnöke

Tisztújító közgyűlést tar-
tott a Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület no-
vember 30-án a művelődési 
házban, ahol a tagok új elnö-
köt választottak, és változott 
az elnökség összetétele is.

Lemondott tisztségéről 
Bodnár Sándor, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke. Döntése nem 
volt váratlan, hiszen már jú-
liusban bejelentette: távozni 
kíván tisztségéből. Négy el-
nökségi tag (közöttük Bod-
nárné Surányi Gabriella) is 
bejelentette: lemond tagsá-
gáról, részben családi, rész-
ben egészségi okok miatt.

Az egyesület új elnöké-
nek Steiner Lajos nyugdíjas 
erdészt, aktív városvédőt vá-
lasztották meg a tagok, aki 

évtizedek óta tagja az egye-
sületnek, majd az elnökség-
nek is. Oroszlánrészt vállal a 
település nagyrendezvénye-
inek szervezésében és lebo-
nyolításában. A városvédők 
által évről évre meghirdetett 
Virágos Rácalmás akcióban 
a bíráló bizottságot vezeti, és 
a településszépítő megmoz-
dulásokból is rendszeresen 
kiveszi a részét.

Bodnár Sándor elmond-
ta döntésének indoklása-
ként egyebek mellett azt, 
hogy változtak az egyesület 
működési körülményei. Az 
utóbbi években csak az ön-
kormányzathoz benyújtott 
pályázataik nyertek, holott 
olyan országos rangú és el-
ismertségű, népszerű feszti-
válokat szervez az egyesület, 

mint az Almavirág-feszti-
vál és a Tökfesztivál. Ezzel 
egy időben a fesztiválokon 
fellépő előadók tiszteletdí-
ja is megnövekedett, egyre 
nehezebb volt kigazdálkod-
ni a fesztiválok költségeit, 
és dacolni az időjárás sze-
szélyeivel. Mindezektől füg-
getlenül kiegyensúlyozott 
gazdasági helyzetben lévő, 
problémamentesen működő 
egyesületet adnak át utóda-
iknak, jelentette ki Bodnár 
Sándor, aki 2013-ban foglal-
ta el az elnöki tisztet, Szalai 
Árpád után. Így több mint 
egy teljes, négyéves ciklust 
kitöltött. Mint mondta, a 
nyáron azért jelentette be 
távozási szándékát, hogy le-
gyen elegendő idő a tisztújí-
tások előkészítésére, hiszen 

az egyesület fontos szerepet 
tölt be Rácalmás életében. 

– Az összekovácsolódott 
közösség a garanciája an-
nak, hogy a vezetőségbeli 
változások után továbbra is 
folytatódjék a munka. Ter-
veink szerint a meglévő ér-
tékek gondozása mellett el-
sősorban a városi Duna-part 
fejlesztésére, az idegenfor-
galomra, turizmusra ösz-
szpontosítunk majd. Ehhez 
bírjuk az önkormányzat tá-
mogatását, valamint, csak-
úgy, mint eddig, ezután is 
minden rácalmási szerve-
zettel együtt kívánunk mű-
ködni a város érdekében – 
mondta el Steiner Lajos, a 
városvédők új elnöke a meg-
választása után. 

(Forrás: duol.hu)

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 
új elnökség tagjai
a következők:

Elnök:
Steiner Lajos

Titkár:
Bodó Mariann

Elnökségi tagok:
Németh Miklósné
Pálinkás Tiborné
Majerné Perusza Andrea
Papp Jenő
Tóth Csaba

Az új elnökség megkezdte a munkát.Januárban tájé-
koztatni fogja a lakosságot a jövőbeni teendőkről. A vá-
rosvédők rendezvényei változatlanul megrendezésre ke-
rülnek. Kérünk mindenkit, hogy segítse munkánkat.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöksége

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 
és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk!

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

elnöksége
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu  Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

November a sport hónapja volt
Novemberben minden korosztály megmérette magát és 

ért el sikereket kézilabda sportágban. Egészen az U10-től a 
felnőtt csapatokig minden hétvégén szurkolhattunk egy-egy 
egész napos gyermekbajnokságon vagy a gólokban nem szű-
kölködő serdülő és felnőtt mérkőzéseken egyaránt. Öröm-
mel látjuk, hogy a nézőtér sorra telik meg a szurkolókkal, 
családtagokkal és a sport iránt érdeklődőkkel.

Imádják a szülinaposok!

Már nem csak sportcélú események zajlanak az intézményünkben. 
Számos születésnapi zsúron ünnepeltek itt a gyerekek és kedves kis-
barátaik. Számukra a torta mellett az edzőtermi játékos sportvetél-
kedők hozták az izgalmakat, emlékeket

Minden évben a környező települések iskoláinak nagy jelentőségű 
sport eseménye a Diákolimpia, melynek idén már a Rácalmási Ren-
dezvényközpont és Sportcsarnok adhatott otthont. Rácalmáson kívül 
Adony, Baracs, Előszállás és Nagyvenyim diákjai vettek részt a tor-
nán. Gratulálunk a továbbjutó fiataloknak!

Üdvözöljük a focistákat 
is a csarnokban!

November hónaptól aktív résztvevők lettek a focisták is 
a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok életében, 
a mini U7-es korosztálytól egészen a felnőtt U19-es fiúkig 
sportolnak nálunk a vállalkozószelleműek és készülnek a 
jövő évi mérkőzésekre.

Decemberi rendezvények!
December inkább a rendezvények kerülnek előtér-

be, szépen lassan befejeződnek a bajnokságok, az edzé-
sek, mindenki készülődik a karácsonyra, szilveszterre. 
Idén először az eddigiektől eltérően, a Rácalmási Ren-
dezvényközpont és Sportcsarnok ad részben otthont és 
színteret a „Rácalmásiak karácsonya” elnevezésű önkor-
mányzati szervezésű adventi eseménynek. 

Az óév búcsúztatása és az új év köszöntése is az eddi-
giektől eltérően, intézményünkben kerül megrendezésre. 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket Rácalmás 
Város Önkormányzatának szilveszteri mulatságára! 

A jegyárakról és a rendezvény részleteiről az esemény-
re készült plakátról, vagy a művelődési házban tájéko-
zódhatnak.

A Tiéd a pálya! program a téli időszakban 
szünetel, kérjük szíves türelmeteket 

a tavasz beköszöntéig.
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Idén is járt a Mikulás az iskolában
Ahogy minden évben, idén is ellátogatott iskolánkba a 

Mikulás. A sok-sok csomagon és szaloncukron kívül hű se-
gítőit, két krampuszát is magával hozta!

Az alsósok nagyobb izgalommal várták őket, hogy belép-
jenek végre az osztálytermükbe! Mindenhol nagyon kedve-
sen, nagy-nagy szeretettel fogadták a hosszú útról érkező 
Télapót! Kedvesen hellyel kínálták, énekeltek, verset mond-
tak a gyerekek és tanárok egyaránt! Természetesen a várva 
várt jutalom sem maradt el, mindenkinek jutott egy kis ap-
róság a hatalmas zsákból! Távozása előtt minden gyermeket 
arra kért kedvesen a Télapó, hogy tanuljanak és viselkedjenek 
rendesen, hogy jövőre se kelljen virgácsot hoznia senkinek! 
Mert azt ugye tudja mindenki, hogy ő mindent lát!

Boromiszáné Gelencsér Erika

Adventre hangolódás 
az iskolában

December 1-jén (szombaton) délelőtt tartottuk iskolánk 
adventi rendezvényét, melynek keretében diákjaink az ünne-
pekre hangolódhattak. 

A legtöbben a játszóházunk állomásait látogatták sorra, 
ahol készíthettek karácsonyi díszeket, kisebb meglepetéseket 
a szeretteiknek. Tanáraik segítségével alkottak angyalkát és 
üdvözlőkártyát papírból, festhettek gipszfigurákat, önthet-
tek gyertyát, dekorálhattak üvegmécsest, parafából hóembe-
res poháralátétet varázsolhattak, karácsonyfadíszt dekupá-
zsolhattak, adventi koszorút készíthettek.

Ezek mellett a gyerekek játszhattak a tornateremben és 
az informatikateremben. Részt vehettek a bolhapiacon, ahol 
megunt játékok cserélhettek gazdát. Ha valaki megéhezett a 
hetedik osztályosok által szervezett büfében biztos talált va-
lami finomságot.

A programok része volt még a mindenki által nagyon ked-
velt terítési verseny, melyen diákjaink előszeretettel vesznek 
részt. Minden csapat gondosan készült, ezért a zsűrinek igen 
nehéz feladata volt az idei évben is. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a szülők segítségét a felkészülésben.

A kellemes, családias délelőttön a gyerekek mosolyogva 
járták a folyosókat, sorra gyűjtötték a szebbnél szebb saját 
készítésű dísztárgyakat. A karácsonyi zene és a terítési ver-
senynél szálló finom illatok ünnepi hangulatot teremtettek.

Szabó Andrea

Elsősök avatása
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is sor került 

a 2018. szeptemberében iskolába kerülő kisdiákok avatásá-
ra december 6-án. Mindkét elsős osztály tanulóinak játékos 
feladványokon kellett bizonyítania rátermettségét, a felada-
tokat és a programot a negyedikes diákok és tanítói szervez-
ték és bonyolították le . Az ünnepség végén a gyerekek ap-
róbb ajándékokat és egy névre szóló emléklapot kaptak abból 
az alkalomból, hogy „hivatalosan” is a Rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola és AMI tagjaivá léptek elő. 

Füléné Perusza Katalin
Fehér Györgyi tanítók
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Mézes reggeli 
a méz világnapján

Immár hagyománnyá vált 
óvodánkban, hogy a gyer-
mekekkel közösen megün-
nepeljük a méz világnapját.

E nap alkalmából elláto-
gatott hozzánk településünk 
neves és jól ismert mézter-
melője, Csurgó István és 
testvére Csurgó Emma.

Az ovisoknak nyújtott 
szakszerű magyarázat ré-
vén ismereteinket bővíthet-

tük a méz készítési mód-
járól, és felhasználásáról is. 
Lehetőségünk volt különle-
ges mézek kóstolására is. A 
gyerekek figyelmét felhívtuk 
a méz hasznára. Kihangsú-
lyoztuk a méhek védelmét is!

István megajándékoz-
ta óvodánk valamennyi cso-
portját az egészségvédő kin-
csével, a mézzel.

Köszönjük!

„A földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Óvodánk a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Böl-
csőde sikeresen pályázott a 
„Zöld Óvoda” címre, mely-
nek hivatalos átadója 2019. 
januárjában lesz!

Mint e cím büszke tulaj-
donosai immár második al-
kalommal csatlakoztunk az 
Európai Hulladékcsökkenté-
si Héthez, melynek idei szlo-
genje: „Méregtelenítsünk”

A program keretében 
több akciót is hirdettünk, 
melyben nem csak óvodása-
ink, hanem rajtuk keresztül 
a szülői közösség figyelmét 

is felhívtuk Földünk, lakó-
környezetünk védelmének, 
megóvásának fontosságára.

Akciónk:
– Lombseprés, komposz-

tálás az óvoda udvarán
– Buruncz Anikó környe-

zetmérnök előadása a sze-
lektív hulladékgyűjtésről, 
környezetbarát tisztítósze-
rek használatáról

– Használt elemek gyűj-
tése

– „Régiből újat” hulladék-
ból készült kreatív alkotások 
kiállítása.

Lombseprés az óvoda udvarán Hulladékcsökkentő héten készült ez a fotónk

Buruncz Anikó előadását hallhattuk
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Szeresd, óvd és védd!
2018. november 14-én négy óvónő képviselte óvodánkat 

Pakson a „Szeresd, óvd és védd!” környezetvédelmi vetélke-
dőn, amelyet évtizedek óta megrendeznek.

A rácalmási „ZÖLD ALMÁK” egy dallal mutatkoztak 
be, majd a Duna magyarországi szakaszának értékeivel kap-
csolatosan mutatták meg tudásukat egy játékos, de nagyon 
sokoldalú, komoly megmérettetésben. A szakmai kalandozás 
nagy élményt jelentett mindannyiuknak, és sokat tanultak a 
vetélkedő feladataiból. Az óvoda dolgozói

Óvodánkban járt a Mikulás

A gyerekek minden évben lelkesen készülnek a Mikulás fogadására, 
versekkel, dalokkal várják a nagyszakállút. Fantasztikus élmény volt 
a találkozás idén is a kicsiknek

Író-olvasó találkozó Varró Danival

Kortárs költővel találkoztunk 
November 26-án, a Cimbora Klub meghívására érkezett Rá-

calmásra a József Attila- díjas költő, műfordító, Varró Dániel.
Törökné Antal Mária szervezte meg ezt az irodalmi délutánt, 

a programnak a Művelődési Ház és Könyvtár adott helyet Kun-
dra Anikó intézményvezető és Marcsi néni koordinálásával.

Magyartanárunk ösztönzésére sok felsős és alsós diáktársam 
volt kíváncsi az ismert, gyerekek körében népszerű költőre. Er-
ika néni magyarórán bemutatta nekünk V.Danit, kisfilmet is 
láttunk róla. Szívdesszert című kötetéből verseket hallgattunk, 
amelyek tetszettek nekünk, hiszen a szerelem a versek témája. 
Az esős délután sem vette el a kedvünket, izgatottan vártuk 
őt.Magával hozta eddig megjelent köteteit, és érdekessé tette 
könyvei kivetítésével a közvetlen, jó hangulatú délutánt. Legú-
jabb könyvét is megismerhettük, melynek címe: A szomjas troll, 
alcíme . kis viking legendárium. Élmény volt a felolvasása. Nagy 
meglepetéssel hallgattuk, hogy magyarból érettségi tétel is lett. 
Szerényen és megtisztelve érezve magát beszélt erről, pedig ez 
igen nagy szó, mivel csak 41 éves még.Mulatságos, hogy sok 
érettségiző kéri a segítségét a tétel kidolgozásában a közösségi 
felületeken.

Kérdéseinkre szívesen válaszolt. Megtudtuk, hogy 3 fia igen 
inspirálja az alkotásban, de tehetsége már igen zsenge , 12 éves 
korában kiderült.

Második könyve, Túl a Maszat-hegyen című, eddig a 
legismertebb kötete, amely 2003-ban készült, s az Év Gyer-
mekkönyve- díjat nyerte el vele 2004-ben. Tanáromnak vicces 
szöveggel és aláírással dedikálta ezt a meseregényt.Hozhatott 
volna több kötetet, mert nem jutott mindenkinek a kiszemelt 
könyvből.Így járt Erika néni is, mert amíg ő fotózott bennünket 
Danival, mi megvásároltuk a legtöbbet.

A találkozó színes volt, mert verses, rímkereső játékai gyere-
knek, felnőttnek egyaránt szórakoztatóak voltak. Kíváncsiságunk 
egyre jobban csillapodott, mert záporozó kérdésáradatunkra 
fáradhatatlanul és örömmel válaszolt.

Nekem az a története tetszett, amikor megszületett első gyer-
meke, aki persze bömbölt, mint minden újszülött, s nem jutott 
eszébe semmi más vers, mint Ady Endre Párisban járt az Ősz 
című költeménye, amelyet elszavalt fiának, aki csodák csodája, 
de megnyugodott. Számomra ez a példa azt bizonyítja, hogy 
nemcsak a tartalom fontos, hanem a vers zeneisége, ritmusa 
önmagában is igen tud hatni.

Örülök, hogy ellátogatott Varró Dániel Rácalmásra, kellemes 
és tartalmas perceket tölthettünk vele.Köszönöm diáktársaim 
nevében az írótalálkozó megszervezését: Szabó Angelika

8. a osztályos tanuló
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Jó hangulatban 
ünnepeltük az újbort

November 22-én a Vivat Bacchus Énekegyüttes műso-
rával és a Miklós Csabi Pincéje borainak kóstolásával ünne-
peltük az új bort. A művelődési házban jövőre is kulturális 
műsorral egybekötött rendezvénnyel várjuk a hegy levének 
ünnepét, és a kedves vendégeinket! (További képek a műve-
lődési ház facebook-oldalán.) Kundra Anikó

Varró Dániel Rácalmáson
A Rácalmási Cimbo-

ra Klub meghívására Varró 
Dániel érkezett a művelő-
dési házba. A kisiskolások-
tól a 8. osztályos tanulókig, 
a rácalmásiaktól a dunaúj-
városiakig sok gyereket von-
zott a József Attila-díjas ma-
gyar költő, műfordító. Varró 
Dániel sokat idézett saját 
műveiből, és minden hoz-
zá feltett kérdésre őszintén 
válaszolt, kezdve attól, hogy 
mi szeretett volna lenni gye-
rekkorában, odáig, hogy me-
lyik a kedvenc focicsapata. A 
rendkívüli irodalomóra vé-
gén dedikálással egybekötött 
könyvvásárlásra is volt lehe-
tőség. Köszönjük Törökné 
Antal Máriának, a Cimbo-

ra Klub vezetőjének, hogy 
megszervezte a találkozót! 
(További képek a művelő-
dési ház facebook-oldalán.) 
 Kundra Anikó

Vendégszíndarab 
Rácalmáson

November 23-án este az ercsi Felvonási Tünetek Szín-
házi Műhely vendég színdarabját láthatták az érdeklődők a 
művelődési házban. A tavalyi 8 nő után idén az ercsiiek Mol-
nár Ferenc Az ibolya című művét dolgozták fel. A közel 80 fős 
közönség kétszeri visszatapsolással nyilvánította ki tetszését. 
Gratulálunk minden szereplőnek, és köszönjük az élményt! 
(További képek a művelődési ház facebook-oldalán.)

Kundra Anikó

Kézműves mágia
Két hétig gyönyörköd-

hettünk Hesz Anikó, Ikotics 
Böbe és Schmidt-Czetli Ági 
gyöngyékszereiben, Kovács 
Ildikó kézzel festett sely-
emsálaiban és a Fatina Es-
küvői Ruhaszalon gyönyörű 
alkalmi és esküvői ruháiban. 
A karácsonyra hangoló 
varázslatos kiállítást Kun-
dra Anikó, a művelődési ház 
megbízott intézményvezető-
je nyitotta meg. A megnyitón 
énekelt a Rácalmási Nap-
sugár Asszonykórus, és verset 
szavalt Lendvai Józsefné is. A 
kiállításra idén is sokan voltak 
kíváncsiak, és többen éltek 
azzal a lehetőséggel, hogy a 
kiállított ékszerek közül az 
adventi első hétvégén tartott 

kézműves karácsonyi vásár 
során be is szerezték a karác-
sonyi ajándékukat. Köszön-
jük az alkotóknak ezt a sok 
gyönyörűséget! (További 
képek a művelődési ház face-
book-oldalán.)
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Téli vásár és adventi koszorúkészítés

Advent első hétvégéjén 
már szokássá vált, hogy az 
Ágasfa Hagyományélesztő 
Baráti Kör szervezésében a 
rácalmási családok elkészít-
hetik az adventi koszorú-
jukat a művelődési házban. 
Idén – rendhagyó módon – 

a kézműveskedés megkez-
dése előtt Bernáth Attila 
mesélt az adventi szokások 
kialakulásának történetéről, 
valamint karácsonyi dalo-
kat hallhattunk a Jankovich 
Miklós Általános Iskola 
énekkarától, Márkusné Ig-

mándi Zita közreműködé-
sével. Idén is sok érdeklődőt 
vonzott a rendezvény, ame-
lyet már második éve egészí-
tünk ki rácalmási kézműves 
termékek karácsonyi vásá-
rával. Bízunk benne, hogy 
mindenkinek volt módja 

elkészíteni az adventi ko-
szorút, és vásárolni valami 
szép karácsonyi díszt, aján-
dékot! Ezúton köszönjük az 
ágasfások idei évi áldozatos 
munkáját! (További képek a 
művelődési ház facebook-ol-
dalán.) Kundra Anikó

Kézműves játszóház 
a Mikulással

A művelődési ház mun-
katársai kézműves játszó-
házra invitálták a rácal-
másiakat december 6-án, 
délután. Sok kisgyerek, szü-
lő és nagyszülő látogatott el 
hozzánk, ahol mikulást, rén-
szarvast, hóembert készítet-
tünk, a legkisebbek színez-
hettek is, karácsonyi dalokat 
hallgatva. Vendégünk volt a 
Mikulás is, aki szaloncukor-
ral ajándékozta meg a kis-
gyerekeket. 

(További képek a művelő-
dési ház facebook-oldalán.)

Kundra Anikó

Karácsonyváró rendez-
vényt tartott a német klub

A művelődési házban 
működő német klub de-
cember második szombat-
ján a német hagyományok 
szerint ünnepelte az adven-
tet a művelődési házban. Az 
Ács Marika klubtag által 
gyönyörűen feldíszített te-
remben műsort láthattunk 
a Németkérről, Mezőfalvá-
ról és Császártöltésről érke-
ző, német hagyományokat 
őrző csoportoktól.  Németh 
Miklósné alpolgármester 
asszony köszöntőjében ki-
emelte a közösség szerepét 

a karácsonyi ünnepi készü-
lődésben, majd Kukucska 
Gyula alpolgármesterrel kö-
zösen köszönték Rácalmás 
Város Önkormányzata ne-
vében a Hoffmann Mária 
klubvezető munkáját. Mári-
át az ún. „kis csoport” tagjai 
személyes idézetekkel kö-
szöntötték. Köszönjük szé-
pen Hoffmann Máriának és 
a német klub tagjainak ezt a 
szép délutánt! (További ké-
pek a művelődési ház face-
book-oldalán.)

Kundra Anikó
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Karácsonyi készülődés 
a cimborákkal

Az adventi készülődés 
jegyében, a cimborák leg-
utóbbi találkozóján kará-
csonyi díszeket készítettünk. 
Marcsi néni ismét kreatív öt-
letekkel várt minket: először 
üveget díszítettünk szalvéta 
technikával, majd egy fára 
akasztható manó díszt ké-
szítettünk. A sszaloncukor 
evés közben egyre szebb al-
kotások születtek. Agytorna 
gyanánt Kálnay Adél kará-
csonyról szóló versét kellett 

újra fogalmaznunk. Végül 
közösen elfogyasztottunk 
felszeletelt almákat, hogy 
ha valaki elmegy közülünk, 
majd visszataláljon hozzánk 
- a hagyomány szerint.

Kálnay Adél:
A Karácsony (részlet)
A Karácsony anya, apa s a családom,
színes, könnyű, édes álom
puha meleg kispárnámon,
óvó szeretet a karácsony. 

Mudra Nóra 
 6. osztályos tanuló

Újdonság!
A Rácalmási Művelődési 

Ház és Könyvtár hamarosan 
az interneten keresztül is el-
érhető! A www.racmuvhaz.
hu domain név alatt interne-
ten is tájékozódat a könyvtár 
szolgáltatásairól, valamint 
rendezvényeinkről.

A weboldal mellett to-
vábbra is ajánljuk figyel-
mükbe Facebook olda-
lunkat, amely Facebook 
regisztráció nélkül is elérhe-

tő a facebook.com/racmuv-
haz címen.

Horváth Béla decemberi előadása
December első hétfőjén folytatódtak Béla bá’ históriái. 

Hétmagyarokról címmel tartott előadásában ezúttal arról 
hallhattunk Horváth Béla tanár úrtól, miért beszélünk ép-
pen magyarul, honnan és hogyan érkeztek őseink a Kárpát-
medencébe. KA

A Gerendai Gábor által szerkesztett 
havi zenei válogatásban közkívánatra 

a tangó királyának, Kalmár Pálnak 
újabb felvételei lesznek hallhatók 

az 1930-as és ’40-es évekből.

A budai Várban jártunk
November 24-én ki-

rándulni voltunk a bu-
dai Várban. Az Országos 
Széchenyi Könyvtár: A Cor-
vina Könyvtár budai mühe-
lye című kiállításon. Szá-
mos pompás Corvina és 
más díszkódex érkezett ha-
zai gyűjteményekből, New 
Yorkból, párizsból, a Vati-
kánból és a világ különbö-
ző pontjairól a Széchenyi 
könyvtárba.Amikor belép-

tünk gyönyörű látvány tá-
rult elénk. A lépcsőn felfe-
lé vörös szőnyeg vezetett. A 
gyerekeket is sok kézmüves 
foglalkozás váta (fakard ké-
szítés, memória karkötő és 
nyaklánc füzés,könyv kötés). 
Kettő órától Mátyás király-
ról szóló mesék várták az ér-
deklődőket, a nagyobbakat 
Szendrey Júlia kiállítás vár-
ta, aki Pétőfi Sándor felesége 
volt. Wágner Luca

Kultúrházak éjjel-nappal
2018-ban csatlakoz-

tunk először a Kultúrházak 
éjjel-nappal elnevezésű 
országos rendezvénysoroza-
thoz. Közösségi művelődést 
szolgáló intézményként a 
művelődési házban elérhető 
tevékenységek sokszínűségét 
idén is változatos pro-
gramokon keresztül mutatjuk 
majd be! Részletek a követ-
kező lapszámban, a város-
ban elhelyezett plakátokon, 
a www.racmuvhaz.hu we-
boldalon és a facebook.com/

racmuvhaz Facebook olda-
lunkon. Találkozzunk február 
15-és hétvégén a művelődési 
házban!
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Új könyvek a könyvtárban
Decemberben, az év utolsó hónapjában is rengeteg, közel 

90 új könyv érkezett a könyvtárba. Ebben a hónapban meg-
érkezett a Márai-program VIII. fordulójának könyvcsomag-
ja, melyben összesen 53 darab könyvet kapott könyvtárunk. 
Mindenkinek igyekeztünk kedveskedni a könyvek válogatá-
sakor így a sok szép mesekönyv és ifjúsági regény mellett a 
felnőtteknek is rengeteg érdekes olvasnivalót hoztunk!

Várunk jövőre is mindenkit sok szeretettel!
 Schmidt-Czetli Ágnes

Könyves Kihívás 2018
2018-ban ötödik alkalommal hirdettünk meg éves ki-

hívást a könyvtárban. Idén 10 felnőtt és 4 gyermek vágott 
neki, hogy teljesítse a 10 pontos kihívást, közülük össze-
sen 8 felnőtt és 3 gyermek volt sikeres és olvasta el a ki-
írásnak megfelelő könyveket. A kiírásban meghirdetett 
könyvutalványt Szabados Ági sorsolta ki, a győztes pedig 
Papné Kovács Andrea volt, akinek ezúton is gratulálunk.

Köszönjük szépen kitartásukat, jövőre is várunk min-
den vállalkozó kedvű olvasót, hogy tartson velünk a 
2019-es kihívásban!      Schmidt-Czetli Ágnes

Nyár, olvasás, élmények
Az idei évben 10 gyermek vett részt a Nyár, olvasás, él-

mények kihívásunkon. Az a hét gyermek, aki elolvasta és ki-
töltötte a könyvhöz kapott feladatlapot, novemberben újra 
találkozott a könyvtárban. Kitartásukért cserébe könyvjuta-
lomban részesültek. Reméljük mindenki élvezte az idei ki-
hívást is! Schmidt-Czetli Ágnes

Váltsuk valóra a meséket
Idén a Libri Váltsuk valóra a meséket címmel várta a gyer-

mekkönyv felajánlásokat a rászoruló gyermekek részére. Mi-
vel a környéken nem volt Mesepont, így a Rácalmási Műve-
lődési Ház és Könyvtárba vártuk a felajánlásokat, melyeket 
december 8-án át is adtunk egy budapesti Libri könyvesbolt-
ban. Két nagy doboz mesekönyvet tudtunk összegyűjteni, 
köszönjük mindazok segítségét, akik felajánlásukkal hozzá-
járultak sok kisgyermek öröméhez! Schmidt-Czetli Ágnes

Könyvajánló
Zakály Viktória: Szívrit-

muszavar, Hanna örök
Rendhagyó módon két 

könyv ajánlóját hoztam egy-
ben, mert Zakály Viktória 
Szívritmuszavar című regé-
nye két kötetes. Első kör-
ben két szó jut eszembe er-
ről a regényről, depresszív és 
megható.

Egy nagy szerelem törté-
netét meséli el a regény, an-
nak minden szépségével és 
fájdalmával. Hanna és Ádám 
története mondható szoká-
sosnak is, de akár különle-
gesnek is. Olyan szerelem az 
övék, ami mint kiderül min-
dent átél, mindent túlél.

Több szempontból is kü-
lönlegesen megírt a történet. 
Míg a két főszereplő neve 
csak a második kötet vége 
felé derül ki, addig a mel-
lékszereplőkét már az elejé-
től ismerjük. A megszokott 

regénytípusokhoz képest a 
párbeszédek hiánya is ne-
hezíti az olvasást. Mindezek 
ellenére egy nagyon meg-
rendítő, elgondolkodtató, 
mély érzéseket keltő olvas-
mányt kap az, aki kezébe ve-
szi a könyvet és elolvassa. A 
grátisz pedig, hogy minden, 
ami a könyvben van, az való-
ság, mert a regény igaz törté-
net alapján készült.

 Schmidt-Czetli Ágnes

Új magazinok
Jövő évtől a már megszokott újságok mellet néhány új 

magazin is helyet kap polcainkon. Így januártól az Éva 
magazin, a Gyermeklékek, Kertbarát magazin, Praktika 
Varrás, Otthon, Nők Lapja Évszakok és a Ridikül ma-
gazinok is kölcsönözhetőek lesznek a könyvtárban a már 
megszokott feltételekkel!  Schmidt-Czetli Ágnes
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Van időm olvasni
December 12-én Szabados Ági, televíziós műsorvezető, a 

Nincs időm olvasni kihívás alapítója volt a vendégünk, akivel 
a kihívásról és rengeteg olvasással, könyvekkel kapcsolatos 
témáról beszélgettünk. Ági elhozta hozzánk idei legnagyobb 
könyvélményeit is, melyek mind megtalálhatók nálunk is a 
könyvtárban! Az Olvasóklub kapott egy példányt a nemrég 
megjelent Olvasónaplóból is, melyet közösen fogunk kitöl-
teni. Schmidt-Czetli Ágnes

Olvasóklub 2019-ben is
A 2018 októberében megalakult Olvasóklub 2019-ben 

is szeretettel várja régi és új tagjait. A csatlakozás folyama-
tos, aki kedvet érez, hogy havonta egyszer kötetlenül beszél-
gessen könyvekről, olvasásról, olvasásélményekről, azt várjuk 
szeretettel január 9-én 18 órakor a könyvtárban!

Schmidt-Czetli Ágnes

Könyves kihívás 2019
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is meghirdetjük 

a könyves kihívást olvasóinknak. Jelentkezni a szokásos mó-
don a könyvtárban lehet január 8-tól. A saját kihívásunk mel-
lett természetesen a Nincs időm olvasni kihívást is folytatjuk, 
melyhez havi témát és a hozzá tartozó könyvajánlót a már 
megszokott módon közzétesszük. Schmidt-Czetli Ágnes
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Bolyai verseny nem csak matematikából 
,,Az igazat érteni, a szépet 

érezni, a jót gyakorolni kell.” 
(Bolyai János)
2017-ben az egész ország 

területén hirdették meg a 
Bolyai Anyanyelvi Csapat-
versenyt a szervezők Prof. 
Dr.Freund Tamás, a MTA 
alelnökének fővédnöksé-
ge mellett. A verseny célja, 
hogy a gyerekek közösen, 
együttműködve oldjanak 
meg problémákat. A csapat-
ban történő versenyzés so-
rán átélhetik az együttgon-
dolkodás örömét, s közben 
fejlődik logikus gondolko-
dásuk is. Nevezési díj befi-
zetése után lehet részt ven-
ni, de a verseny lebonyolítása 
igen jól szervezett, minden 
gyerek névre szóló emlék-
lapot kap az 1. forduló után.

Két fordulóból áll: kör-
zeti és országos forduló van. 
A körzeti forduló november 
9-én zajlott a központilag 
meghatározott helyszínen. 
Minden megyéből az első 
helyezett csapat vehet részt 
saját évfolyamában a dön-
tőn. Ez a kitétel megnehezí-
ti a döntőbe kerülést, hiszen 
nagyon sok csapat nevez a 
körzeti fordulóba.

A mi iskolánkat egy hato-
dik évfolyamos csapat képvi-
selte NYELVÉSZPALÁN-
TÁK néven.Gurics Anna és 
Kunos Miklós (6.a), Ádám 
Tamás és Koszti Leven-
te (6.b) tanulói működtek 
együtt. Első versenyünk volt 
ez, mégis szép eredmény-
nyel zárták a körzeti fordu-
lót gyerekeink.

Fejér megyében a 6. évfo-
lyamból 61 csapat nevezett. 
A legtöbb csapat székesfe-
hérvári iskolából érkezett, 
de Sárbogárd, Vál, Felcsút, 
Mór,Csákvár, Dunaújváros, 
Kulcs és Rácalmás település 
is nevezett .

Az 1. helyet a székesfe-
hérvári Hétvezér Általános 

Iskola hatodikosai szerez-
ték meg 169 ponttal. 2. he-
lyen a bicskei Szent László 
Ált. Isk. végzett 161 ponttal, 
s a 3. hely Csákváré lett 158 
ponttal.

A mi Nyelvészpalántáink 
a 32. helyen zárták a körzeti 
fordulót 125 ponttal.

A 61. helyen végzett csa-
pat 75 pontot tudott gyűjte-
ni.

A versenyfeladatok na-
gyon nehezek, felkészülés-
kor szembesültünk ezzel, 
hiszen most vettünk részt 
először. Hasznos volt a kö-
zös gyakorlás, mert a közép-
mezőnyben zártunk. 

A gyerekek is pozitív vé-
leményt fogalmaztak meg, 

voltak viták, kompromisz-
szumok, de ez a lénye-
ge a csapatversenynek.Per-
sze miután megbeszéltük, 
mi lett volna a helyes vá-
lasz, hazafelé az autóban 
utazván,számomra mulat-
ságos volt, amikor megnyil-
vánult 1-1 csapattag, hogy ő 
megmondta a helyes választ, 
mégis leszavazták a többi-
ek. Aranyos,derűs, utólagos 
helyreigazítások vidámmá 
tették az utazást.

Jövőre még rutinosabbak 
leszünk, s remélem, több 
csapattal vehetünk részt, 
mert 3-8. évfolyamosok in-
dulhatnak.

Sok tudással gyarapod-
hat, aki részt vesz, s persze a 
jó hangulatú felkészítő órák 
is motiválóak..

Köszönöm Koszti Leven-
tének, hogy elvitt a versenyre 
bennünket, és haza is hozott, 
mert az utaztatást szülői se-
gítség nélkül csak járatos 
busszal tudtuk volna meg-
oldani.

A gyerekeknek még egy-
szer gratulálok!

Panyi Erika
felkészítő tanár

Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Budapesten is jártunk színházban

Három hónap – három darab
Az idei ősz tartalmas elő-

adásokkal örvendeztette meg 
a színház iránt érdeklődő jan-
kovichos gyerekeket.

Első alkalommal, október 
25-én Székesfehérvárra utaz-
tunk 50 fővel A Pál utcai fiúk 
című zenés játékra.

Főként 5.-es és 6.-os gye-
rekeknek szerveztem ezt a 
programot, mivel az irodalom 
tananyag része a halhatatlan 
Molnár Ferenc regény.

Sokat vártunk Dés Lász-
ló és Geszti Péter zenéjétől, 
Grecsó Krisztián színpadi át-
iratától.Sokat is kaptunk.

A 2 óra 50 perces elő-
adás tartalmas kikapcsoló-
dást nyújtott, fiatalokat és fel-
nőtteket egyaránt meg tudott 
szólítani a darab.

Már áprilisban ünnepel-
hették az 50. előadást.

A darab nem csupán egy 
osztálynyi fiúgyerekről szól, 
hanem általánosságban fo-
galmazza meg az emberiség 
hibáit és erényeit.

Felbukkan a hős, a gyáva, 
az áruló,a megfontolt, a fon-
toskodó figurája is.

A darabban a dalok kö-
zött nincs túl sok fülbe 

mászó,rögtön magával raga-
dó, de a történethez nagyon 
illik a muzsika és a moz-
gás harmóniája. A szövegek 
,,gesztipéteresek”, a ,,rímhá-
nyás” túlságosan merész néha.

Egységes előadást terem-
tett rendező, koreográfus, ze-
neszerző és díszlettervező 
egyaránt.

Az előadást látva a gye-
rekek jobban megértették, 
mint a könyvet olvasva, hogy 
mennyire fontos az, hogy fi-
gyeljünk egymásra!

November 14-én a Bar-
tók Színházban a Budapesti 

Operettszínház előadásában 
Lázár Ervin Szegény Dzso-
ni és Árnika című, 1981- ben 
megírt meseregényének szín-
padi adaptációját láthattuk.

Egy vándorútra kelő sze-
relmespár történetét meséli 
el. A történetből megtudhat-
juk, hogy hol lakik a Hétfe-
jű Tündér, érdemes-e jónak 
lenni,egymásra találnak-e 
azok, akiket maga a Százar-
cú Boszorkány átkozott meg.

Kíváncsi voltam az elő-
adásra.Nemhiába. Elvarázsolt 
a darab, mert a bábszínház 
minden fajtáját felvonultatja 
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az ujjbáboktól kezdve, a ha-
gyományos kézbábokon át 
egészen az embernagyságú 
maszkokig.

Felnőttként lenyűgözött 
a sokszínűség. A látvány is 
igazodik Lázár Ervin kissé 
szürreális stílusához, igazán 
egyedi.

A zenéje igazi világzene: 
a magyaros dallamvilágot re-
mekül vegyíti a modern stí-
lussal, és ehhez jól passzol a 
fiatal költő: Závada Péter dal-
szövege. Nincs mellébeszélés, 
nincsenek töltelékszavak, ért-
hetően valamiről mindig szó 
van, s ez nagy erény.

Papadimitru Athina ala-
kítja a Százarcú Boszorkányt, 
játéka üdítő, élvezi az elő-
adást.Őszinte riadalmat kelt 
például, amikor a fölcsapott 
szoknyák alól egy támadó far-
kas feje tűnik elő.

Kovács Adrián által vezé-
nyelt zenekar szinte rátapadva 
az eseményekre követi a tör-
ténéseket.

Gubik Petra, aki Árnika, 
a királylány szerepét játssza, 
igen emlékezetesen kezdi el 
a darabot: amikor meglátja a 
boszorkányt,úgy elkiáltja ma-
gát, hogy a felsős gyerekek, 
akikre nem jellemző annyira 
a megriadás,igencsak nagyot 
ugrottak ülőhelyükön.

Talán, ha magyarórán ki-
próbálnám ezt az irdatlan 
nagy ordítást,még én is meg-
ijednék saját magamtól.Re-
mélem, tavasszal már nem 
lesz ilyen harsány: ,,A ba-
nyaaaaa!” kiáltása, mert alsó-
sokkal jövünk erre az előadás-
ra.

Túri Erzsébet bravúros 
technikákat alkotott a dísz-
letben és jelmezekben egya-
ránt. Fantáziadús megoldása-
in csak ámultam- bámultam.

A történet legfontosabb 
mondatát áhítattal hallgat-
tuk, melyet a boszorkánynak 
mondtak a fiatalok: ,,EN-
GEDD, HOGY MEGTA-
NÍTSUNK SZERETNI!”

Ez a pillanat egészen hi-
hetetlen mind színészi, mind 
díszleti minőségben. A Hét-

fejű Tündér 7 fénycsöppecske 
formában ereszkedik alá vil-
lanyégő karéjként, aki min-
denkit megszabadít a gonosz 
varázslattól.

Boldog vég, még a banya is 
virágot ölelget.

Igazi jellemfejlődésen 
megy keresztül a Százarcú 
Boszorkány.

Kacsakirály és kacsa-ki-
rálykisasszony tanulságos 
históriájából kiderül, hogy 
az önzetlen szeretet csodák-
ra képes.

A darab 8-99 éves korig 
ajánlott, akinek tavasszal lesz 
kedve, nézze meg, érdemes!

December 9-én, advent 2. 
vasárnapján Budapestre utaz-
tam 30 gyerekkel és 11 fel-
nőttel. A Pesti Magyar Szín-
házba indultunk Moliere A 
fösvény című, legtöbbet ját-
szott komédiát megtekinte-
ni, s egy jót szórakozni,sokat 
nevetni.

Remek délutánt tölthet-
tünk a színházban.

A darab érdekessége hogy 
a fösvényt, Harpagont alakí-
tó Haumann Péter saját gyer-
mekeivel játssza el a színpadra 

megírt gyermekeit: Elise-t és 
Cleant-tot. Volt ebben valami 
megejtő, amikor a színészgye-
rekek együtt állnak fönt szín-
padi és vérszerinti apjukkal 
csatázva.

A drámaíró Párizsba ter-
vezte az egy napos cselek-
ményt, nem is értem igazán, 
miért Nápolyban játszódik.
Ez a helyszín magyarázat le-
het a komédia keretes szer-
kezetére, mert az elején és a 
darab végén is álarcos tánco-
sok farsangi hada vonul végig 
a színpadon, mivel olaszhon a 
karneválok otthona.

Frosine-t, a kerítőnőt ala-
kító Soltész Bözse nagyot 
alakított Haumannal, kiváló 
játszótársnak bizonyult. Szá-
momra az ő játéka volt a leg-
jelentősebb alkotás Hauman-
né mellett.

Zavaró volt, hogy majd-
nem minden szereplő fehérre 
meszelt, durva fekete jelekkel 
megrajzolt arccal jelent meg 
a közönség előtt.Sok esetben 
szerintem ez a maszkírozás le 
is takarta a színészi játékot.
Ezt sajnálom.A furcsa színű, 
rikító parókák és ízléstelen 

hacukák valószínűleg az ifjú-
ság ferde ízlését jelezték.

A darab a rossz erkölcs 
mintapéldája: az apa uzso-
rás, a fiú meglopja apját, nem 
tiszteli.A fösvénység romboló 
hatású, de az író azt gondolja, 
akkor jár el jól, leghelyeseb-
ben, ha nevetséges ábrázo-
lással támadja meg százada, a 
XVII.század bűneit.

A darabban, ha jól nézzük, 
vagy jól olvassuk, van eszmei 
tartalék, muníció.

Haumann Péter teljesít-
ménye a többi szereplőhöz 
képest más minőséget kép-
viselt.Végig a nézők irányába 
kommunikált, ahogy az Mo-
liere színházában megszo-
kott volt és fontos, ezt min-
den erőltetettség nélkül tette.

Elejétől a végéig átgondolt 
volt Harpagon figurájának a 
felépítése. Remekül tudta ol-
dani szerepe drámai sorait, 
1-1 vidámságot okozó gesz-
tussal, ahogyan maga az író is 
így váltja a drámában a feszült 
pillanatot, derültséggel.

Jól játszotta Haumann a 
fösvény kettős jellemét: az 
uzsorás ügyletek spílerét és 
naivitását a szerelem terén.

Zsugorisága, elsősorban 
beteges pénzimádata miatt 
haragudni kellett volna rá, 
gyűlölni őt, hogy nem gyere-
kei iránt mutatott szeretetet, 
hanem mindenekelőtt a pénz 
volt fontos, mégsem éreztem 
haragot, ellenszenvet iránta.

Örülök, hogy életemben 
először láthattam személye-
sen a 3. sorból minden rezdü-
lését, mimikáját a Jászai Mari-
díjas, Kossuth-díjas,Érdemes 
Művészt, a Halhatatlanok 
Társulatának Örökös Tagját, 
és nem utolsó sorban a Nem-
zet Színészét,a 77 éves Ha-
umann Pétert. Felejthetetlen 
emlék marad.

Remélem, a 2. félévben 
folytatjuk színházi barangolá-
sunkat, s a további előadásokra 
is ekkora érdeklődés lesz. Kö-
szönöm színházbarátaimnak, 
hogy fontosnak tartják a szín-
házlátogatást. Panyi Erika

 szervezőA Pál utcai fiúk előadás szünetében Székesfehérváron
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Újabb töredékek Rácalmás múltjából
Szalai Árpád elhivatott 

kutatója Rácalmás múltjá-
nak, és megjelent könyvein 
kívül laponkon keresztül is 
igyekszik megismertetni a 
rácalmásiakat lakóhelyük ér-
tékeivel. Ezúttal Farkas Ká-
roly főjegyző története tárul 
elénk, aki nagyon sokat tett 
Rácalmásért.

Farkas Károly (1882-
1944) Rácalmáson született. 
Apja Führer Sándor (1849-
1916) 40 éven keresztül, 
1872-1912-ig volt a falu fő-
jegyzője. Anyja Tusák Piros-
ka (1856-1934) Führer Sán-
dor munkásságáról azonban 
nem sokat tudunk. Führer 
Sándort és feleségét Rácal-
máson temették el a zsidó-
temetőben.

Károly a középiskolát 
Székesfehérváron és Buda-
pesten végezte. A közigaz-
gatási ismereteket és a jegy-
zői oklevelet Pécsett szerezte 
1902-ben. 

Még az előző évben, 
1901-ben öccsével, Gyulával 
együtt, kiskorúként belügy-
miniszteri engedéllyel nevét 
magyarra cserélte és Farkas 
nevet vett fel. A miniszteri 
engedély és annak száma a 
születési anyakönyvi bejegy-
zés sorában megjegyzés-
ként szerepel. Rácalmáson 
helyezkedett el gyakornok-

ként, majd 1906-tól segéd-
jegyző kinevezést kapott.

Károly 1907-ben meg-
nősült, Bruck Idát (1887-
1944) vette felségül. Ida apja, 
Bruck Áron, anyja, Freund 
Mária rácalmási lakosok 
voltak. Bár Károly apja fő-
jegyző volt Rácalmáson, az 
esküvőt mégis Budapesten 
tartották.

1908-ban Farkas Károly 
és felesége Bruck Ida is áttért 
a római katolikus hitre. Erről 
a házassági anyakönyvi kivo-
naton szereplő megjegyzés-
ben lévő szöveg tanúskodik, 
mely így szól: „Úgy a férj, 
mint a felesége rácalmási 
r.kath. plébánia hivatal lel-
késze által kiállított 91/908 

sz. áttérési bizonyítvány sze-
rint 1908 márc.28-ik napján 
a r.kath. vallásra áttért. 1939. 
jan. 28 dr. Szemere Károly. 
A katolikus hitre való át-
térés a születési anyaköny-
vi bejegyzésnél is szerepel. 
Nyilván a II. világháború 
előtt már a politikában kez-
dett érződni a zsidó elle-
nes hangulat, ezért tartották 
szükségesnek, hogy a házas-
sági anyakönyvi bejegyzés 
mellé oda írassák a vallásu-
kat is. 

1912-ben apja nyugdíjba 
vonult és a főjegyzői címet 
tőle vette át. 

Rácalmáson a kutak vize 
egészségtelen volt, ivás-
ra nem volt alkalmas: rossz 

ízű volt és mérgező anyagot 
(nitrátot) is tartalmazott. So-
kan a Duna vizét itták. Ezért 
a rácalmásiak az elsők kö-
zött voltak, akik keresték a 
megoldást. Paizs Gyula or-
szággyűlési képviselő segít-
ségével egy artézi kút létesí-
téséhez pénzt szerzett a falu 

A kórház lakói, középen, sötét öltönyben Farkas Károly

Farkas Károly születési bizonyítványa bejegyzésekkel

Farkas Károly főjegyző
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vezetése és Farkas Károly az 
1910-es évek elején megépí-
tette a kutat a Duna-parton, 
ez volt az úgynevezett fel-
ső artézi. Farkas később egy 
második artézi kútra is szer-
zett fedezetet, így még egy 
kutat tudott fúratni. Ez az 
alsó artézi a Kiss Ernő utca 
és a Halász-köz találkozá-
sánál volt. A kutak mélysé-
ge 120 m. volt. 1945-ben az 
orosz katonák ezt az artézit 
használták, a vízhozamát ke-
vésnek találták, ezért kérték 
a falu vezetőit, hogy fúrják 
újra. Ezt meg is tették, a fúrás 
nem sikerült, a kút elapadt. 

Farkas Károly szenvedé-
lyes hobbija volt a foci. Ez a 
játék az 1900-as évek elején 
került Rácalmásra úgy, hogy 
a tanult fiatalok Pestről és 
más városokból hozták. Far-
kas is szervezte a focit. Al-
katánál fogva pályán lassan 
mozgott, ezért a csapat-
ban kapus posztot töltötte 
be. Az 1920-as évek elején, 
amikor a Levente Egyesület 
megalakult, Farkas volt az 
intézője és edzője a csapat-
nak. Labdarúgó szenvedé-
lye hosszú ideig megmaradt. 
Jegyzőkarcsi - mert a falu-
ban csak így nevezték- igen 
népszerű volt.

Az I. Világháború alatt, 
1916-ban elemi iskolát át-
szervezte, a felső iskolából 
kiköltöztette a gyerekeket 
és ott hadikórházat létesí-
tett. A vonatok a szerb és az 
orosz harctérről nagyon sok 
sérültet, beteget hoztak és a 
kórházak már nem tudták 
fogadni a sérült katonákat. 
Farkas Károly összefogott a 
helyi vöröskereszttel és meg-
kezdte a hadikórház szerve-
zését és indítását. Termé-
szetes nem a nagyon súlyos 
sérülteket hozták Rácalmás-
ra, hanem a könnyebbeket, 
de akik még kórházi ellátást 
igényeltek. A kórház végig 
az ő vezetése alatt működött. 
Dr. Vajda Kálmán főorvos 
látta el a betegeket. Négy-öt 
vöröskeresztes ápolónő dol-
gozott a kórházban. Köztük 

volt Farkas felesége, Bruck 
Ida is. Az egyidejűleg ellá-
tott katona betegek létszá-
ma 20-30 fő között mozgott. 

A hadikórház megszerve-
zéséért és vezetéséért Farkas 
Károly megkapta a vöröske-
reszt II. o. emlékérmét. Ká-
roly király IV. osztályú pol-
gári hadi érdeméremmel 
tűntette ki. Bruck Idát több 
társával a Magyar Vöröske-
reszt elnöksége tűntette ki.

1919-ben a Tanácsköz-
társaság bukása után levál-
tották, mert túl engedékeny 
volt a kommün alatt. 1919-
ben Lamentháli Mersich 
Gézát választották meg fő-
jegyzőnek, aki addig al-
jegyző volt. Csak 1928-
ban- amikor Mersich Géza 
nyugdíjba vonult- került 
vissza főjegyzőnek.

1916-ban a járási székhe-
lyet Rácalmásról Adonyba 
helyezték. A századfordu-
ló körül Adony gyorsabban 
fejlődött és érdekérvényesí-
tő ereje nagyobb volt, mint 
Rácalmásnak. Rácalmás fej-
lődése 1848 után lelassult. A 
rácalmásra kiszabott külön-
böző büntetések is közreját-
szottak ebben. 

A 20-as években Far-
kas aljegyzői tisztséget töl-
tött be az ismételt főjegy-
zői kinevezéséig. Főjegyzői 

ideje alatt igen aktív tevé-
kenységet folytatott, a gaz-
dasági és műszaki fejlődés 
által elérhető lehetőségeket 
kihasználta: igyekezett Rá-
calmásnak a fejlődés sorába 
jó helyet biztosítani. A vil-
lanyhálózat kiépítése az ő 
nevéhez fűződik, de az első 
vezetékes telefonok megje-
lenése is. A fő útról bekötő-
utat építetett. A 30-as évek-
ben iskolaépítésbe kezdett és 
bővítette a felső iskolát. 

Társadalmi tevékenysége 
is széleskörű volt. Gyerme-
kük nem lévén sok időt tu-
dott hivatali tevékenységén 
túl másra fordítani. Már ír-
tam a foci szenvedélyéről, a 
20-as évek elején szervezte 
és irányította az új levente 
labdarúgó pálya megépíté-
sét. A testnevelési bizottság 
elnöke volt évtizedeken ke-
resztül, mely a falu sport-
tevékenységét szervezte az 
iskola és különböző egye-
sületek között. A Tűzoltó 
Egyesület jó működése igen 
fontos volt ebben az időben, 
s Farkas ennek a vezetését 
jól látta el. Főként sport cé-
lokat szolgált a Polgári Lö-
vészegylet, ennek is ő volt 
sokáig a vezetője. Működött 
a községben Takarékpénztár 
az igazgatóság egyik tagja 
Farkas volt.

Farkas Károly egyál-
talán nem számított arra, 
hogy zsidó származása mi-
att meghurcolják. Azonban 
váratlanul feleségével, Bruck 
Idával együtt mégis össze-
szedték és Auschwitzba vit-
ték őket. 

De hát ők már nem voltak 
zsidók, hisz 1908-ban kike-
resztelkedtek! A rácalmási 
r.kath egyháznak illetve a 
katolikus körnek aktív tag-
jai voltak Érthetetlen ez az 
eljárás!

Még egy érdekes esemény 
történt. A Magyar közlöny-
ben 1946-ban megjelent az 
Adonyi Járásbíróság közle-
ménye, mely szerint Farkas 
Károly és felesége, Bruck 
Ida 1944. május után eltűn-
tek. Az ilyen jellegű közle-
mények akkor jelentek meg, 
ha utódok, leszármazottak, 
hozzátartozók nyilvánvaló-
vá akarják tenni, hogy hoz-
zátartozójuk már nem él. 

Szalai Árpád
Forrásmunkák: 
Mosonyi Mihály Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Fejér Vármegye és Székes-

fejérvár általános ismertető-
je 1931

Budapesti Közlöny 1901-
05 15

Magyar Közlöny 1946-
12-22

A kórház lakói, középen, sötét öltönyben Farkas Károly
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Mozgalmas ősz és tél!
A Jankovich-kúria Ren-

dezvény- és Turisztikai Köz-
pontban, az őszi, téli hóna-
pokban is számos céges 
rendezvény került megtar-
tásra. Szerencsések vagyunk, 
mivel elmondhatjuk, hogy 
az év hátralévő részében is 
nagyon sok konferencia, tré-
ning fog még megvalósulni 
nálunk, nem is beszélve a cé-
ges évzáró rendezvényekről. 
Továbbra is nagy figyelmet 
fordítunk a parkgondozás-
ra (falevelek gereblyézése, 
szobrok téliesítése, jégmen-
tesítés, stb.), hogy a hoz-
zánk látogató turisták és he-
lyi lakosok is élvezni tudják a 
színvonalas környezetet. Fo-
lyamatosak a belső és külső 
karbantartási munkálatok. 
A 2019. évi terveink között 
több rendezvény megtartá-
sa is szerepel, mint például 
a 2019. január 26-án 10:00-

tól 18:00-ig megrendezésre 
kerülő ESKÜVŐKIÁLLÍ-

TÁS, amely szervezési fel-
adatai teljes gőzzel folynak. 

Számos szolgáltató fogja kép-
viseltetni magát nálunk, ahol 
az ide látogató párok egy he-
lyen találkozhatnak a külön-
böző szolgáltatói szektorok 
képviselőivel (vendéglátás, 
dekoráció, esküvői ruha, egyéb 
kellékek, stb.). Év végére már 
jó néhány 2019-es évre vonat-
kozó rendezvény, esemény ke-
rült lefoglalásra, így elmond-
ható, hogy jövőre is sok-sok 
szertartás, családi, valamint 
céges és egyéb rendezvény ke-
rül megtartásra nálunk.  

Egyúttal szeretnénk 
megragadni 
az alkalmat 

és Áldott, Békés, 
Karácsonyi Ünnepeket 

kívánni minden kedves 
rácalmási lakosnak.

Jankovich-kúria 
dolgozói
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Rácalmás évezredei – tudnak valamit a fotókról?
A Rácalmás évezredei so-

rozat utolsó írása lapunk ok-
tóberi számában jelent meg. 
Számos fotó van még a birto-
komban, amelyek helyhiány 
miatt nem fértek bele akkor 
az egyes cikkekhez, vagy utó-
lag kerültek a birtokomba. 

A megmaradt fotókból 
három alkalommal fotóválo-
gatást jelentetünk meg, idő-
rend betartásával. Ez a mos-
tani az első alkalom. 

Szívesen venném, ha va-
lakinek a képekkel kapcso-
latban információ lennének, 
és visszajelezne nekem, ezzel 
is gazdagíthatná Rácalmás 
múltjáról meglévő informá-
cióinkat, adatainkat.

Sőt, talán a családi fotóal-
bumokban rejtőznek még ha-
sonló képek, nagyon örülnék, 
ha ezeket megkapnám egy 
rövid időre, amíg bemásolom 
és lementem a számítogépen!

Számítok a segítségükre! 
Várom a jelentkezésüket!

Németh Miklósné

1906 III. osztály

1908 II. osztály, Magó Károly igazgató tanító

1908 V. - VI. osztály, az alsó iskola

1911 IV. V. VI. osztály 1923 IV. osztály, Missik Istvánné



Rácalmás 23

1920-as évek óvodai csoport Simonits Karola

1924-25 V.-VI. osztály, Thész Lajos, és vitéz Péter Imre

1927-28 V. osztály, Thész Lajos

1928  Sárközi Ilona

1929-30 IV. osztály

1930-as évek Péter Imréné
1929-30 VI. osztály, vitéz Péter Imre
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RácalmásSportegyesület

Vajk Íjászegyesület évzáró összefoglalója
2018. november 23-án 

megtartottuk éves közgyűlé-
sünket. Az idei évben 21 fős 
taglétszámmal tevékenyke-
dett az egyesületünk. Mint 
egy nagy család. Az év fo-
lyamán a létszámunkhoz ké-
pest sok versenyen vettünk 
részt , nagy mértékben öreg-
bítettük a csapat hírnevét. 
Országos viszonylatban is 
jól ismert, csengő név a Vajk 
Íjászegyesület! A tagjaink 
három fő kategóriában ver-
senyeznek (csigás, vadászref-
lex és tradicionális). 

A szezonban 37 verse-
nyen vettünk részt. A verse-
nyeink is feloszthatók. Van-
nak öröm íjász versenyek ahol 
kicsit kötetlenebbek a szabá-
lyok, vannak a régiós verse-
nyek (mi jelenleg a dél-du-
nántúli régióhoz tartozunk), 
Grand Prix sorozatok, orszá-

gos versenyek, Európa és vi-
lágversenyek. Versenyzőink 
életkora is szépen megoszlik. 
A tízévestől a nyolcvan éve-
sig képviseljük a városunkat. 

Az elért eredményeink-
re büszkék lehetünk. Világ-
bajnokunk is volt az elmúlt 
szezonban. Történelmi or-
szágos és világbajnokságon 
két tagunk is az első tíz kö-
zött végzett. A 3D orszá-
gos bajnokságon és terep or-
szágos bajnokságon is szép 
számmal indultunk, többen 
is az első hat helyezésen be-
lül teljesítettek. Volt a sze-

zonban régiós bajnokunk és 
GP-bajnokunk is.

Idén két versenyt rendez-
tünk. Egyet a nyáron, mely 
országos kétnapos verseny 
volt és egyet ősszel, mely 
régiós megmérettetés volt. 
Nagyon jó visszhangot ka-
pott a szervezésünk! Ez a jó 
értékelés nagyon sok előké-
szítést és segítséget igényelt 

tagjainktól, a rendszeres pár-
tolóinktól és családtagjaik-
tól is. Ez utón is szeretném 
megköszönni mindenkinek 
az önzetlen segítségét!

Ezt a csodálatos évet 
mindenkinek megköszönve 
egy közös vacsorát fogyasz-
tottunk el, amely kötetlen 
beszélgetéssel és mulatozás-
sal folytatódott hajnalig.

A Vajk-családnak is a segítőink-
nek is é s város lakóinak is kívánunk 
áldott karácsonyt, béké s, boldog, 
sikeres új esztendőt! A versenyző-
inknek még több érmet é s sikerél-
ményt! Szendrey Gábor

A Rácalmás 
Sportegyesület 

elnöksége

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és egészségben, sikerekben 

gazdag új évet
kíván az egyesület sportolóinak, 

családtagjaiknak és 
Rácalmás 

valamennyi 
lakójának!

Mikulás-futást 
szerveztünk

A Rácalmás Sportegyesület Szabadidő és Vízi-sport Szakosztályához 
tartozó gyerekek és szüleik szervezésében Mikulás-futást szervez-
tünk. A résztvevők a Vipi büfétől indulva és oda érkezve vissza tették 
meg a távot
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Rácalmási Szerb Hagyományőrző 
Egyesület 2018. évi eseményei 

A 2018-as évet egy tánc-
házi rendezvénnyel és temp-
lomi eseménnyel zártuk. 

A Rácalmási Szerb Ha-
gyományőrző Egyesület 
táncházi programjával nép-
szerűsítette a szerb, horvát 
és macedón nemzetiségek 
kóló táncait és zenevilágát a 
résztvevőkkel. Egyúttal kóló 
táncok tanítására is sor ke-
rült. A táncházi zenét a már 
ismert tököli KOLO zene-
kar szolgáltatta.

Rácalmási szerb orto-
dox közösségünk új admi-
nisztrátor lelkészt kapott, 
Pávle Káplán személyében, 
aki már 2002-2007 között 
is szolgálta közösségünket. 
2007-2018-ig Dalibor Mi-
lenkovity atya teljesítette 
adminisztrátor lelkészi hiva-
tását, püspöki áthelyezéssel 
Szegedre került. 

Pávle Káplán 2018. ok-
tóber 28-án tartotta meg 
bemutatkozó istentiszte-
letét, melyen megemléke-
zést tartottunk Száva Vu-
kájlovics tiszteletére. Száva 
Vukájlovics 1921-ben halt 
meg, végrendeletében föld-
jeit és vagyonát a rácalmási, 

lórévi és az akkor még mű-
ködő adonyi szerb egyház-
községeknek adományozta. 
Végrendeletében kikötötte, 
Szent Lukács napján meg-
emlékező istentisztelet tar-
tását évente. Ez az ünnep 
egyben a Vukájlovics család 
védőszent ünnepe is.

December 15-én, a Ju-
liánus naptár szerint, a 
rácalmási szerb ortodox 
templomban megtartottuk 
Szent Miklós ünnepét, ami 
sok szerb család védőszent 
ünnepe is.

Egy kicsit bővebben a 
családi védőszent ünnepek-

ről. Ezt az ünnepet a szerb 
családok azóta örökítik apá-
ról fiúra, amióta őseik fel-
vették a keresztséget. A csa-
lád védőszentje az a szent 
lett, akinek születésnapján, 
vagy ahhoz közeli időpont-
ban keresztelkedtek meg. Ez 
az egyik legnagyobb csalá-
di ünnep, amikor meghív-
ják a rokonságot, komasá-
got. Istentiszteleten vesznek 
részt, ahol kalácsot és kolji-
vót (ízesített búzatorta főtt, 
darált búzából) szentelnek. 
Az ünnepeltek szeretetven-
dégséggel készülnek, először 
a házuk kerül felszentelésre, 

majd vendégül látják a roko-
nokat, komákat.

2018-ban évközben is 
bővelkedtünk kulturális és 
egyházi programokkal.

Az év elején a régi hagyo-
mányok szerint megtartott 
karácsonyi és újévi ünnepek 
után a dunaújvárosi szer-
bekkel és horvátokkal közös 
délszláv bálban búcsúztat-
tuk a januárt. Január végén 
részt vettünk a Szent Szá-
va napi ünnepségen és díját-
adón. Februárban sor került 
a szerb államiság évforduló-
jának megünneplésére is.

A tavaszi ünnepek, hús-
vét, pünkösd után templo-
munk védőszentünnepét, 
búcsúját sok vendég rész-
vételével, kalács- és kolji-
vo (búzatorta) szenteléssel 
megtartottuk.

Júliusban csatlakoztunk 
Székesfehérvár Szerb Nem-
zetiségi Önkormányzatának 
Iván-napi búcsú program-
jaihoz. Szerb szokás szerint 
Iván napi koszorúkat is fon-
tunk. 

Szeptemberben a tökfesz-
tiválra a tököli Délszláv nép-
tánccsoportot és a KOLO 
zenekart hívtuk meg. Be-
mutatták Szerbia különböző 
tájegységeinek néptáncait és 
népviseleteit.

A rendezvényre szerbiai 
vendégeket is hívtunk. 

A Rácalmási Napsugár 
Asszonykórussal, új szerb 
népdalokkal már 5. alka-
lommal részt vettünk a Bá-
náti szerb népzenei találko-
zón, melyre 2018 november 
3-án Deszken került sor.

Az idén két hetedik osz-
tályos diáklány, Mikó Fanni 
és Ranga Petra is részvevő-
je volt a népzenei találkozó-
nak, nagy sikerrel.

Mohainé Csupity Zsófia
 elnök
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Rácalmási karatés siker
Immár 5. alkalommal, 

több mint 300 versenyző 
részvételével rendezték meg 
az V. Seidhin Karategálát 
Dunaszerdahelyen. A nem-
zetközi karateversenyen 
négy országból (Magyaror-
szágról, Horvátországból, 
Lengyelországból és Szlová-
kiából), 26 klubból érkeztek 
karatésok. 

A rácalmási Lénárt Dominik 
bajnoki címet szerzett.

Dominiknak nem ez volt 
az első versenye, óvodásként 
kezdte a karatét a Rácalmási 
Manóvár Óvodában, majd a 
nagyobbakkal a művelődési 
házban folytatta. Edzője és 
felkészítője Simon László. 
Gratulálunk Dominiknak és 
az edzőjének!

Cselekedve tanulni
A cserkészmódszer egyik 

lényeges eleme a cseleked-
ve tanulás. Az ünnepekre 
is aktívan készülünk, kéz-
műves foglalkozással, ön-
kéntes munkával, karitatív 
tevékenységgel, hagyomány-
őrzéssel, békeláng átadással.

Bicskén immár az ötödik 
kerületi adventi regös na-
pot rendezték. A vetélkedők, 
táncház, játékok mellett szá-
mos mester várta a fiatalokat. 
A teljesség igénye nélkül volt 
a nagyobbaknak nemezelés, 
fafaragás, ólomöntés, kosár-
fonás, gyöngyözés, hímzés, 
papírmunkák, faesztergálás, 
a kisebbek pedig karácsonyi 
ajándékokat, díszeket gyár-
tottak nagy mennyiségben. 
Finom ebédet kaptunk, mi-
ként tavaly, az idén sem volt 
ételmaradék százötven gye-
rek után! 

Idén először Kulcson a 
faluházban tartottuk jóté-
konysági estünket, melyet 
mindig névadónk Szent 
Miklós napjához közel ren-
dezünk. Hagyomány, hogy 
fiataljaink tehetségkutató 
versenyen méretik meg ma-
gukat, mely idén a „Cser-
készben sztár” nevet visel-
te. A változatos műsorban 
több táncos, zenés, énekes 
produkció mellett hallhat-
tunk verset és mesét is. A 
Rácalmási vállalkozók az 
idén is bőven elláttak díjak-
kal és tombola tárgyakkal. 

Köszönet támogatóinknak: 
Animo Fogadó Rácalmás; 
Víz- Gáz- Fűtéstechnikai 
Szaküzlet: Gacsályi Gábor-
né; Szilárd Csempe; Európa 
Pékség; Kiss-Boros Vegyes-
bolt; Rácalmási Gyógy-
szertár; Papírbolt: Komolai 
Zoltánné; Csini Butik; Spár 
Rácalmás; Ági Virágbolt; 
Horgászbolt: Kovács D. Ist-
ván; Pomóthy Áruház; Vas-

bolt: Farkas Lászlóné; VIPI 
büfé: Vizi István.

Csapatunk vezetői kö-
zül öten utaztunk el a szö-
vetségünk által rendezett 
INDABA konferenciára. Az 
idei esemény témája a gyer-
mekek jogai, a rájuk leselke-
dő veszélyek. Kiemelt témák 
voltak a függőségek és a di-
gitális világ veszélyei. Mit 
tehet egy vezető, ha zaklatás, 

csúfolás szemtanúja? Szülők, 
pedagógusok, de a cserkész-
vezetők is tapasztalják, hogy 
egyre elfogadottabbá válnak 
az agresszív megnyilvánulá-
sok mind a felnőttek, mind 
a gyerekek között - sokszor 
összekeverjük az erőszakos 
viselkedésformákat az ön-
érvényesítéssel. Sok érdekes 
előadáson és beszélgetésen 
vettünk részt. A megoldás? 
A csodaszer? Szeressük a 
gyerekeket, figyeljünk oda 
rájuk, hallgassuk meg őket, 
neveljük őket, foglalkozzunk 
velük, mutassunk jó példát, 
tanuljunk meg jó szülők, ta-
nárok, vezetők lenni!

Decemberben túrázunk, 
őrsi foglalkozást tartunk, 
16-án Budapesten átvesz-
szük a Betlehemi Békelán-
got és megpróbáljuk eljut-
tatni mindenkihez, aki várja 
az örömhírt.

Blau Sándor
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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

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. január 19-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. január 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
január 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
Boldog karácsonyt és örömökben, sikerekben bő vel ke dő új 

évet kívánunk Rácalmás lakóinak!
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Bakó Balázs, 2018. 11. 24. Rácalmás, Körtés u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis anyakönyv




