2017. augusztus XXIV. évfolyam 8. szám
A szeptemberben
kezdődő tanévben jó
munkát, sikereket kívánok az intézményeinkben dolgozóinak, tanulóknak, óvodásoknak,
bölcsődéseknek egyaránt!
Schrick István
polgármester

Szeretettel várunk mindenkit
a Tökfesztiválra
szeptember 15-16-17-én!

TARTALOM

A kenus számokban Horváth
Benedek képviselte hazánkat az Európai Ifjúsági Olimpián, és ezüst érmet szerzett!

23. oldal

Városnap augusztus 20.

A Himnusz után Schrick István, Rácalmás polgármestere köszöntötte a Városnap vendégeit. Kiváló
műsorral, kísérő programokkal, az új kenyér megszegésével, díjátadással ünnepeltünk az államalapítás és Rácalmás várossá nyilvánításának évfordulóján

Családi napot tartottak idén
is a városvédők.

6. oldal

A Rácalmási Városvédő
Egyesület nagyrendezvényének, a Tökfesztiválnak a
részletes programját lapunk
24. oldalán, a felhívásait a
7., 8. oldalán olvashatják!

Meghívó szoboravató ünnepségre
Rácalmás Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családtagjait a
rácalmási halász cssaládok
emlékére állítandó szobor
ünnepélyes avatására, amely
augusztus 25-én lesz
a Kiss Ernő utca szerb
templom alatti
kereszteződésében
A régi időkben településünk ófalujának minden
második, harmadik házát
halász családok lakták. Küzdelmes életüknek állít emlé-

ket az önkormányzat Palotás
József szobrászművész alkotásával és a hozzá tartozó
parkkal, amely már koráb-

ban elkészült. (fotó) Tartson
velünk az avatási ünnepségre!
Schrick István
polgármester

2

Rácalmás

A partnerkapcsolat jóvoltából

Dransfeldben nyaralhattak
a rácalmási fiatalok
Dransfeld és Rácalmás
közötti közel három évtizedes partnerkapcsolatnak köszönhetően ezen a nyáron
is – ahogyan az a korábbi
években hagyománnyá vált
– Dransfeldbe utazhattak a
rácalmási fiatalok, hogy ott
találkozzanak a partnertelepülésen élő családokkal,
és egy csodálatos hetet tölthessenek el közösen, illetve a
vendéglátó szülőknél. A fiatalok nagy része már mintha „haza” ment volna, hiszen
nem először élvezhettek a
német kisváros vendégszeretetét.
Az időjárás nem minden
nap volt hozzánk kegyes, de
ez senkinek sem szegte kedvét, ngyon-nagyon vidáman
és tartalmasan teltek a napok.
Ellátogatunk a Heide Parkba,
ahol újból önfeledten szórakozhattak az ifjak, és kipróbálhattak mindenféle játékelemet az óriás hullámvasúttól

Képviselői fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap első
szerdáján tartanak fogadóórát.
A következő időpont:
Vizi István
2017. szeptember 6.
Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fogadóórák minden alkalommal 15-17
óráig tartanak.

Szelektív hulladékgyűjtés

Rácalmás területén ebben az
évben is lehetőség van arra, hogy
a lakók szelektív módon, zsákokba gyűjtsék a műanyag palackokat,
papír-, valamint fémhulladékokat.
A szolgáltató kéri, a flakonokat
összetaposott állapotban tegyék a
zsákba! A szelektív hulladékszállítás időpontjai:
szeptember 27.
október 25.

a csendesen ringatózó hajóig. Részt vettünk mini golf és
bowling bajnokságon is, valamint utaztunk Wolfsburgba,
ahol egy interaktív kiállításon
csodálhatták meg a gyerekek
a fizika és a kémia törvénye-

it. A heti program részeként
a göttingeni élményfürdőben
is voltunk, ahol a vízi csúszdák és az óriás műugró létesítmény aratott nagy sikert. A
hét zárásaként grill party keretében tölthettünk felejthe-

Elkezdődött a Barina
patak mederrendezése
Rácalmás Város Képviselő-testületének döntése
alapján a műlt hét második
felében elkezdte a kivitelező
cég a Barina patak mederrendezési munkálatait.
A beruházás azért nagyon
lényeges, mert – mint ismeretes – a Barina gyűjti ös�sze és vezeti el a Dunába a
településünkön keletkezett
felszíni és talajvizeket. Az
elmúlt évek, évtizedek alatt
a patak jó néhány szakaszán szétterült a víz, mocsaras, lápos területek alakultak
ki, amelyek a szúnyogok és
a kártevők melegágyai – az
érintett ingatlantulajdono-

sok legnagyobb bosszúságára.
Az önkormányzat már
korábban megrendelte, elkészíttette és engedélyeztette
mederkotrási terveket, amelyek alapján most elkezdődtek a munkálatok.
Cél, hogy a patak medre
ismét rendezett legyen, funkciójának megfelelően vezesse
el a vizeket a kis Dunáig. Ez
azért is fontos, mert az épülő
sportcentrumról, annak környékéről, parkolóiról is a patak irányába lesznek elvezetve a felszíni és talajvizek.
A mederkotrás várhatóan
év végére befejeződik.

tetlen órákat a családokkal, és
köszöntük meg a szíves vendéglátást, valamint a német
önkormányzat által finanszírozott élménydús, csodálatos
programokat.
Bodnár Edina

Hulladékszállítási ügyintézés

Tájékoztatjuk Rácalmás lakóit, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatalnál MEGSZŰNT!
Korábban az önkormányzat néhány feladatot átvállalhatott a
Dunanett Kft.-től, segítve ezzel is
a lakosságot. A jövőben ezen feladatok ellátását – a hulladékszállító cég kérésének eleget téve – a
hivatal már nem végezheti. Ezért
a szeméttároló edények igénylése és cseréje, hulladékgyűjtő zsák
vásárlása kizárólag a Dunanett
Kft. ügyfélszolgálatán lehetséges!
(2400 Dunaújváros, Budai Nagy
A. út 2., tel: 25/436-535)
Kérjük a lakókat kérdésükkel a
Dunanett Kft. ügyintézőihez legyenek szívesek fordulni!
Polgármesteri Hivatal
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Szeptemberben kezdődik a Sirály utca felújítása
A Sirály utcában nagyon
sokan laknak életvitel szerűen. Az ő, valamint az ottani üdülőtulajdonosok régi
kérésének tesz eleget az önkormányzat azzal, hogy kijavíttatja az úttest burkolatát,
valamint kiépítteti a csapadékvíz-elvezető rendszert.
A képviselő-testület döntése
alapján a munkálatok várhatóan szeptember elején kezdődnek. Az útfelújítás mellett a felső oldalon épül ki az
elvezető, hogy a csapadékvíz
ne zúduljon le a Duna felőli ingatlanokra. A beruházás
várhatóan év végére fejeződik be. A munkálatok idejére
a lakók türelmét kéri az önkormányzat.

Tájékoztató

Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény változásairól a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások díjmentességéről A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §-a
szabályozza. Ennek értelmében térítésmentessé vált 2017.
július 1-jétől a víziközmű-társaságok szolgáltatási területén
a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb
160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén:
– az igénybejelentés elbírálása,
– a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő
szolgáltatás,
– a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és annak felszerelése,
– a nyomáspróba,
– a fertőtlenítés,
– és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás.
A fent jelzett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem érvényes.
Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. A felhasználók
elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak.
Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz
bekötővezeték fővezetékre való rákötését kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás keretében.

Támogatás
iskola, óvoda,
bölcsőde
kezdéséhez

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a korábbi évek gyakorlatát
követve, úgy döntött, hogy
az 51 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család 88 gyermeke részére biztosít augusztus
hónapban
gyerekenként
8000 forint összegű Erzsébet-utalványt iskolai taneszközök, óvodai ruhaneműk,
cipők megvásárlására.
Az utalványokat a jogosultak a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján augusztus hónapban vehetik át.
Schrick István
polgármester
Az építtető köteles gondoskodni a kivitelezéshez szükséges más közmű üzemeltetők által előírt szakfelügyeletről,
melynek költsége az építtetőt terheli.
A továbbra is díjköteles szolgáltatásokról (például a bekötővezeték kiépítése és a geodéziai felmérése) és azok díjáról, tájékoztatást adnak a területileg illetékes főmérnökségek
(Bonyhádi Főmérnökség 7150 Bonyhád, Gár u. 26., Dunaföldvári Főmérnökség 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park
5/A., Paksi Főmérnökség 7030 Paks, Kölesdi út 46., Pécsváradi Főmérnökség 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.), munkatársaink készséggel állnak a felhasználók rendelkezésére.
Aktuális információk elérhetőek a Mezőföldvíz Kft. honlapján: www.mezoföldviz.hu, egyéb kérdéssel kapcsolatban
az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen állunk felhasználóink rendelkezésére.
32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén bekötővezeték
kiépítése során felmerülő költség tételek
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A megszentelés és megáldás után mindenki megkóstolhatta Rácalmás új kenyerét az ünnepségen

A 10 éves jubileum alkalmából Schrick István és Hwang Seong Hak
vágta fel az ünnepi tortát

RÁCALMÁSI VÁROSNAP 2017
Az égieknek kedves ünnep
augusztus huszadika, államalapításunk, az új kenyér, illetve helyi vonatkozásban Rácalmás Városnapja, hiszen elűzték az esőt
hozó fellegeket, és verőfényes
napsütést varázsoltak Rácalmás
egére, mire a programok elkezdődtek a Jankovich-kúriában.
A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta a színpadi
programokat, majd a Rozmaring Szerb Táncegyüttes emelte a kora délutáni hangulatot. A
Rácalmási Napsugár Asszonykórus csodálatos dalokkal kápráztatta el a közönséget, majd
Rácalmási Barina Táncegyüttes
nyűgözte le a színpad előtt ös�szegyűlteket.
Az
előadások
közötti szünetben megnézhették a
Rácalmási Festőkör kiállítását,
íjászkodhattak a Rácalmás SE
Vajk Íjász Szakosztályának tagjaival, felülhettek a kisvonatra,
hogy tegyenek egy kört városunkban. A gyerekek is találtak
magunknak elfoglaltságot, őket
ugrálóvár, bungee jumping, népi
játékok, kézműves foglalkoztató, big sakk, póni-lovaglás várta, vagy megnézhették az életre kelt mesehősöket a „Süsü és
barátai” kiállításon, továbbá élvezhették kora délután az Aranyudvar Produkció zenés, bábos
interaktív előadását. A Batucasa
Band elnevezésű formáció a felnőtteknek jelentett vérpezsdítő
kikapcsolódást:a brazil dob- és
szamba-show tagjai a szökő-

kúttól indulva zenéltek, táncoltak, magukkal ragadva a közönséget.
Az ünnepségre megteltek a színpad előtti széksorok. Dr. Györe Andrea, városunk jegyzője köszöntötte az
egybegyűlteket, külön is üdvözölte Melkovics Jánost, aki
kabinetfőnökként és személyi
titkárként dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő üdvözletét hozta el Rácalmás lakóinak. Köszöntötte dr. Kovács
Pétert, a Dunaújvárosi Járási
Hivatal vezetőjét, Suszter Tamást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét, Budavári
Árpádot, a Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjét, a Hankook Tire rácalmási gyárának
ügyvezető igazgatóját, Hwang
Seong Hak urat, Bodnár Sándort a Rácalmási Városvédőés Szépítő Egyesület elnökét,
Bozai Márton plébánost, Fodor István református lelkészt
és Stermeczki András evangélikus lelkészt, Schrick István polgármester urat és településünk

képviselőit. Schrick István ünnepi beszédében méltatta Szent
István érdemeit, kihangsúlyozva, hogy István olyan királyunk
volt, akinek döntései máig hatnak. Bölcs volt, amikor a kelet
helyett a nyugatot választotta,
államiságunkat neki köszönhetjük. Kiemelte, augusztus
huszadika helyi vonatkozásait.
Nyolc évvel ezelőtt ezen a napon vehettük át Rácalmás várossá nyilvánítását tartalmazó oklevelet. „A város nekünk
nem csak utcákat, köztereket,
közintézményeket jelent, hanem elsősorban az embereket,
a lakókat, akiknek nem mindegy hogyan élnek, miként látják a jövőt, boldogok-e vagy ne
adj’ Isten, boldogtalanok. Azt
szeretnénk, hogy boldogok legyenek, a boldogságukért, a
fejlődéséért dolgozunk, ezért
ismerjük el minden évben kitüntetésekkel azoknak a tetteit, akik kiemelkedően sokat tettek és tesznek Rácalmásért. Jó
munkát és sok sikert kívánok
kitüntetettjeinknek!” – mond-

ta Schrick István. Majd hozzátette: 10. alkalommal ünnepel velünk a Hankook Tire,
amely jövőt hozott Rácalmásnak, boldogulásunk, településfejlesztésünk folyamatos a gyár
támogatása, iparűzési adója jóvoltából, épül a sportcsarnok,
készülünk a fürdő beruházásra,
utakat, járdákat, vízelvezetőket
építhetünk, hogy csak a legnagyobbakat említsük. A polgármester köszönetet mondott a
Hankook Tire Magyarország
Kft.-nek, majd Hwang Seong
Hak ügyvezető igazgató magyarul köszöntötte a rácalmásiakat. Elmondta, megtisztelő
számára, hogy jelen lehet ezen
a Magyarország és Rácalmás
számára jelentős ünnepen. Tíz
év alatt kiváló kapcsolat alakult
ki a Hankook és Rácalmás között, amelyet folytatni szeretnének, és azt kívánta, őrizzék meg
a Hankookról kialakult pozitív képet, és legyen az eddigihez hasonlóan gyümölcsöző ez
a kapcsolat a jövőben is.
Az új kenyér megszentelése,
megáldása és kiosztása után kitüntetések átadására került sor
(a díjazottak méltatását külön
olvashatják), végül Schrick István kívánt jó szórakozást a Városnap hátralévő részéhez. Az
önfeledt szórakozást két sztár,
Caramel és Fenyő Miklós garantálta az este hátralévő részében egészen a hagyományos és
látványos tűzijátékit.
Forrás: DH, fotók: Zs.E.
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Rácalmás díszpolgára: dr. Varga Szabó Lajos
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rácalmás Díszpolgára
cím adományozásával ismeri el azok érdemeit, életútját,
akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak a város fejlődéséhez,
kiemelkedő szakmai tevékenységükkel emelték, illetve elősegítették a város fejlődését, a város lakosságának
előrehaladását. A Rácalmás
Díszpolgára kitüntető cím
adományozásában dr. Varga
Szabó Lajos főorvos, képviselő, bizottsági elnök részesült idén. Varga Szabó Lajos 1980 óta a dunaújvárosi
kórház orvosa, a belgyógyászat mellett diabetológiá-

ból és gasztroenterológiából
szerzett szakképesítést, kapott adjunktusi, majd főorvosi kinevezést. Egyik
alapítója a dunaújvárosi cukorbeteg gondozónak, ahol
országosan az elsők között
indult meg a terhességi cukorbetegség szűrése. A kór-

ház első gasztroenterológus
szakorvosaként vezető szerepe volt ennek a szakmai
profilnak a kialakításában,
2012 óta a gasztroenterológiai osztály vezetője. Tevékenységét a kórház közössége a Szent Pantaleon Érem
odaítélésével ismerte el.

Feleségével 3 gyermeket
neveltek fel. Ma már 2 unoka boldog nagyszülei. 1994ben költözött családjával Rácalmásra, és szinte azonnal
bekapcsolódott a városvédő
egyesület, majd az önkormányzat munkájába. 1998
óta a faluvédő, ma már a városvédő egyesület elnökségének tagja, 2004 óta települési
képviselő, 2010 óta az önkormányzat pénzügyi, ügyrendi
és jog bizottságának elnöke.
Évek óta szervezője, aktív résztvevője az Almavirág Fesztivál egészségügyi
programjának, melynek célja a népbetegségekre való figyelemfelhívás, ismeretterjesztés.

A képviselő-testület a
„Rácalmásért„ kitüntető oklevél adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik
kiemelkedő szakmai munkásságukkal, tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak,
illetve hozzájárultak a város
fejlődéséhez, jó hírnevének
öregbítéséhez. Idén az egészségügy területén dolgozók,
valamint az Almások Almása vetélkedőn helytálló helyi
csapat vezetői, tagjai részesültek a Rácalmásért kitüntető oklevélben.
Elsőként Dr. Jáky Ágota
fogszakorvos vehette át elsőként az oklevelet, a névre
szóló emléktárgyat és a virágcsokrot, aki 2004-től a
régi rendelő felújításával és
felszerelésével új alapokra
helyezte a fogászati ellátást
Rácalmáson. A korszerű betegellátás érdekében évente
több alkalommal részt vesz
szakmai továbbképzéseken.
Dr. Árgyelán Sára háziorvos 11 évvel ezelőtt érkezett
Rácalmásra háziorvosnak,
megalakította a daganatos betegek klubját, aktívan
részt vesz az egységes Rá-

calmásért mozgalomban, az
Almavirág Fesztiválokon a
szűrések fő szervezője minden évben. Nyolc éve nyugdíjas, de egy napot sem volt
még nyugdíjban. Még sokáig szeretne segíteni a hozzá
fordulóknak és gyógyítani.
Dr. Mercz Gabriella háziorvos tősgyökeres rácalmási,
15 éve dolgozik Rácalmáson és ez év őszén lesz 30
éve, hogy orvossá avatták és
elkezdte gyakorolni az általa
választott és szeretett hivatást. Az orvosi munkát hivatásnak tekinti, melyet az embereken való segítés motivál,
és embertársak szeretete nélkül nem lehetne hosszú évtizedekig eredményesen végezni.

Dr. Földi Ágnes gyermekorvos 10 éve dolgozik Rácalmáson és látja el a legkisebbeket. Életében, szakmai
munkájában különös hangsúlyt kapott a homeopátia
mint természetes gyógyítási
mód.
Az orvosaink munkáját segítő asszisztensek tevékenységét virágcsokorral
köszönte meg a képviselőtestület.
Az Almások Almása csapat tagjai immár 16 éve képviselik Rácalmást az országban
az almás nevű településeken
megrendezett elméleti, sport
és ügyességi 2 napos versenyeken. A csapat vezetője
Nógrádi Sándor, tagjai: Nógrádi Sándorné, Stumphauzer

Laura , Tóth Tamás, Somogyi
Szabolcs, Németh Mihály, Veress Balázs, Horváth Dániel,
ifjú Hevesi Károly. A csapat
mentora Kukucska Gyula alpolgármester.
Rácalmás csapata az önkormányzat támogatásával
eddig minden alkalommal
részt vett az Almások-Almása találkozón, négyszer volt
a rendezője a vetélkedésnek.
Kezdetben Kiss József vezette
a sikeres csapatot, majd Nógrádi Sándor egy fiatal új gárdával képviseli Rácalmást a
találkozókon. Az elmúlt 19
évben minden alkalommal
győzelmi esélyekkel vettek
részt csapataink a sorozatban
és két alkalommal elnyerték a
vándordíjat is.

RÁCALMÁSÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Jól éreztük magunkat a családi napon
Egy szép szombaton összejöttünk,
családostól piknikeztünk.
Művház parkja ideális beszélgetni, játszani,
gyerek, szülő, kis unoka sokáig fog maradni.
Marika a lángost
kínálgatta már most,
Ildi, Vera palacsintát
gyártott és egy csomót mindjárt
bevágtak az érkezők
s nem maradtak éhezők.
Aztán csocsó, ping-pong, foci,
vízi pisztoly, trambulin,
kártyáztunk, volt aszfaltrajz is,
mint egy rendes, jó bulin.
Finom étel volt ebédre,
meg is ettük Meleg-ébe.
Ebéd után hideg sör,
forróságban kész gyönyör!
Ebéd után hűsöltünk a párakapu permetében,
fecsegtünk és viccelődtünk kis sziesztánk keretében.
A gyerekek nem pihentek,
a ház körül kergetőztek,
egész nap meg nem álltak,
vizibombát dobáltak.
Délután jégkrémet nyaltunk,
ha kértek, kettőt is adtunk.
Estefelé rendet raktunk
és szépen hazaballagtunk.

Szépek a virágágyások

Idén nyáron új színfolt került városunk utcáira, pontosabban a
helyközi autóbusz útvonalára. Mint azt korábban is megírtuk, virágládák kerültek kihelyezésre valamennyi buszmegállóba. Az ide
kihelyezett virágok locsolására a közelben lakó, dolgozó magánszemélyeket kértünk fel, akik el is vállalták a feladatot.
Akiknek köszönettel tartozunk:
6-os út: Animó fogadó, Szabó István
Első buszmegálló: Gyöngyösi László
Martinász buszmegálló: Perusza László és Omodi Józsefné (Perusza László öntözi a buszmegálló melletti virágágyást is, ez meg is
látszik a gyönyörű virágokon!)
Milleniumi tó: Szigeti Judit
Széchenyi téri megálló : az Önkormányzat dolgozói
Kulcsi út vége: Lováti Lajosné
A virágok egész nyáron szépen nőnek, virítanak, nem száradt ki
egy sem, köszönjük!
Rácalmási Városvédő Egyesület vezetősége
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Tökös ételek kóstolója

Van egy tök jó receptje?
A XIV. Rácalmási Tökfesztivál vasárnapi napján
újra meghirdetjük a tökös
ételek kóstolóját.
Erre várjuk vállalkozó
kedvű lakótársaink által készített tökös ételeket.
Legyen az olyan leves, saláta, fasírt, lepény vagy egy jó
tökfőzelék, ami az ön specialitása, amit csak ön tud elkészíteni, amiért a család apraja-nagyja odavan!
Elég csak egy fazékkal,
tepsivel, tálcával vagy tállal,
a lényeg, hogy tökös legyen!
Önt és tök jó ételét vasárnap 10 óráig várjuk a Jankovich-kúria gasztro házában.
A programon való részvételét pedig 2 db aznapi belépővel háláljuk meg.

Előzetes jelentkezés a program
házigazdájánál,
Majerné
Perusza Andreánál
a 70/457-9987-es
telefonszámon.
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Tökvásár!

2017. szeptember 9-én, szombaton
8 és 12 óra között

lehetőség lesz termelői tök vásárlásra a Széchenyi u. 19.
előtti parkolóban
(régi önkormányzati épület).
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Dorn torna IZOMKONTROLL gyakorlatokkal
indul szeptemberben!
Egy izgalmas mozgásformáról beszélgetünk a rácalmási
izomkontroll csoport néhány
tagjával: Dorn Henriette mozgástanárral, Dr Juhász Ildikó foglalkozás-egészségügyi és belgyógyász szakorvossal, Nagyné Néder
Hajnalka óvónővel és Bencsikné
Zsuzsa kéz- és körömápolóval.
– Mitől különleges ez a mozgásforma?
Heni: Amit leginkább kiemelnék, hogy újrarendezi a mozgást.
Azt tanítja, hogyan használjuk
úgy a testünket, hogy ne koptassuk tovább az ízületeinket, hogy
vegyük észre és tudjuk elengedni a sok-sok éve feszesen tartott
izmokat. Hétköznapi feladataink,
sportolás közben, ne csak a szokott helyeket terheljük, a nyakat,
vállakat, a derekat, hanem osszuk
el a munkát az egész testben. Így
egészen biztosan csökken a fájdalom, rugalmasabb, teherbíróbb
lesz a testünk.
Ildikó: Testhasználati szokásaink lenyomatot hagynak. Az
egyoldalú terhelések nyíróerőként hatnak az ízületekre, túlfeszítve, bemerevítve az izmokat,
egy idő után állandósuló fájdalmat okozva. A fájó, érzékeny
részt elkezdjük kímélni, nem
használni, és ez a „kímélet” tudat
alatt megmarad. Kialakul egy sor
reflexszerű, magas izomtónust
tartó állapot, beszűkült mozgáshatárokkal.
Zsuzsi: A vendégeim keze
fölé hajolva dolgozom. Mire este
végeztem, majd leszakadt a hátam, a derekam. Észre sem vettem, hogy munka közben, men�nyire megfeszítem a vállam, a
nyakam, a felkarom. Már pontosan tudom, hogy hátfájdalmaim
és fáradtságom összefügg a folyton feszített izmaimmal.
Hajni: Korábban csak iskoláskorú gyerekeknél tapasztaltam, hogy görbült háttal ülnek,
fájlalják a derekukat, nyakukat.
Ma már óvodásaimon is látom,
hogy gondok vannak a testtartással. Egyre több az a gyerek, akinek lábboltozat süllyedése van,
feszesek az izmai. A mai gyere-

kek sokkal kevesebbet mozognak, mezítláb, egyenetlen talajon
pedig szinte soha.
– Ha jól értem, akkor ez olyan,
mintha a testünk elfelejtette volna,
hogyan lehet hatékonyabban, a test
teljes rendszerét használva mozogni?
Ildikó: A mozgásunkat az agy
vezérli, mely a „használd vagy elveszíted” elven működik. Sérülés,
baleset vagy a mindennapi egysíkú használat következtében megjelenő fájdalom vagy feszültség
hatására megzavarodik az érzőfunkció. Az agyba visszaküldött
információ is zavaros, korlátozott
lesz, esetenként meg is szűnik. Az
agyban pedig a testrészhez kötődő agyi térkép összezsugorodik,
vagy más testrészt fog leképezni. Leegyszerűsítve így működik
a „felejtés”.
Heni: A jó hír az, hogy az
agyi térképeink „újra huzalozhatók”. A legtöbb változást a tudatosság hozza. Ennek az az oka,
hogy a koncentrált figyelem segít átrendezni a mozgatókérget
az idegrendszerben. Kísérleteket
végeztek arra vonatkozólag, hogy
egy mozgás mikor, mennyire hatékony. Óriási volt a különbség
a teljes figyelemmel elvégzett
mozdulatok javára. Minél inkább
koncentrálunk egy mozdulatra,
minél kisebbet végzünk belőle, az
annál nagyobb helyet foglal el az
agyban, annál precízebb lesz az
agyi térképe. Érdemes új mozgási útvonalakat keresni, ahol mindenki a saját testének határai, érzékenysége mentén rajzolja újra
ezt a térképet.
– A tudatosság, a figyelem megtartása a jelenben, ami a változás
kulcsa. Hogyan történik mindez az
órán?
Hajni: Először nagyon meglepődtem. Nincsenek utasítások,
ahogy más tornán, hogy hogyan
kell csinálni helyesen egy mozdulatot. Kísérletezünk, keressünk,
kipróbálunk mozdulatokat, hogy
megtaláljuk a magunk számára leginkább könnyű és erőlködésmentes megoldást. Ez a torna önmagunk lecsillapításáról és
a befelé figyelésről szól.

Ildikó: Már alig várom, hogy
megérkezzek az órára és belépjek abba a relaxált állapotba,
melyben lassan, nagyon finoman
és figyelmesen dolgozunk. Szinte izmok nélkül, mint a rongybabák, vagy a marionettfigurák.
Egyre pontosabban érzékelem,
ahogy a legkisebb mozdulat is
végighullámzik az egész testemen. Érzem, ahogy felélednek
azok az izmaim is, amikről szinte megfeledkeztem.
Zsuzsi: Én szinte azonnal ráéreztem, erre a kísérletező, keresgélő mozgásra. A saját tempómban haladva hihetetlen élmény,
hogy eleged a nyakam, kilazul a
vállam, meghosszabbodik a derekam, a lábaim szinte a medencémből nőnek ki. Amit az óra végén azonnal érzek, az nyugalom,
hogy kisimul a testem, lelkem. A
fáradtság, a görcsös fájdalom, a
„majd leszakad a hátam” állapot
eltűnik. Kipihenten, energiával
telve indulok haza.
Hajni: Türelmet is tanít. Lelassít, érzékenyebbé, figyelmesebbé tesz. Ha munkánk során
emberekkel foglalkozunk, ez elengedhetetlen. A gyerekeknek is
tanítható a tudatos testhasználat.
Játékosan, észrevétlenül éreznek
rá az izomkontroll lényegére, hogyan legyenek figyelemmel, érzékenységgel a testük jelzései felé,
hogy könnyebben tudják kezelni
a stresszt, az életmódunkból adódó kockázatokat. A kisgyermekben nem tudatosodik a mozgásforma haszna, egyszerűen csak
érzi, hogy jó, újra kéri a „játékot”.
Zsuzsi: Amit nagyon megtanultam, hogy nem hagyom az

izmaimat órákon keresztül nyugalmi állapotban. Egyre többször
veszem észre, ha munka közben
megfeszítem magam. A tanult
pici mozgásokkal pedig tudok lazítani. A vendégeim érdeklődve
hallgatnak, hogyan tudom „beolajozni” a testem. Kevésbé fáradok el, és figyelmem is élénkebb
marad a nap végére.
Ildikó: A mozgást receptre
kellene felírni. Ezt a formát különösen ajánlom, hiszen minden kockázat nélkül bogozza ki
a feszességeket, ellazítja a testet,
az elmét. Kíméletesen tágítja az
ízületi mozgáshatárokat, javítja
az egyensúlyt. Meglepően gyorsan csökkenti, megszünteti az
izomfájdalmakat.
– Az elmondottak alapján ez a
torna minden korosztálynak ajánlható.
Heni: Valóban. Gerinc, váll,
térdproblémákkal élőknek, hogy
a fájdalom oldódjon. Különböző
sportot gyakorlóknak, táncosoknak, zenészeknek, akik szeretnék
a mozgásaikat optimálisabban,
koordináltabban végezni. Emberekkel foglalkozóknak, akiknek
elengedhetetlen az önreflexió, a
testtudatosság fejlesztése.
– Mikor és hol indulnak az
órák? Hogy lehet jelentkezni?
Heni: Rácalmáson, a Manóvár óvoda tornatermében vannak a másfél órás foglalkozások.
Szeptember 7-én indulunk, heti
egy alkalommal, csütörtökönként, 18,30 órától.
Jelentkezni: Dorn Henriett,
idhenriette@gmail.com címen,
vagy a 06/20/9621308 telefonon
lehet.
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Új Facebook-oldala van
a művelődési háznak!
Új Facebook-profilja van
a Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtárnak!
Rendezvényeinkről, nyitvatartásunkról, könyvújdonságainkról a Facebook-oldalunkon keresztül tudnak
tájékozódni.
Facebook-oldalunk elérhetősége Facebook regisztrációval rendelkezők szá-

mára: www.facebook.com/
racmuvhaz

Nyár, olvasás, élmények

A gyermekek részére hirdetett nyári könyves játékunk díjátadója 2017. szeptember 13-án 16 órakor lesz a könyvtárban. Várunk rá minden gyermeket, aki a játékban részt vett!

Az e havi zenei válogatásunkban
„Géczy Barnabás, a ’30-as, ’40-es évek nem csak Magyarországon ismert – és elismert – szalonzenekarvezető felvételeiből válogattunk augusztusban.”

Új könyvek érkeztek
A szeptember 5-i nyitásra
rengeteg új könyv érkezett a
könyvtárba, így minden korosztály számára biztosítunk
kellemes
kikapcsolódást
nyújtó olvasnivalót az őszi
időszakra is. Várunk mindenkit szeretettel!

Nyitvatartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 10–18
Szerda: 10–20
Csütörtök: 10–18
Péntek: 10–18
Szombat: 10–16
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Cimbora tábor a művelődési házban
A rácalmási Cimbora
tábor most első alkalommal került megrendezésre a
Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtárban. Július utolsó hetében, 24-én 13 cimborával együtt izgalommal
és várakozással telve gyülekeztünk az első napon. Az
egész hét az „Utazás a múltból a jelenbe” címet kapta,
és ez alapján alakítottam,
színesítettem a résztvevők
programjait is. A mese, a
papírszínház, az illusztrálás,
különböző technikákkal, a
mindennapi feloldó, ráhangolódó és szabadtéri játékok mellett sok más érdekes
program is várt a „táborlakókra”.
Számomra nagy öröm
volt, hogy „öreg cimborák”,
jelenleg már középiskolások is csatlakoztak segítőnek
egész hétre, hogy kivegyék a
részüket a cimboramunká-

ban. A tizenhárom jelentkező között volt leendő tag
is, aki majd szeptemberben
csatlakozik a klubhoz.
Hétfőn a játékos ismerkedésé volt a főszerep, és
természetesen a heti alkotó munka megbeszélésére
is sor került. Papírszínházi
mesék bemutatásával zártuk
a napot.
Kedden Németh Miklósné kedves segítségével szigettúrán ismertük meg a
Rácalmáson elterülő sziget
múltját: hogyan keletkezett,
milyen volt régen, és összehasonlíthattuk jelenlegi állapotával. Kíváncsian hallgattuk az akkori emberekről,
szokásaikról szóló históriákat.
Erről született egy mesénk is, és lázas munkával
dolgoztunk azon, hogy a
történethez mindenki tudjon festeni. 13 képre volt

szükségünk, délután pedig
már kezdődhetett is az alkotás!
Szerdán Dunaújvárosban a Szocreál tanösvényt, a
nem is olyan távoli múlt emlékeztetőjét néztük meg egy
múzeumpedagógussal, majd
a jelenbe csöppenve a Kortás Intézet Autista kiállítását
mutatta be nekünk egy művészettörténész.
Ranga Petrának a csütörtöki nap tetszett a legjobban: „Csütörtökön sárkányhajózás volt a program.
Már mindenki várta, mert
nagyon meleg volt egész
héten. Gyalog mentünk le
a csónakházhoz, ahol várt
minket Gábor bácsi. Ő és
Bálint, a gimnazista csoporttársunk segített a hajózásban. A parton várt a piros sárkányhajó. Amikor a
mentőmellények felkerültek, óvatosan beszálltunk a

hajóba. Aki jobbról evezett,
mellé egy balról evező cimbora került. Mindenkinek
nagyon tetszett. Beültünk
és elindultunk. Gábor bácsi
diktálta az ütemet, ahogy az
evezőket kellett húzni. Tettünk egy nagy kört a Dunán.
Jó volt a levegő, és szépen
sütött a nap, nagyon élveztük a táj szépségét, és hogy
együtt vagyunk. Közös evezéssel tettük meg az utat,
bár megálltunk néha-néha
pihenni is. Kissé elfáradva,
de jókedvvel kötöttünk ki a
parton a nap végén.”
Pénteken színes gálával
és papírszínházi bemutatóval készültünk a hozzátartozóknak, hogy ők is láthassák,
milyen sok mindennel gazdagodtunk a héten: élményekkel, barátokkal!
Törökné Antal Mária
a Cimbora klub vezetője
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Foglalkozás

Első őszi
alkalom

Időpont

Helyszín

Klubvezető

Angol Klub

szeptember 7.

csütörtök, 16.00-17.00

Kiállítás terem

Bodnárné Surányi Gabriella

Apple Country Klub

szeptember 6.

szerda, 18.00-20.00

Nagy terem

Szalai Gabriella

Barina Táncegyüttes
gyermek néptánc

szeptember 6.

szerda, 16.30-18.00
péntek, 16.30-17.00

Táncterem

Bocsi Nóra, Molnár István Dániel

Barina Táncegyüttes
utánpótlás néptánc

szeptember 6.

szerda, 18.00-20.00
péntek, 15.30-16.30

Táncterem

Bocsi Nóra, Molnár István Dániel

Barina Táncegyüttes
felnőtt néptánc

szeptember 6.

szerda, 18.00-20.00
péntek, 18.00-20.00

Táncterem

Bocsi Nóra, Molnár István Dániel

Barina Táncegyüttes
táncműhely

szeptember 9.

10.00-14.00

Táncterem

Bocsi Nóra, Molnár István Dániel

Cikk-Cakk Foltvarró Klub

szeptember 9

minden hónap 2. és 4.
szombat 14.00-17.00

Civil terem

Polákovicsné Pálinkás Márta

Cimbora Klub

szeptember 23.

minden hónap 1. szombat, 15.00-17.00

Civil terem

Törökné Antal Mária

Hölgyfitness

szeptember 12.

kedden és csütörtökön,
19.00-20.00

Táncterem

Czakóné F. Zsuzsanna

Jazzbalett 6 éves kortól

A Jankovich Miklós Általános Iskola órarendjéhez igazodva – pontos időbeosztás
várhatóan szeptember közepétől

Táncterem

Bostyai Emília, 30/927-9476

Mozgássérült Egyesület
Rácalmási Csoportja

szeptember 27.

minden hónap utolsó
szerda, 15.00-16.00

könyvtár

Pauer Gézáné

Napfény Nyugdíjas Klub

szeptember 7.

kéthetente csütörtök,
16.00-18.00

Nagy terem

Bodó Ivánné

Napsugár Asszonykórus

szeptember 5.

kedd, 16.00-17.00

Civil terem

Igmándi Zita, Szvoboda Ferencné

Német klub

szeptember 8.

péntek, 15.00-19.00

Civil terem

Hoffmann Mária

Német nyelvtanulás a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében ÚJ

Érdeklődni lehet: racalmasi.nnok@gmail.
com e-mail címen vagy Stumphauser Juditnál telefon: 517-864, név, jelenlegi nyelvtudás és az elérhetőségek megadásával

Civil terem

Pál Péter

Pilates

szeptember 5.

kedden és csütörtökön,
17.30-18.30

Táncterem

Vida Orsolya

RáJátSZiK – Rácalmási Játékszín Kör

szeptember 7.

csütörtök, 18.00-20.00

Kiállítás terem

Ördögné Ruszthi Anna

RáJátSZiK – Rácalmási Játékszín Kör Gyermekeknek ÚJ

szeptember 14.

1. alkalom csütörtök,
16.00-18.00

Kiállítás terem

Ördögné Ruszthi Anna

Remény klub

szeptember 12.

minden hónap 2. kedd,
16.00-17.00

Kiállítás terem

Gódány Imréné

Ringató

szeptember 5.

minden hónap 1. kedd,
10.00-11.00

Táncterem

Veréb Judit, 20/331-5500

Szent György Polgárőr
Egyesület

szeptember 29.

péntek, 19.00-21.00

Civil terem

Bartal Zoltán

Karate iskolásoknak ÚJ

szeptember 7.,
szeptember 21.

csütörtök 16.30-17.30

Táncterem

Simon László, 30/606-3565

Rácalmási Festőkör

szeptember 6.

szerda, 17.00-20.00

Civil terem

Nógrádi Katalin
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Megtámadta a postást!
Utolsó
jelentkezésünk
óta több említésre méltó
esemény is történt településünkön. Elsőként azt említeném, amikor riasztásra
kellett azonnal a kivonulni
a Gárdonyi utcába, ahonnan postás támadást jelentettek. Polgárőreink és a
körzeti megbízottunk négy
perc alatt ért a tett színhelyére, ahol azonnal azonosítani tudták az elkövetőt, aki
elismerte tettét. Egy ros�szul kézbesített levél okozta a nézeteltérést, majd a vitát, ami
a tettlegességig fajult.
A kiérkező nyomozók
a dunaújvárosi rendőrkapitányságra előállították a gyanúsítottat,
ahol megkezdődött a
kihallgatás.
Több alkalommal kellett
alkalmi árusokat kiutasítani,
akik nap közben idős nyugdíjas személyeket kerestek
meg otthonukban. Szerencsére ismét jól vizsgázott a
SZEM (Szomszédok Egymásért) mozgalom, mert
értesítették a kollégáinkat,
akik hamar pontot tudtak
tenni a nagy bizniszek végére, így senkit sem károsíthattak meg az üzletelők. Már
sokszor
figyelmeztettünk
Rácalmás lakóit, hogy ezek
a személyek nem az eladott
egy vagy két pár zokniból,
paplan huzat árából fede-

zik mindennapos költségeiket, hanem abból, hogy az
üzletkötés alatt a kiszemelt
áldozat lakását fosztják ki.
Megnyugtatni kívánok mindenkit, hogy településünkön
jóval kevesebb az ilyen cselekmény mint más településen, viszont ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk:
mindenki figyeljen mert az
ördög nem alszik.
A
kamerarendszernek
köszönhetően sikerült le-

Több alkalommal
kellett alkalmi
árusokat kiutasítani
Rácalmásról
leplezni egy garázda párt,
amelynek tagjai éjszaka szórakozás képpen törték ki az
egyik buszmegállónk ablakát. Továbbá azok a személyek sem ússzák meg büntetlenül a tettüket, akik
háztartási hulladékot raktak
le a Venyimi út szélére a közelmúltban.
Jó hírnek mondható,
hogy tudomásunk szerint a
lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény városunkba nem történt!
A napokban vizsgáztak
lovas polgárőreink az Országos Polgárőr Szövetség
vizsgabiztosai előtt elméleti,

A JANKOVICH ISKOLA hírei

Javítóvizsga
és osztályozó vizsga: augusztus 29. (kedd) 8.00 óra
Pótbeíratás:

augusztus 28-30-ig 8-12 óráig

Tanévnyitó
ünnepély:

2017. augusztus 31. (csütörtök) 17.00 óra

Iskolalátogatási igazolás kiadása is ezeken a napokon történik

Első tanítási nap:

2017. szeptember 1. (péntek)

illetve gyakorlati tudásukból Perkátán, ahol a három
rácalmási lovas a második
legjobb eredményt érte el.
Két nagy rendezvényünk
is feladatot adott, illetve ad
polgárőreinknek. Augusztus huszadikán a Városnap
alkalmával kellett a közbiztonságra ügyelnünk, majd a
tökfesztivál ad megoldandó feladatokat szeptemberben. Mind két alkalommal
jelen voltak/lesznek az adonyi és a dunaújvárosi rendőrkapitányság rendőrei, akik
szigorúan ellenőrzik a tilosban parkolókat és kiszűrik az
ittas vezetőket. Tehát, aki a
jókedvét itallal fokozza, az
hagyja otthon gépjárművét.
A parkolási gondok miatt
is kérünk minden rácalmási
lakost, ha teheti gyalogosan
látogassa a rendezvényeinket.
Az idei Tökfesztiválon is
lesz forgalmi rend változás
a kúria közvetlen környékén. Kérjük autós társainkat,
hogy tartsák be a kihelyezett
táblák utasításait. Elnézést
kérünk mindenkitől, akinek
ez kellemetlenséget okoz.
Településünk rendezvényeinek sikere érdekében kérjük,
ebben az időszakban legyenek megértők.
Tagjaink a hőségre tekintettel több alkalommal is ingyen vizet osztottak önkormányzatunk megbízásából

Rácalmáson, amit igen hasznosnak találtunk, mert segítettünk azokon az embereken, akik a nagy melegre
nem számítva folyadék nélkül indultak el otthonról.
Vállalt feladatainkat továbbra is ellátjuk, hogy családjainkkal
biztonságba
érezhessük magunkat városunkba. Ahhoz, hogy ezt a
feladatot elláthassuk, szükség van az önök segítségére
is, ezért polgárőr tagjaink a
közeljövőben éjszakánként
emblémával ellátott csekkeket fognak eljuttatni önökhöz. Számítunk Rácalmás
lakóinak segítségére: kérjük,
támogassák polgárőrségünket!
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

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. szeptember
22-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2017. szeptember 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat,
meghívóikat legkésőbb szeptember 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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Állótábor 2017
Idén Esztergomban táboroztunk, ahol élményekben gazdag hetet töltöttünk
el. Már első nap az utazás
után besétáltunk a városba.
Ellátogattunk Visegrádra,
ahol megnéztük a Fellegvárat, majd boboztunk egyet.
Következő napon a nagy
melegre való tekintettel az
erdő mellett döntöttünk. A
Búbánat-völgyben túráztunk, ahol mindenki eldobhatta bánatát. (Persze, csak
ha volt) Csütörtökön ismét gazdag programot szerveztünk. Megcsodáltuk az
Esztergomi Bazilikát, felmentünk a kupolába, ahol
csodálatos kilátásban volt
részünk, majd megnéztük a
kincstárat is. Ezt követte egy
városnéző vonatozás, majd
egy rövid látogatás Párkányba, ahol részt vettünk egy

sétahajózáson. Természetesen nem maradhatott el az
újoncok avatása és a kincskeresés sem.
Azt hiszem, legnagyobb
öröm szervezőként hallani,
ha a legkisebb és legnagyobb
táborozó is így búcsúzik: Jövőre is jöhetek?
Köszönjük a Városvédő és
Szépítő Egyesület támogatását, melynek segítségével
ilyen sok és tartalmas programot tudtunk összeállítani
a gyerekeknek.
Köszönjük a Hajnal családnak, akik már évek óta
segítenek a csomagok szállításában, így könnyítve meg
utazásunkat.
Jövőre úti célunk Zebegény. Remélem, ismét találkozunk!
Kürtösiné
Fáczán Andrea

Felújítás az iskolában

A 2. b osztály tantermének parkettája a szülők összefogásának köszönhetően a nyár folyamán megújult.
Ősszel a gyerekek egy szépen felcsiszolt és lakkozott tanteremben kezdhetik meg az új tanévet.
Nevükben is köszönjük a szépítést, és az azt követő helyreállítási munkálatokat is!
Kürtösiné F. Andrea

Almások Almása
Idén 19. alkalommal került megrendezésre Tóalmáson augusztus 12-13-án az
Almások Almása országos
találkozó, amelyen azok a települések mérték össze erejüket, amelyeknek a nevében
benne van az „almás”.
Ebben az évben csak
négy település versengett a
győzelemért, de igen szoros
verseny kerekedett ki. Első
nap az ügyességi vetélkedőre került sor, ahol nyolc állomáson kellett helytállni, és

közben megismertük a település nevezetességeit is. Este
élőzenés közös énekléssel és
fürdőzéssel telt az idő. Vasárnap a szellemi vetélkedőn
csapatunk igen jó teljesített,
de végül Dunaalmás került
ki győztesen Rácalmás előtt,
így jövőre, a 20. találkozóra
ott kerül majd sor.
A közösen elfogyasztott
ebéd után ismét ünnepélyes
pillanatok következtek: elültettük az ajándékba vitt almafát. Stumphauzer Laura
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei IV.
1686-ban felszabadult Buda
és hamarosan az egész ország.
Elnéptelenedett falvak, elvadult
földek, mocsarak, garázdálkodó
útonállók jellemezték az ország
középső részét. A török kiűzése után Fejér megye lakosságának magas fegyverváltságot
kellett fizetnie, és gyakorlatilag
katonai igazgatás alatt állt a terület. A hadak ellátása és szállítása is a megfogyatkozott lakosság terhe volt. A bécsi kamara
az országot történelmi hagyományok nélküli, fegyverrel szerzett új hódításnak tekintette. Az
adókat a többszörösükre emeleték, a nemesek korábbi birtokait
csak akkor kapták vissza, ha igazolni tudták jogosultságukat valamilyen dokumentummal, illetve képesek voltak megfizetni
a birtok értékének 10 %-át fegyverváltság címén. Amennyiben
ez nem sikerült, az udvar hitelezői és szállítói kapták meg az
uradalmat. A katonai szolgáltatások miatt egész falvak váltak
lakatlanná. 1689-ben a budai és
paksi kerület lakott és elhagyott
falvainak összeírása során Almás
elhagyott faluként szerepel, az
elpusztult lakosság helyére határainkon túlról jöttek telepesek.
A Duna melletti községekben
végig rácok telepedtek le. Ezeknek egy része régi lakos volt, sokan a zsoldosokkal érkezetek. A
többiek Csernijevicz Arzén pátriárkával léptek országunk területére 1690 - ben I. Lipót hívására. Az 1696. évi összeírásban
Rácz Almáson 40 porta szerepel,
valamennyi név szerb. Az egységes utasítás szerint egy portához
négy jobbágycsaládot kellett számítani. 1698. november 1-én azt
jelentette Radics harmincados
a budai kamarai adminisztrációnak, hogy a katonai executiók
miatt Pentele és Almás lakosságának nagy része elköltözött. Az
1715-ös összeírásban 40 jobbágy
szerepel név szerint, 7 zsellér, va-

lamennyien szerbek. Az 1720-as
összeírás szerint a lakosság szántóföldek művelésével, legeltető
állattenyésztéssel, szőlőműveléssel, kereskedéssel és dunai hajózással foglalkozik.
Bél Mátyás, aki a török kiűzése utáni „új Magyarország”
leírásában Almásról megemlíti,
hogy népiesen Rácz Almásnak
hívják, igen nagy falu a Duna
partján, nevét az almáról kapta,
lakosai földműveléssel és szőlőtermesztéssel foglalkoznak,
földje termékeny. Földesurai a
Szapáry, Lendvay, Matkó, Somogyi, Csupor és Fiáth családok. (A Jankovichok 1730-ban
nősültek be a Lindvay családba, és Jankovich Miklós elkezdte megvásárolni az öröklődések
révén felaprózódó birtokokat).
A rácalmási szerbek 1740ben új templomot építettek a
régi helyett, mely szintén fából
lehetett. A templomot a későbbiek során több ízben kellett újjáépíteni, és a paplak is elkészült.
A veszprémi püspökség 1753.
évi összeírásában pedig azt találjuk, hogy Rácz Almás Pentele
Plebániához tartozó fiókegyház.
A falut közbirtokosság lakja. A
legnagyobb birtoka Jankovich
Miklós királyi tanácsosnak van,
aki „alapjából kezdte meg saját költségén a templomot építeni. A stukatór alatt álló szentély már kész is, ha a templomot
hozzá megfelelő arányban ki-

építi, szép tágas templom lesz.
Kath. házaspár van 20. Laknak
Ráczalmáson schismatikus rácok is, és pedig nagyobb számban a katholikusoknál, s van
templomjuk és két pópájuk.” a
Jankovich kastély építését 1756ban kezdték meg, ami azt jelenti, hogy előbb fogtak a templomhoz, mint a ma ismert kúriához.
Amennyiben ez a dátum pontos, feltételezhetjük, hogy a
Jankovich család ebben az időben még az „öreg kastélyban”
rácalmásiak által későbbi tulajdonosaikról „Sör ház”-nak nevezett Kiss Ernő utcai épületben
lakott. 1760-ban két ácsmester
kérelmet nyújtott be a helytartótanácshoz a rácalmási szerb
templom terveivel és költségvetésével. A templom után a papalak is elkészült. A fából készült
templom 1763-ban leégett. Az
új templom 1774-re készült el.
1769-ben a megyei közgyűlésen
Jankovich József és Pázmándy
Károly főszolgabírók jelentették,
hogy a görögkeleti szerbek száma több helységben, így Rácalmáson is megfogyatkozott a Bánátba történt elköltözések miatt.
Egy 1770-ben megyénként
elkészített és a tanítókat számba
vevő összeírás megnevezi a falvakat és a tanulók hozzávetőleges
számát. Ebben a jelentésben elsősorban a tanítók adatai, javadalmazásuk áll a középpontban. Az
ekkor keletkezett levéltári doku-

mentum szerint Rácz Almáson
akkor már huszonöt éve működik a görög-keleti rác iskola.
Eszerint 1745-től dokumentáltan van a településünkön iskolai
oktatás. A pópa fogadta fel a tanítót, mivel az iskolát egyházközség tartotta fenn. A tanító járandósága 35 forint, tíz mérő búza, 1
mázsa hús, 15 font só és 6 gyertya.
Télen 30, dologidőben 6 -7 gyerek járt iskolába. Írást, olvasást,
számolást és görög katekizmust
oktat a tanító. Az iskolaépület két
szobából, egy konyhából és kamrából állt. Az egyik szoba volt a
tanterem. Az épület a templom
közelében, a mai Kiss Ernő utca
és a Rác köz sarkán volt. A katolikus iskola nem volt önálló,
Pentele filiájaként működött. A
7 gyermeket oktató mester szerényebb díjazást kapott 5 forintot és 15 mérő búzát. 1773-ban
a településekről lexikont adtak
ki. Ebben az akkor a csákvári járáshoz tartozó Rácz Almásról az
szerepelt többek közt, hogy a lakosság nyelve illyrica (illir, rác) és
az iskolában egy ludi magiszter
tanít. Vukajlovics Ilja tanító neve
először 1778-ban bukkan elő az
anyakönyvekben, a szerb ortodox felekezeti iskolában tanított,
egészen 1780-ban bekövetkezett
haláláig, őt követte Markovics
Georgije. Az 1774-75-ös katonai
összeírás szerint már három tanító volt Rácz-Almáson.
Németh Miklósné
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Rácalmáson a jómódú
réteg jótékonysági cselekedetei igen sokrétűek voltak.
Ennek egyik fő területe a
továbbtanulni vágyó és tehetséges diákok támogatása
volt. Az alábbiakban Bárdos
Józsefről olvashatunk, akit
nagy szegénységből emelt
ki Paczona István és 20 éves
koráig támogatta.
Dr. Bárdos József
(1877-1970) tanár, pap és író
Bárdos József 1877-ben
született Ráczalmáson Radicsa-pusztán.
Radicsapuszta a jelenlegi 6-os főút
mellett, a Vizi fogadó mögött van. Bárdos neve eredetileg Benszkober volt, ősei
ezen a néven nyugszanak a
rácalmási temetőben.
Paczona István Bárdos
szüleit rábeszélte, hogy a jó
eszű gyermeknek tovább kell
tanulni. Bárdos Fehérváron
tanult és 1896-ban belépett a
ciszterci rendbe. Magyar-latin szakos tanári diplomát és
bölcsész doktori címet szerzett. Nevét 1898-ban Bárdosra magyarosította. Tagja
volt a Szent István Társulatnak, a Keresztény Szociális
Egyesületek Országos Szövetségének és a Ráczalmási
Katolikus Körnek.
Első munkahelye, 1903ban Herczegfalván volt. Itt
egy évig segédlelkészként
szolgált. 1904-1907-ig tanított a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban. Ez alatt a
rövid idő alatt mély nyomot
hagyott dákjaiban. Az egyik
osztály diákjai, akiket három
éven át tanított, 1912-ben
létrehozták a dr. Bárdos József Alapítványt a következő indokolással: „Ösztönöztetve a hála és szeretet azon
érzésétől, mellyel egyko-

ri szeretett osztályfőnökünk
osztálytársaink révén ismert
ideális lelkű tanár, Dr. Bárdos József úr iránt viseltetünk, akinek ajkairól először hallottuk hazánk dicső
történetének lelkesítő, tüzes
előadásait, aki először oltotta lelkünkbe az igaz hazafiság nagy eszményeit, akinek
elsősorban
köszönhetjük,
hogy ifjú szívünk tud lelkesedni nemes ideálokért, aki
először véste szívünkbe Isten és hazánk iránt érzett
kötelességeinket, Dr.Bárdos
József.-féle jutalomdíj alapítványt 316 k.-val hozunk
létre. Évi 5 %-os kamatát
évente a történelem tantárgyban kiváló szorgalmat
tanúsító diák kapja meg”.
Az 1900-as évek írói
szempontból igen jelentősek voltak. Ebben az időben
több könyve is megjelent.
Nekünk,
rácalmásiaknak
legfontosabb Paczona István élettörténetét feldolgozó könyv, mely Paczona István a Magláji hős címmel
jelent meg 1906-ban. Ezzel
a könyvvel tisztelget nagy
jótevőjének. A könyv alapja
a Paczonával folytatott beszélgetések, majd halála után
a kézhez vett iratok.
Az egyház szempontjából
jelentős az 1903-ban megjelent imádságos könyv, Szent
Brigitta 15 imádsága címmel. Mosonyi Mihály Rácalmás könyvében írja, hogy
1994-ben egy kirándulás alkalmával Szentesen betért a
belvárosi templomba és ott a
padokon Bárdos imádságos
könyvét találta. Sajnos ma
már ezek a könyvek nem találhatók.
Még egy nagyobb lélegzetű könyve jelent meg
1905-ben Tomcsányi István

élete és költeményei. Tomcsányi ez időben felkapott
költő volt, különösen vallásos verseivel.
1907-1918 között a bajai
III. Béla gimnázium tanára
volt. A magyar és latin nyelven kívül görög irodalmat
és
művelődéstörténelmet
is tanított. Megalapította a
Tóth Kálmán önképzőkört
és hosszú ideig ő volt a vezetője. A Bajai Sportegyesületnek is alapító tagja.
1918-26-ig az egri Szent
Bernát gimnázium tanára
volt. Iskolai munkáján felül
tevékenyen részt vett Eger
város társadalmi és kulturális
életében. Tagja volt a Gárdonyi Társaságnak is. Gárdonyi Gézáról több írása is
megjelent. Az alábbi idézet a
Gárdonyi Társaság 1924 évi
évkönyvéből: „Egy kalocsai
pap régi ismertség alapján
látogatott meg, hogy megnézze Eger nevezettességeit,
élvezze Isten adta gyógyfürdőjét és, hogy lássa a magyar
irodalom élő, nagy alakját,
Gárdonyi Gézát. Álmodozó
lelkünk szelíd megnyugvással pihent meg az ősz írónak
fenyőfákkal
szegélyezett,
egyszerű kis hajlékán, melyben Gárdonyi Géza teljesen
elvonulva – még családjától

is – szellemi munkával szokta lelkét foglalkoztatni. Tudtam jól, hogy a délelőtti órákban nem szívesen nyitja meg
ajtaját. Mégis, semmit sem
törődve kopogtattunk be az
íróhoz. Egy pillanatig sem
éreztük a meglepettségnek,
vagy a szívesen nem fogadásnak jeleit: félbeszakította
tanulmányát és rendelkezésünkre állt vendégszerető jóságával”. A beszélgetés több
órányira nyúlt.
1926-ban jelentős változás állt be pályájában. 50
éves korában egy kis település, Nagytevel község (közel
Pápához) plébánosa lett. A
rendelkezésre álló adatokból
nem derül ki ennek a nagy
változásnak az oka.
25 év plébános szolgálat
alatt sok mindenben részt
vett: hősi emlékmű-és emlékoszlop avatás, keresztelőkút szentelés, templom felújítás, stb.. Érdekes esemény
az 1927-ben Pápán megrendezett állatkiállítás. A kiállításra Bárdos plébános is
elküldött két tehenet nagyteveli embereivel. A Kedves
nevű tehene harmadik díjat
nyert. Bárdos József a Pápa
és Vidéke újságban határozottan részlehajlónak és elfogultnak nevezte a zsűrit,
mivel az első helyre arra nem
érdemes tehenet juttatott. A
zsűri válasza az volt, hogy
Bárdos plébános úr a kiállításon meg sem jelent, így
alaptalanul vádaskodik.
1951-ben, 74 éves korában bevonult a Pannonhalmi Szociális Otthonba, ahol
1970-ben, életének 94. évében meghalt. Pannonhalmán temették el.
Szalai Árpád
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Felépült a rácalmási
református gyülekezeti ház
Istené a hála, hogy kis
gyülekezet-palántánk már
cseperedik, növekszünk lelkiekben és javakban egyaránt. Gyülekezeti otthonunk kevesebb, mint nyolc
hónap leforgása alatt épült
fel, 2017. márc. 23.-án lett
készre jelentve. Nagy lépés egy gyülekezet életében,
amikor temploma lesz, ahol
Isten hallható Igéje szólhat,
és bár a gyülekezeti ház nem
templom, de ugyancsak fontos szerepet tölt majd be az
életünkben. Itt ugyanis a hívek nem csak hallgatják, de
egymást építhetik az Ige által. A korosztály szerinti hétközi alkalmak innentől nem
kell különböző helyszínekre

Szemetet
lerakni
TILOS!

A Rácalmási „Sirály”
Horgász Egyesület
felhívja Rácalmás
város lakóinak
figyelmét, hogy
a Rácalmási kis Duna
partján zöld
és kommunális
hulladék lerakása
TILOS!

kerüljenek, hanem egy helyen történhetnek. Az ifjúsági órának eddig a könyvtár
adott helyet, a fülöp-estnek
az óvoda -ezúton is köszönjük a befogadást - a presbiteri gyűlésnek pedig otthonaink szolgáltak helyszínül.
Most mindez a saját, igen
szép helyünkön történhet!

Az ősz folyamán felnőtt
istentisztelet alatt gyermekistentisztelet indul az új házunkban, ahová a hittanosaink el tudnak majd jönni, és
szüleik háborítatlanul mehetnek a felnőtt istentiszteletre.
Jövő nyáron remélhetőleg
napközis gyerektábor, és református angoltábor is lesz majd!

Megnyitó ünnepség

A gyülekezeti ház megnyitó ünnepélye szeptember
17-én 15 órától kezdődik.
Igét hirdet Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök úr.
Az istentisztelet után van alkalom megtekinteni a házat, és azután szeretetvendégségen vagyunk együtt a
Pomóthy étterem termében.
Sütemény felajánlásokat elfogadunk (kérjük előre jelezni). Mindenkit szívesen látunk!

A gyülekezeti ház létrejötte részben gyülekezetünk által gyűjtött 700
e. Ft-nak, részben a Rácalmás város önkormányzata által adományozott
2.5 millió forintnak, továbbá nagy pályázati támogatásoknak köszönhető, jelentősek az EMMI,
a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Vértesaljai Református Egyházmegye támogatásai! A
mosdók csempe-anyagát a
Szilárd Csempe Duna Kft
ajánlotta föl. csaknem 300
e Ft értékben. A támogatásokat ezúton is köszönjük!
Fodor István
lelkész

Sirály Kupa Egyesületi halfogó verseny
2017. augusztus 27.

Nevezni érvényes állami horgászjegy birtokában lehet a „Csali” Horgászboltban,
vagy a helyszínen.
Nevezési díj: 2000,- Ft
Gyülekező, sorsolás: 6:45-7:00
Reggeli és felkészülés: 7:00-8:55
Etetés: 8:55-9:00
Verseny: 9:00-12:00
Mérlegelés, ebéd, díjkiosztó: 12:00-tól
A reggelit és az ebédet a nevezési díj tartalmazza.
A versenyen 1 bot, 1 horog használata a megengedett.
Etető- és élő anyag használata az országos versenyszabályzat szerint megengedett.
A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat.
Mindenkit szeretettel vár a Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület!
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Rácalmás
Sportegyesület

Szurkoljon a csapatunknak! Eb-n az íjászaink
A Rácalmás SE futball szakosztályának felnőtt csapata a
megye II. osztályban folytatja a küzdelmet az őszi szezonban. Labdarúgóink a következő időpontokban és helyeken
lépnek pályára a szövetség sorsolása alapján:
08-13 17:00, Káloz:

Káloz – Rácalmás 2 - 0

08-19 17:00, Rácalmás:

Rácalmás – Kisláng-Telmex

08-26 17:00, Kápolnásnyék:

Kápolnásnyék – Rácalmás

09-03 16:30, Rácalmás:

Rácalmás – Lmsk Cobra Sport

09-10 16:30, Szabadegyháza: Szabadegyháza – Rácalmás
09-17 16:00, Rácalmás:

Rácalmás – Vajta

09-24 16:00, Pusztaszabolcs: Pusztaszabolcs – Rácalmás
10-01 15:00, Rácalmás:

Rácalmás – Velence

10-08 15:00, Besnyői:

Besnyő-Iváncsa II. – Rácalmás

10-15 14:30, Rácalmás:

Rácalmás – Aba-Sárvíz

10-22 14:30, Sárbogárd:

Sárbogárd II. – Rácalmás

10-29 13:30, Rácalmás:

Rácalmás – MPF Ráckeresztúr

11-05 13:30, Seregélyes:

Seregélyes – Rácalmás

11-12 13:30, Nagykarácsony: Nagykarácsony – Rácalmás
11-19 13:00, Rácalmás:

Rácalmás – Adony

Masters bajnokság

Szolnokon rendezték a Masters Magyar Bajnokságot.
A Rácalmás SE vízisport és szabadidő szakosztályának
kis csapata hagyományosan jól szerepel ezeken a versenyeken. Önmagában már az is kihívás, hogy a versenyzők ezekben a keskeny hajókban, teljesíteni tudják a távot.

Európa-bajnokságon
próbálnak szerencsét a Rácalmás SE íjászai ezekben
a napokban. Az Íjász Európa-bajnokság a kecskeméti Hírös Hét Fesztivállal és
a Smuta törzs rendezésében
zajló Kassi Lovasíjász Világkupával egyidejűleg kerül
megrendezésre autusztus 22.
és 26. között (lapunk meg-

jelenésének idején) Kecskeméten. A kategóriák: gyerek
fiú/lány, kadet fiú/lány, ifjúsági fiú/lány, felnőtt férfi/
női, tiszteletreméltó férfi/nő.
Az Eb-n elért eredményekről, valamint a többi –
az elmúlt időszakban zajlott
– megmérettetések eredményeiről lapunk szeptemberi
számában olvashatnak.

Kezdődnek az edzések

A kézilabda versenyszezon szeptember közepén indul.
Felhívjuk a Rácalmás SE kézilabda szakosztálya sportolóinak figyelmét, hogy az edzések lapunk megjelenésével egy
időben kezdődnek!

Sakkozzanak velünk,
a Rácalmás SE berkein belül
A sakk meghódította a világot és az emberiség kultúrájának részévé vált. Nem találtak fel
még egy olyan játékot, amely csak
megközelítőleg a tökéletességnek
erre a fokára jutott volna. A sakk
izgalmas játék minden szinten,
lehet kellemes időtöltés, szórakozás. Elővigyázatosságra tanít
bennünket, vagyis arra, hogy a
jövőre is figyeljünk egy kicsit, körültekintésre, óvatosságra, vagyis
arra, hogy ne kapkodjuk el lépéseinket és végül három igen fontos életszabályra - ne csüggedjünk, ha pillanatnyilag rosszul
állnak dolgaink, reménykedjünk
a dolgok jobbra fordulásában, legyünk kitartóak a kiút keresésében.
Nincs Magyarországon még
egy olyan sport, amelyben an�nyi dicsőséget szereztek versenyzőink, mint a sakkozás. Rácalmás
városa a lehetőségihez mérten
anyagi támogatásával biztosítja
mindazon feltételeket, amelyek a
színvonalas sakkoktatáshoz szükségesek.

Ez a második év, amelyben
lehetőséget kaptam arra, hogy a
nagycsoportos ovisokkal megismertessem a sakkot. Minden csoportban megmutattam a
sakktáblát, az egyes figurák menetmódját, értékét. A továbbiakban megismerkednek a kezdők a
játék szabályaival, az alapállással,
megismerik a sakk és a matt, a
patt fogalmával. Megtanulják mi
az, hogy sánc, a gyalogok átváltozhatnak, és azt is fogják tudni
mi az, hogy „ampassz” (en passant). Fél év alatt a gyerekek eljutnak olyan tudásszintig, hogy
teljes játszmát le fognak tudni
játszani szabályos körülmények
között.
Akik úgy gondolják, hogy
csemetéjük tovább szeretne fejlődni, a Rácalmás SE keretei között a Sakk-klubban folytathatják a tanulást. Természetesen
az alapfokú oktatást csak 40-45
percben tartjuk, személyre szabottan. Bármilyen sakkozással
kapcsolatos kérdésükre szívesen
válaszolok.
Kondás László
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Megnyerték a magyar
bajnokságot
Bucsi Bence, Mikolics Misivel (Lágymányos SE) miután
megnyerték kenu kettesben a
Magyar Bajnokságot, majd
június végén Portugáliában
vettek részt a Maraton Európa-bajnokságon. Ezek a maraton számok több futó szakasszal vannak tarkítva.

Jól kezdődött számukra
a futam, dobogós pozíció
ban eveztek, mikor a franciák beléjük mentek, és Misi
beleesett a vízbe, és mire a
partra ki tudtak menni, addigra a mezőny elevezett. De
így is a értékes hatodik helyezettként értek célba.

Táboroztak a kajakosok,
kenusok

Vidék bajnokság

Sukorón rendezték meg a vidék bajnokságot, mely eredmények alapján lehetett bejutni az országos bajnokságra.
Minden szakág képviselői kvalifikálták magukat az országos bajnokságra.

Eszkimó-Indián játékok A dobogóért harcoltak
A legkisebbek Földesi Bánk tanítványai, Dunaújvárosban
a Régiós Eszkimó-Indián Játékokon vettek részt. A verseny
futásból, kislabda dobásból, húzódzkodásból és evezésből áll.
Számos dobogós helyezést értek el.

Antal Iván és Földesi Bánk tanítványai Sukorón vettek
részt a Gyermek Kölyök és Serdülő Bajnokságon.
Ezen a versenyen azok vehetek részt bizonyos számokban
akik kvalifikálták magukat a Vidék Bajnokságon.
Ezen a versenyen kiemelkedő teljesítmény nyújtottak kajak kettes 4000 m-en Bucsi Dániel és Nagy János.
Taktikus versenyzéssel az utolsó méterekig harcban voltak a dobogóért, végül negyedik helyezést sikerült elérniük.
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Magyarországnak
is sikert hozott

Nem csak Rácalmásnak
de egész Magyarországnak nagy sikert és dicsőséget hozott az Európai Ifjúsági Olimpia, az EYOF. A
világon a Nyári Olimpia és a
Téli Olimpia után ez a harmadik legnagyobb rendezvény.
Magyarország
először
rendezte meg Győrben 50
ország 10 sportág részvételével ezt az EYOF-ot. Országunkat és a kajak-kenu
sportágat hat fiatal képviselte, kettő kajakos lány, kettő
kajakos fiú, egy kenus lány és
egy kenus fiú. Ők mindan�nyian a hazai válogató versenyen vívták ki az indulás
jogát.

Nagy büszkeség és kiváló teljesítmény, hogy a kenus
számokban a rácalmási Horváth Benedek képviselhette
hazánkat.
Az egy hétig tartó versenysorozatban
edzőével,
Vízi Gáborral az olimpiai faluban tartózkodtak, közel a
versenypályához.
A kajak-kenu sportágban
36 ország legjobbjai indultak.
Benedek négy számban
indult, három ezüst érmet és
egy negyedik helyezést lapátolt össze.
Gratulálunk Benedeknek, és további sikereket
kívánunk neki!
Bölcskei

Szövetségi támogatással

A Magyar Kajak-kenu Szövetségtől az országos bajnokságon elért eredmények alapján kapja klubunk, a Rácalmás Sportegyesület, illetve annak vízisport és szabadidő szakosztálya az anyagi támogatásokat.
Többek közt az eredmények alapján érdemelte ki Rácalmás a vízitúra megállóhely kialakítására vonatkozó
anyagi támogatást.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség egy évvel ezelőtt minősítette Rácalmást vízi turisztikai megállóhellyé, most
pedig a fejlesztésre is lehetőséget kaptunk, ami azért is
fontos lesz számunkra, hiszen Dömös alatt Rácalmás a
következő dunai megállóhely, amely részesül a GINOP
pályázati támogatásból. A beruházást szövetség és az önkormányzat közösen valósítja meg.
Bölcskei Ferenc

Büszkék vagyunk
a bajnokokra!
Szegeden augusztus elején 38 fokos hőségben négy
válogatott kenusunk (Nagy
Ivo Máté, Bucsi Bence, Horváth Benedek és Bucsi Bálint)
indult az Ifjúsági és U 23
Magyar Bajnokságon.
Nagy Ivo Máté és Horváth Benedek egy korosztállyal
feljebb indultak. 3x200 m-es
váltóban Nagy Ivo Máté,
Horváth Benedek és Bucsi
Bálint trió bajnok lett.
Kenu kettes 500 m-en
Horváth Benedek, Bucsi

Bálint második, míg a Nagy
Ivo Máté, Bucsi Bence harmadik helyezést értek el.
Horváth Benedek és Bucsi Bálint ezzel az eredményükkel részt vesznek szeptember közepén Racicében
(Csehország) az Olimpiai Reménységei Versenyén
(ORV).
Bucsi Bence 4000 m-en
bronz érmet szerzett.
Gratulálunk mindannyiuknak!
BF
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ok:
Közérdekű telefonszám25/517-850

l:
25/517-866
Polgármesteri hivata
25/517-855
  Jeg yző
  Polgármester
25/517-863, 517-864
25/517-861
   Adóüg yi iroda:
25/517-856
  Pénzüg yi iroda:
25/517-852
  Építésügyi iroda:
és aljegyző:
   Szociális iroda,
-020
Jankovich-kúria25/440
25/440-023
25/517-840
Iskola:
25/440-440
Óvoda és Bölcsőde:
25/440-018
Családsegítő Szolgálat
lat:
25/440-038
Gyermekjóléti Szolgá
lózat:
25/440-456
Szociális Gondozói Há
yvtár:
30/621-0959
Művelődési ház és kön
Körzeti megbízott:
30/621-0962
25/898-028
Polgárőrség:
rcz Gabriella
20/341-3839
Háziorvosok: dr. Me
dr. Árgyelán Sára
20/413-1556
dr. Földi Ágnes
s:
rvo
eko
30/648-5481
Gyerm
dr. Jáky Ágota
Fogor vos:
t,
rmekorvosi ügyele
25/251-063
Háziorvosi, házi gye
gyi központ, Kulcs:
Kistérségi egészségü
25/509-060
25/441-261
Posta:
80/205-020
25/436-535
E-ON:
tás:
Dunanett, szemétszállí
40/462-000
Mezőföldvíz:
s) esetén
ma (csőtörés, dugulá
blé
pro
i
20/509-7790
Technika
y
örg
Gy
s
20/362-4188
helyben Ragac
Tarr Kft. - kábel tévé:
70/459-2561
20/805-9009
:
Kft. Szennyvízszállítás
ER
RT
PO
LIQUID20/377-7842
Állatorvosi rendelő:
Anikó
30/951-0062
   Dr. Beregszászi
25/789-053
   Dr. Szlávik Ferenc
l:
éte
detésfelv
20-354-8122
Rácalmási képújság hir
us plébános:
-426
Bozai Márton katolik
20/8243-547, 25/285
ngélikus lelkész
30/223-3753
Stermeczki András eva
átus lelkész
Fodor István reform

Tanuljunk németül!

2017. szeptember közepétől a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban felnőttek számára indít
kedvezményes társalgási német nyelvtanfolyamot a
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A tanfolyamra jelentkezni az önkormányzat
e-mail címén: racalmasi.
nnok@gmail.com , vagy
Stumphauser Juditnál (tel:
517-864) lehet, a név, a jelenlegi nyelvtudás és az elérhetőségek megadásával.
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, Verebély utca 8.
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Kis
anyakönyv

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!
Babai Kevin Sándor, 2017. 07. 02., Szigetfő utca
Novoth Laurent, 2017. 07. 21., Szélescsapás út
Kazi Máté, Rácalmás, Park köz 2017. 07. 25.
Hudák Lili Norina, 2017. 07. 29., Táncsics M. u.
Barsch Zalán, 2017. 08. 05., Erdősor
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Apróhirdetés
Ingyen elvihetők a következők: – jó állapotban lévő franciaágy, ágyneműtartó, íróasztal, 250 db használt, jó állapotú
szürke tetőcserép, régi ablakok, teherautónyi lekaszált száraz
fű. Sürgős! Telefonszám: 30/65-69-161
q
Martinasz utcai családi házba heti/kétheti alkalommal takaritást és vasalást vállaló nő jelentkezéset várom. 700 Ft/óra
munkadíjért. Tel: 0620-4118-802

