2017. szeptember XXIV. évfolyam 9. szám

Tökös fesztivál volt

Október 6.,
október 23.

Szeretettel
meghívom
Rácalmás lakóit az októberi
nemzeti ünnepeink alkalmával rendezendő ünnepségekre, megemlékezésekre!
(Meghívó plakátok lapunk 20. oldalán.)
Schrick István
Rácalmás polgármestere

A kedvezőtlen időjárás ellenére is ezreket vonzott a Városvédő és Szépítő Egyesület őszi nagyrendezvénye, a Tökfesztivál (Összefoglaló a 4-5. oldalon.)

IDŐSEK VILÁGNAPJA!
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
(Óbecsei István: Szeressétek az öregeket, részlet)

Szeretettel köszöntöm Rácalmás
nyugdíjas szépkorú lakóit
az idősek világnapja alkalmából!
Jó egészséget, tartalmas, boldog
életet kívánok mindannyiuknak!

Schrick István
polgármester

Halász családok emlékére

A halász mesterség, a rácalmási halász családok tiszteletére emlékművet avattunk Ófaluban, a szerb templom alatti kereszteződésben augusztus végén (Írásunk a 2. oldalon.)
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Az ősi mesterség, a halászat
mementója a rácalmási szobor
Palotás József alkotása ékesíti
Rácalmás szerb temploma alatti parkját. Az ősi mesterségnek,
a halászatnak és e mesterség
kiváló helyi művelőinek állított
emléket az önkormányzat Ófaluban.
A szobornak megfelelőbb
helyet keresve sem találhatott volna az önkormányzat
Ófalunál, hiszen ott egykor
minden második-harmadik
házban halászcsaládok éltek. Ahogyan Schrick István,
kisvárosunk polgármestere
fogalmazott az avatási ünnepségen: ezeknek a családoknak, annak, hogy itt telepedtek le, köszönheti létét
Rácalmás, amelynek új településrészei Ófaluból bontakoztak ki.
Mégsem ez nyitotta meg
a műalkotáshoz vezető utat
– valójában a helyszín vonzotta oda az alkotást: felújították a szerb templomot
és annak kertjét az elmúlt
években, az alatta lévő területen viszont egy bódé éktelenkedett, amit benőtt a gaz.
Legyen rendezett a környék
– vetette fel az ötletet a közelben lakó Sándor Péter
–, parkosítsák a területet és
állítsanak emléket a halászoknak... Innét jött az ötlet, amelyet a megvalósítás
hosszú évei követtek, amíg
végül elérkeztek az emlékmű avatásáig augusztusban.
A rendezvényen Schrick
István elismeréssel szólt a
halászokról, akik küzdöttek
a természettel, az időjárás viszontagságaival, hiszen a téli
fagyban ugyanúgy csónakba
szálltak, ahogyan a nyári kánikulában. Örökül hagyták
a rácalmásiaknak Ófalut – a
maga építészeti csodáival –,
amit igyekeznek megóvni, és
ők is örökül hagyni az utó-

kornak ezzel az emlékművel
gazdagítva.
Dr. Galambos Dénes, a
4-es számú választókerület
országgyűlési képviselője
a műalkotás iránytű jellegét érzékeltette az avatón,
majd Rácalmásról mint a
hagyományait ápoló, műemlékeket védő és állító
kisvárosról beszélt. Külön
üdvözölte Kukucska Gyula alpolgármestert, aki az
utolsó, elismert és köztiszteletben álló halászmestere a településnek. Hangsúlyozta: a mezőgazdasághoz
és a vízimolnársághoz hasonlóan a halászat is megélhetést jelentett nagyon sok
embernek, így Kukucska
Gyula családjának is, aki
örökül hagyta volna a mesterséget a fiának. Csakhogy
a jogszabályi változás közbeszólt tavaly: a horgászokat részesítve előnyben a
halászok gyakorlatilag kiszorultak a hazai vizekről.
A törvényalkotók nem kö-

szönték meg a halászok évtizedes, évszázados áldozatos munkáját, amit dr.
Galambos Dénes tett meg
valamennyiük nevében az
ünnepségen.
Utána Szabó Imre hal- és
vadbiológus is köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, a kezdeményezőnek és
az alkotónak, Palotás József
szobrászművésznek
egyaránt, hiszen hazánkban még
sehol sem állítottak emléket,
mondtak köszönetet e (ma
már azt mondhatjuk kiha-

lófélben lévő) szakma képviselőinek. Beszélt a halászmesterség szépségeiről, arról,
hogy Rácalmásnak az elsők
között alakult meg a halászközössége 1905-ben, valamint szólt a feleségekről, akik
csalit főztek, hálót csomóztak, varsát néztek, és ügyesebben adták el a halat, mint
maguk a halászok, akik megdolgoztak a zsákmányért, a
megélhetésért. Ám ez már a
múlt, halászszakma-történelem, amelynek emléket állított Rácalmás. (Forrás: DH)
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80 millió forint
a kerékpárútra

Rácalmás Város Önkormányzata 80 millió forint pályázati támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a TOP keretében arra, hogy
kerékpárutat építsen a Kulcsi út mellé. A támogatásnak
köszönhetően új biciklis sáv kerül majd kialakításra a
Kulcsi út Mikszáth utcai kereszteződésétől befelé haladva egészen a régi városháza épületéig.
Az önkormányzat vezetői és a szakemberek szerint ez
egy nagyon fontos beruházás, hiszen forgalmas útszakaszról beszélünk, ahol sok gyerek közlekedik kerékpárral az intézmények irányába és onnan haza, jelenleg az
úttesten, veszélynek kitéve.
Kisvárosunk új kerékpárútja várhatóan jövő év végére
készül majd el.

Képviselői fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap első
szerdáján tartanak fogadóórát.
A következő időpont:
Kukucska Gyula
2017. október 4.
Helyszín:

Helyszín: Polgármesteri
hivatal, a fogadóórák minden
alkalommal 15-17 óráig tartanak. Mód van arra, hogy a fenti
képviselői alkalmakra külön is
konkrét időpontot kérjenek.
Az időpontot Rácalmás jegyzőjével dr. Györe Andreával
egyeztethetik a 25/517-866os telefonszámon.

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.
november 22.
december 27.

Kerti hulladék égetése!

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése február, március, április, szeptember, október és november hónap
első csütörtökén és péntekén végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) lehet és a fenti időpontot követő hét
csütörtökén és péntekén lehet csak égetni.

A következő időpont,
amikor eltüzelhetik a kerti hulladékot:

– október 5., 6. (esős, szeles idő esetén október 9., 10.)
– november 2., 3. (esős, szeles idő esetén október 12., 13.)
Együttműködésüket köszönjük.

Polgármesteri Hivatal

Norvég Alap:
újabbsikeres pályázat

Rácalmás Város Önkormányzata ismét eredményesen pályázott a Norvég Alap keretében. Ezúttal 8 millió forintot
nyert el tanulmány elkészítésére, amely egyben a felkészülést segíti elő az Alap következő pályázatain való indulásra.

Népszerű az önkormányzat
letelepedési támogatása
Rácalmás képviselő-testülete a tavasszal fogadta el a letelepedési támogatással kapcsolatos helyi rendeletét, amely
alapján az önkormányzat támogatással segíti a Rácalmáson házat építő, ingatlant vásárló, elsősorban gyermekes
családok letelepedését kisvárosunkban. Az önkormányzati támogatás bevezetését si-

ker övezi, ugyanis első körben
négy család kapott hozzájárulást az ingatlanvásárláshoz. A
mostani körben pedig 9 pályázatról kell a képviselő-testületnek döntenie a szeptemberi ülésén, és az előkészítés
során valamennyi igényről azt
állapították meg a szakemberek, hogy jogos és megalapozott.

Folytatódik ebben a hónapban is a Barina patak
rendezetlen medrének helyreállítása. Az épülő sportcsarnok alatti területen
burkolattal látják el a patakmedret a szakemberek, mert
a csarnok tetejéről megnövekedett mennyiségű csapadék
zúdul le a Barinába, amihez
befogadót kellett építeni. Az
iskola területéről is most már
a Somogyi Béla helyett a patak irányába terelik le az esővizeket.
A meder helyreállítási
munkálatait nehezíti, gondot jelent hogy a Barina évtizedekig elhanyagolt, gondozatlan közterület volt
évtizedekig, és az ingatlantulajdonosok
belekerítettek a telkük végénél. Az ön-

Elburjánzott a patak medre,
rendbe kell tenni!
kormányzat vezetői kérik
az érintett tulajdonosokat,
hogy minél előbb szüntessék meg az engedély nélküli
használatot.

Rendezik a Barina medrét

Adomány Dransfeldből

Dransfeldben, partnertelepülésünkön idén is gyűjtést
szerveztek a rászoruló rácalmási családok számára. A ruhákat, cipőket és egyéb használati cikkeket tartalmazó kamion
várhatóan október középén érkezik Rácalmásra. A polgármesteri hivatal dolgozói értesítik az időpontról az érintett
családokat.
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Tökös hétvége volt
A szombat éjszakai és a
vasárnap délelőtti esős, kedvezőtlen időjárás ellenére az
idei Tökfesztivál elérte célját:
ezreknek okozott örömteli,
tökös programokban gazdag
órákat a Jankovich-kúriában.
Bodnár Sándor, a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke a következőképpen összegezte a látogatottsági arányokat: pénteken a
vártnál jóval többen látogattak ki a rendezvényre, szombaton az átlag szerint alakult
a nézőszám, vasárnapra nagyjából a 60 százalék volt a jellemző, mert a csapadék miatt
a délelőtti programok elmaradtak, délutánra viszont elállt az eső, így a meghirdetett
műsorszámokat meg tudták tartani. Az időjáráshoz
képest jónak tartja Bodnár
Sándor, hogy a három napon
együttvéve mintegy hétezren
látogattak ki a Tökfesztiválra,
élvezték annak igényes és különleges kínálatát.
Programok tekintetében
pénteken délelőtt elsősorban
a gyermekeknek kedveztek
a városvédők meseelőadásokkal, lufi-bohócokkal. Felnőtt programok tekintetében
az este is erős volt: a Gesarol után a Junkies, majd Nagy
Feró és a Beatrice adott élő
koncertet, ami tömegeket
vonzott a kúriába. Szeretettel fogadták a nézők a helyi

fellépőket, az óvodásokat, a
Barina és a Vasas táncosait,
sokaknak tetszett a dunaújvárosi POK zenekarának bemutatkozása, és sokan örültek annak, hogy vasárnap
este nem maradt el a Lord
koncert. Népszerűek voltak
a kézműves foglalkozások, a
tökfaragás, az ízek utcája, és a
Hankooknak köszönhetően
idén is részünk volt különleges dél-koreai ételek kóstolójában, a városvédők pedig
tökös felhozatalban remekeltek.
A kiállításokon láthattuk a dísztökök, mesés tökfigurák, festmények, horgolt
csodák, a levendula, a papagáj nemzetség és a manóvilág ezernyi szépségét,
vagy éppen kisvárosunkban
tehettünk egy kört kis vonattal, gyalog, illetve bringával a töklámpás túrák alkalmával. Érdemes is volt
körülnézni, hiszen fesztiváli díszbe öltözött a település,
nagyon sok ingatlantulajdonos csinosította portáját tökös kompozícióval, amit a
fesztiválra érkezők meg is
csodáltak út közben. Különleges volt idén is a Millenniumi parkban összeállított
tökpiramis, szépen dekoráltak voltak a település üdvözlőtáblái, és Páhi Péternek köszönhetően ezúttal is
kedves óriás figura köszön-

tötte az érkezőket a 6-os útról lekanyarodva. Azok sem
téveszthették el Rácalmást,
akik vonattal jöttek hozzánk,
hiszen a vasútállomás szépségében és díszeiben egyaránt hangsúlyozta: megérkeztek, jó helyen vannak.
Rácalmás örömmel várta és
fogadta vendégeit a 2017-es
Tökfesztivál alkalmával, és
biztosak vagyunk benne, aki
eljött hozzánk, az jó érzéssel,
szép élményekkel tért haza.

Rácalmás

KÖSZÖNET

Köszönetünket fejezzük ki elősosrban a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület önkénteseinek, Rácalmás lakóinak, az önkormányzatnak, az óvodásoknak, általános és középiskolásoknak, segítőinknek, mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a Tökfesztivál
sikeréhez. Köszönjük!
Bodnár Sándor
a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

A fesztivál díjazottjai

A fesztivál díjazottjai a következők voltak ebben az évben:

Tökdekorációs verseny
Általános Iskola alsó tagozat: I. 2/b, II. 4/a, III. 3/b, különdíj: 2/a.
Általános Iskola felső tagozat: I. 6/b, II. 6/a, III. 8/b, különdíj: 8/a
I. körzet: I. Balázs Péter Arany J. u. 12., II. Zsákovics Imre
Mester u. 2., III. Hadnagy-Katona család Vasvirág u. 39.,
Különdíj: Zámbori Ferenc, Iván-Zámbori Lili Fenyő köz 2.
II. körzet: I. Sarok Zoltán Esze T. u. 7., II. Bodó Mariann és Bodó Ivánné Somogyi B.u.57., III. Pulai Ferencné
Kiss.E.u. 38., Különdíj: Hajduné Rátkai Éva Esze T. u. 18.
III. körzet: I. Zándoki Zeisz Andrea Adonyi u. 1., II. Tóth
Csaba Táncsics M. u. 63., III. Majerné Perusza Andrea Tóth
Á. u. 1., Különdíj: Lováti Lajosné Kulcsi u. 49.
Fő utca: I. Perusza László és neje Fő u. 69., II. Ambrus
család Fő u. 59., III. Kerek Adrienn Fő u. 52., különdíj Szabó Omodi Zsuzsanna Fő u. 76.
Boltok: I. Családsegítők, II. Rácalmási Művelődési Ház,
III. Ági Virágbolt, különdíj: Farkas Kft.
Tökkirály
Tökkirály: Keszler László (Gárdony) 130 kg-os tökkel
Különdíjat kapott:
Különdíj: Horváth Balázs (Rácalmás) 115 kg-os tökkel
Különleges tök
Különleges tökök nyertese: Ambrus Anetta 135 cm-es
tökkel
Elismerést kapott még:
A Rácalmási Manóvár Óvoda
Csurgó István és családja
Bartók Zsolt
Juhász-Vedres László és családja
Szalóki Szabolcs, Szalóki Benett és szülei
Mess család
Szloboda Antal
Vizi István
Pukánszky család
Bánhegyesiné Simon Mária
Jónás Tibor
Toronyi Barnabás, Simon Tamás, Silmer György, Silmer
Györgyné és Ilona
Géró Dominik és családja
Nagy Ferenc
Igmándi Béla

5

6

Rácalmás

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Előrebocsájtva, amit már a sorozat elején is írtam, hogy nem
csak példaképeket tárok az
olvasók elé, hanem olyan embereket is, akik hősök voltak,
akik anyagi ellenszolgáltatás
nélkül, valóban hazafias indítatásból vállaltak életveszélyes feladatokat, sőt készek is
voltak a hazáért meghalni, de
mindamellett munkájuk nem
olyan volt, hogy példaképül
ajánljam. Ezek közé tartozik
Dósa Attila, Márkus István ükunokája, Holló Mária – Rezutsek
Jenőné – unokája.
Dósa Attila az 1945 utáni
ellenzéki mozgalom egyik
vezetője
Dósa Attila kapcsán lehetőség van arra, hogy Márkus
István utódaival megismerkedjünk. Márkus Istvánnak
négy gyermeke volt, köztük Izabella (1845-1929)
és Emília (1854-1882). Izabellát Dr. Kemény Kálmán
(1864-1916) fehérvári főszolgabíró vette feleségül
és a Márkus portán építette fel házát. Kemény apja
Baracson volt földbirtokos.
Gyermekük nem született.
Emíliát Holló István vette feleségül, aki Fehérváron volt tanár. Ők szintén a
Márkus ház közelében építették fel házukat. Emília
öt gyermeket szült, akik közül hárman korán meghaltak. Emília 28 évesen 1882ben meghalt. A két gyermek,
Mária és István árván maradt, akiket a Kemény házaspár magukhoz vett, felnevelték őket és a vagyonukat is
rájuk hagyták. A két gyermek apja elköltözött Sopronba és újra megnősült.

Dósa Attila ifjúkori képe
Holló Máriát Rezutsek
Jenő (1869-1939) vette feleségül. Rezutsek Jenő Miskolc melletti földbirtokos
családból származott. Mária középiskolába járt, amikor meglátta Rezutsek Jenőt
és olyan szerelemre gyulladt, hogy házasság lett belőle. Mária 18, Jenő 35 éves
volt. Három gyermek született: Márta, Béla és Magda.
Rezutsek Jenőné szállót és
éttermet rendezett be a kúriába. Jenőnek a munkában
nem volt szerencséje, mert
amihez nyúlt, vagy amit elkezdett az csődbe ment. Így
a Márkus és Kemény vagyon
gyorsan elfogyott.
Mártát Dósa Endre vette feleségül. Ő Erdélyből
származott,
Makkfalváról. A család Dózsa György
egyenes ágú leszármazott-

ja. Endre már az I. világháborúban is hivatásos katona
volt. A szabadságukat Ráczalmáson töltötték. A Vas
Korona Rend kitűntetést
nyerte el. A II. világháború
végén Németországban ezredesként esett fogságba. Felesége is utána ment és végül
az Amerikai Egyesült Államokban telepedtek le.
Egy fiuk született, Dósa
Attila Tatatóvárosban 1923ban. Ő gyakorlatilag Ráczalmást tekintette otthonának,
minden szabadidejét, nagyanyjánál Rezutsek néninél
töltötte. Követte a családi
hagyományokat és katonának állt. 1943-ban fejezte be
a Magyar Királyi Honvéd
Ludovika Akadémiát. Avatását követően az 1/1 harckocsi zászlóaljhoz került
szakaszparancsnoki beosz-

tásba. 1944 őszén az 1. harckocsi ezred törzsszázadának parancsnokaként került
ki a hadszíntérre. Részt vett
a debreceni páncélos csatában. Zimándújfalunál súlyosan megsebesült, fél szemére megvakult. A Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal
kitűntetést kapta.
Felépülve 1945 januárjában a vezérkar 6. osztályára
került, propagandatiszti beosztásba. 1945 áprilisában
Ausztria területén francia
hadifogságba került. 1946
kora tavaszán tért haza, természetesen Rácalmásra és
két éven keresztül többé
-kevésbé itt lakott. Kapcsolatot tartott a fiatal tisztekkel, akik az új rendben nem
kerültek be a hadseregbe.
Hadvári Pál ezredes illegális csoportjában dolgozott,
mely a szovjet csapatokról
szerzett információt. Hadvári letartóztatása után Attila két hónapig volt vizsgálati
fogságban. Erre az időszakra jellemző eset, hogy a Dósáék szomszédságában lakó
Exler István és unokaöccse
Radisay Titusz a budapesti
piarista gimnázium tanulói
és kollégium lakói a budai
hegyekben fegyvert, lőszert
találtak. Összegyűjtötték,
szennyes ruha közé rakták és Exler Ferenccel, aki
az ALFA Szeparátor gyár
igazgatója volt, hazaküldték
Dósa Attilának. Razzia során a csomagot megtalálták,
majd jöttek a letartóztatások,
a házkutatások. A két fiút az
iskolából kizárták, Exler Ferencet és Dósa Attilát hamarosan kiengedték, de a katonai elhárítás figyelte.
A magyar katona és polgári menekültek 1946 nya-
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ráig visszatértek Magyarországra, vagy kivándoroltak
más országokba. De a magyar honvédség hajdani hivatásos tisztjei közül több
csoport nem kívánt vis�szatérni, hanem az angol
és francia zónában próbált megtelepedni. A francia csapatok parancsnoksága rokonszenvvel figyelte az
emigrációt választó tiszteket,
még fegyveres csoportokat is
szerveztek. Közben szemet
hunytak a fölött, hogy a magyar tisztek megkezdték önálló szervezetük kialakítását.
A több alakuló szervezetből
1948 végére egy erős szervezet alakult, mely az egész
nyugaton élő tiszteket ös�szefogta. Ez a szervezet nagyon gyorsan megszervezte
a futárszolgálatot Magyarország és Ausztria között. A
magyarországi szervezetek
is ez időre megerősödtek,
ők is szükségesnek tartották
az együttműködést a nyugati szervezetekkel. A közvetlen összeköttetés létrehozására 1948 augusztusában
az egyik hazai ellenállási
góc tagja, Dósa Attila utazott Bécsbe, aki megkezdte
egy helyi központ szervezését. Feladatai közé tartozott
a Magyarországi politikai
és gazdasági hírek gyűjtése, az ügynökök kiszűrése, a
menekülők segítése. A magyarországi feladatokra vállalkozó tisztekben nem volt
hiány. Minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, hazafias indíttatásból jelentkeztek
feladatok teljesítésére.
De a katonapolitikai csoportfőnökség (katpol) tevékenysége is felerősödött.
1949 januárjában hírt kaptak arról, hogy Dósa Attila
irányításával egy csoport a
bécsi magyar követség megszállására készül és Mindszenty József hercegprímás
elitélése elleni tiltakozásul
a követség néhány tagját túszul akarják ejteni. Ez és egy
szovjet szabadságos katona-

Dósa Attila síremléke
vonat elleni robbantásos merénylet híre adhatták meg a
végső lökést ahhoz az akcióhoz, amelynek során a bécsi
szervezet vezetőjét a magyar
ügynökök aktív szovjet közreműködéssel februárban a
bécsi Déli pályaudvaron tőrbe csalták és elrabolták Dósa
Attilát.
Osztrák rendőrségi értékelés szerint Dósának anyagi nehézségei támadtak a
futárokat a határon átsegítő parasztember által alkalmanként kért magas összeg
- 2000 Schilling - megfizetésével. Ezért kapott örömmel egy állítólagos magyar
vasutas ajánlatán, aki mindössze 200 Schilling fejében
vállalkozott erre. Az ötlet kalandos és gyanút keltő lehetett volna, hiszen ő
az osztrák vonatot állította meg műszaki okokból, s
a futárok ez alatt ugorhattak le, s fel. A „vasutas”, akire a Katpol Marinkay István
nevű ügynöke hívta fel Dósa
figyelmét, látszólag baj nélkül utaztatta ide és oda a futárokat. Hamarosan Marin-

kay is felbukkant Bécsben
és sikerült meggyőznie Dósát, hogy személyesen menjen el a szovjet zónában lévő
Déli pályaudvarra egy otthonról neki küldött csomagért. Alighogy őt elfogták,
egy a nevében írt levéllel,
erős szovjet asszisztenciával, csapdába csalták lakótársát Fehérváry Istvánt is,
akit közvetlen munkatársának tartottak. A két foglyot a
szovjet főhadiszállásra, majd
Budapestre vitték, ahol Dósát már másnap kihallgatták.
A következő hetekben Budapesten és vidéken 86 személyt tartóztattak le a katpol
nyomozói.
A tragikus kimenetelű
ügyben miként azt egy, az
osztrák rendőrség számára
készült összefoglaló is megállapította, jelentős szerepet
játszott Dósa és társai tapasztalatlansága, a velük szemben
támasztott elvárások sokrétűsége, a megoldandó feladatok
nehézsége. Tevékenységükhöz korántsem élvezhették
a nyugati hírszerző szolgálatok oly mértékű anyagi és
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szakmai támogatását, mint
a szovjetek által támogatott
magyarországi kémelhárítás
és hírszerzés.
Dósa Attilát több hónapon át tartó vizsgálati fogság, kínzás után a Budapesti
Katonai Bíróság ítélete alapján – koncepciós ügyeket
erősen belekeverve – 1950.
április 1-jén négy társával
együtt kivégezték. Közben
letartóztatták a budapesti
hálózat feltételezett tagjait, több tucat katonatisztet.
Többeket hosszabb fegyházra, illetve szibériai kényszermunkára ítéltek.
Attilát jeltelen sírba temették el a 298-as parcellába. Egyik rokona, Bézler
Márta, összeköttetései révén
megszerezte Attila halotti
anyakönyvi kivonatát. Ennek segítségével megtalálta
a sírt a Rákospalotai temetőben. A család nagyon szép
síremléket állíttatott Attilának.
Dósa
Attila
Dózsa
György utolsó egyenesági
leszármazottja volt.
Szalai Árpád
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda
Köszönet

KÖSZÖNJÜK, hogy az elmúlt tanévben:
– Müller Ferenc gyors és precíz munkával elvégezte a kerti
csap, kézmosó kialakítását.
– Óvodánknak ajándékozott egy csodálatos kandallót Fodorné Rózsa Csilla. Nagy hasznát vesszük a téli ünnepkör
rendezvényein.
– A nyáron rendezett családi napon kispályás foci bajnokság szervezéséért illetve lebonyolításáért Garda Istvánnak fejezzük ki köszönetünket. Élmény volt gyermeknek felnőttnek egyaránt.

Elkezdődött
a 2017/2018-as tanév

A Rácalmási Manóvár Óvodában és Bölcsődénben elkezdődött szeptember elsején a 2017-2018-as tanév.
A Nyuszi csoportban 29 kisgyermek kezdte meg az évet,
közülük 15-en a bölcsődénkből érkeztek, 14 kisgyermek pedig otthonról érkezett, számukra óvodánk jelenti az első közösséget. A kezdeti apró nehézségeket leszámítva ma már
jókedvűek, vidámak, boldogan játszanak a csoportban és az
udvaron egyaránt.
A Süni csoportunkban pedig 9 kisgyermek kezdte el az
óvodás éveit.

Szüreti mulatság
Hagyományinkhoz híven
az ide évben szeptember 21én (az újság megjelenésével
egy időben) tartottuk óvodánkban a szüreti mulatságot. Minden csoport a lovas

kocsikázás után vidám énekszó mellett a felnőttek segítségével kipréselte a szőlőt, és
megkóstolhatta a friss mustot is. A táncházat Molnárné
Miklán Jolán vezette.

A tavalyi lovaskocsikázáson készült fotó

Rácalmás

Napközis tábor
a Jankovich iskolában
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Az idei nyáron is megrendezésre került iskolánkban a hagyományos napközis tábor. Az izgalmas hét
sok-sok érdekes programot kínált a gyerekeknek.
Az első napon,az indiánok
életével ismerkedtek meg a
táborozók. Sátrat állítottak,
fejdíszt készítettek, és még
az arcukat is kifestették.
A második napon délelőtt
agyagoztak, majd délután
a sziget területén túráztak és számháborúban vettek részt. A harmadik nap
is bővelkedett a programokban. A Jankovich-kúriába mentek a gyerekek,

ahol tobozbaglyokat készítettek, majd a gyönyörű
parkban játszottak és megnézték a kúriában található
kiállításokat is. Visszatérve
az iskolába gipszfigurákat
festettek.
A negyedik napon a
Martinász utcai játszótéren és az iskolában játszottak egy jót, majd fagyizással zárták a napot. A tábori
hét utolsó napja, kézműveskedéssel, üvegpoharak
díszítésével és játszóterezéssel telt. A gyerekek nagyon jól érezték magukat,

és az ellátás is kifogástalan
volt a Pomothy étteremben.
A tábort megszervező pedagógusok: Tóth Zoltánné
Zsuzsa, Bécs Krisztina, Vigh
Zsuzsanna, Füléné Perusza
Katalin, Kiss Józsefné Zsuzsanna, Sós Judit, Turcsányi Rita, Viszokai Lászlóné
Melinda és a tábor vezetője
Nagy Tamás. Köszönet a tábor létrejöttét segítő kollégáknak, az iskola vezetésének és az anyagi támogatást
nyújtó Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnek. 
Nagy Tamás
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Nyáron sem tétlenkedtek a nyugdíjasok

A Rácalmási Napfény Nyugdíjasklub társadalmi munka keretében a legnagyobb nyári melegben is szépítette a virágágyásokat. A jól megérdemelt munka gyümölcseként, a Hankook Tire Kft. támogatásával augusztusban ellátogattak az igali fürdőbe is.

Az origami csodálatos világa
kiállítás, papírhajtogatás

Szeptember 8-án nyílt kiállítás a Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtárban Az origami csodálatos világa címmel.
A vándorkiállítást a Magyar Origami Kör két munkatársa nyitotta meg, akik előző nap az érdeklődők számára origamifoglalkozást is tartottak.
A kiállítás szeptember 25-e, hétfőig megtekinthető a művelődési ház nyitvatartási idejében.

Rácalmás

Nyár, olvasás, élmények
Szeptember 13-án
látogattak el hozzánk
a nyári könyves kihívást vállaló gyerekek.
Mindannyian egyegy könyvet olvastak
el, melyhez feladatlapot is kaptak. Ezen a
délutánon egymásnak
is elmesélték, hogy
mi volt a kedvenc részük a könyvben, miért ajánlanák másnak
is ezeket az olvasmányokat. Mi jutalmaztuk kitartásukat egy
apró ajándékkal, és
kértük őket, hogy továbbra is szeressenek
olvasni!
SchmidtCzetli Ágnes

Könyvajánló

Adamik Zsolt: Ördögbőr
grófja
„Ki a legrettenetesebb briganti széles ez óceánon? - ordította a kapitány a taton, és a
matrózok így ricsajoztak vissza:
- Ördögbőr grófja, ki más?!”
Adamik Zsolt kalózmeséit
apa és kisfia beszélgetései vezetik be. Elalvás előtt elmaradhatatlanok ezek a történetek: az
egyezkedés mindig azon folyik,
hogy mi történjen a mesében,
akkor is jár a mese, ha az apa
sokat dolgozott és fáradt, és akkor is, ha a gyereknek nincs
hozzá kedve, mert Bazsi már nem a barátja.
Így születtek meg estéről estére a mesés, humoros történetek a rettenetes hírű kalózokról. Az Ördögbőr grófja mellett megismerkedhettek a Kiskartács kapitánnyal és SivákMivák Károllyal, aki a Fekete Vész kapitánya, olvashattok
Basabusa bácsiról, a majdnem helyettes kapitányról, a Kivikövi főmatrózról. Elutazhattok a különleges Sellősusogóra,
Birsszirtre és a Mályvaszigetre is, úgy, hogy még kalóznak
sem kell beállnotok.
Ha mégis kedvetek támadna, rajta, induljatok! Vár már a
Ferihajó!
De vigyázzatok, akár Rikitakimumival is találkozhattok
a fedélzetén!
Hogy ezt miért lenne jobb elkerülni? A könyvből minden
kiderül. Jó olvasást!
Törökné Antal Mária
Cimbora klub vezetője
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Az 1910-es évek katonadalaiból
hallhatunk válogatást,
például a császári és királyi 2. számú gyalogezred
zenekarát,
Fricsai Richárd vezetésével.
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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.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. október
20-án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2017. október 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb október 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Ez az Ön
hirdetésének
a helye!
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
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A Szent Miklós
Cserkészcsapat hírei
Június elején a Rókavárban portyáztunk, júliusban túráztunk és a szabad
strandra jártunk.
Csapattáborunkat
augusztus 12-23. között a
Börzsönyben, Bernecebaráti község mellett tartottuk
meg, 28 résztvevővel. A civilizációtól négy kiló méterre lévő táborhelyünket tágas
rét, árnyat adó fák és hűs patak tették komfortossá. Felépítettük őrsi körleteinket,
a konyhát, az ebédlőt, közösségi tereinket és a „vizes
blokkot” is. Túráinkon bejártuk a környék várait, csúcsait. Utaztunk kisvasúttal,
strandoltunk, számháborúztunk, vetélkedtünk és sokat
játszottunk. Vasárnapi napokon szentmisén vettünk
részt, kirándultunk Szlovákiába, esténként a tábortüzeknél gyűltünk össze.
11
cserkészünk
az
MCSSZ által szervezett
Határtalanul táborban nyaralhatott erdélyi fiatalokkal. A sikeres pályázatnak
köszönhetően nem csak a
tábor, de még az utazás is
ingyenes volt. A gyerekek
megnézhették a parlamentet, a koronázási ékszereket, a szentendrei Skanzenben népi hagyományokkal
ismerkedtek, a budai várat
játékos feladatokkal járták

be, a Budakeszi Vadasparkban az állatok mellett kalandpálya is fogadta őket.
Szállásukon a nagykovácsi kastély parkjában íjvadászattal, közös játékokkal,
tábortüzekkel mulatatták
az időt.
Immár hetedik cserkészévünket kezdtük meg, a kerületi tiszti találkozóval és a
csapat vezetőségének megbeszélésével. Összeállítottuk csapatunk munkatervét
és programjait, megfogalmaztuk céljainkat a következő évre. Részletek, képek,
információk facebook csoportunkban (1406. sz. Szent
Miklós Cserkészcsapat Rácalmás) találhatók.
Szeptemberben túrázunk,
tökdekorációt
készítünk,
önkéntes munkákat vállalunk, őrsi foglalkozásokat
tartunk, és új tagokat próbálunk toborozni.
Hét éves kortól minden
korosztályból várunk fiatalokat csapatunkba! Elsősorban Rácalmásról, Kulcsról
és Dunaújvárosból számítunk jelentkezőkre. A cserkészetről, csapatunk tevékenységéről, a csatlakozás
lehetőségéről szívesen adunk
tájékoztatást
telefonon:
30/437-9109, drótpostán:
6sarkanya@gmail.com.
Blau Sándor
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Sportegyesület
A diáksport-élet nagyon erős Rácalmáson
A Rácalmás SE vezetőségének legutóbbi ülésén Kiss
József, a Jankovich iskola
igazgatója, az RSE szabadidő szakosztályának vezetője, egykori alapítója és első elnöke megosztotta véleményét
a többiekkel, miszerint: Rácalmás nagy erőssége a diák
és szabadidősport. Bizonyára nem csak az iskolás korú
gyerekek szülei tudják, hogy
az általános iskolákban, így a
Jankovichban is be kellett ve-

zettni a mindennapos testnevelést, ami első hallásra nyűgnek tűnt. Viszont azoknak a
gyerekeknek nem kötelező a
plusz foglalkozás, akik egyesületi színekben sportolnak.
Kiss József elmondása alapján
óriási érték, hogy a Jankovich
iskola 330 tanulójának mintegy kétharamada, több mint
200 diák sportol, kézilabdázik,
futballozik, kajakozik/kenuzik, sakkozik, karatézik, íjászkodik. Ebből adódóan osz-

tályokat kellett összevonni,
hogy meglegyen a szükséges
létszám a mindennapos testnevelésórákon. De ezt nem
bánják, inkább örülnek neki,
hiszen azt jelenti, hogy a környékbeli települések viszonylatában is Rácalmáson magas a
sportolók aránya, és a tanulók
szívesen és önként mozognak
a szabadidejükben. Ez a szemléletváltás a Rácalmás SE érdeme is, hiszen a TAO és az
önkormányzat támogatásával

a sportegyesület kiváló feltételeket teremt a sportoláshoz
a focipályánál, a csónakháznál
és jövőre már a sportcsarnokban is. A fiatalok lelkesen járnak edzésekre, mérkőzésekre,
élvezik a sportot, ami köszönhető a Rácalmás SE-nél dolgozó kiváló szakembereknek
is. Azt mondhatjuk: aki kilátogat egy edzésre az ott is ragad,
mert tetszik neki a közösség,
jó a csapatmunka és adottak a
feltételek.

Az íjász szakosztály eredményei
A Rácalmás Sportegyesület VAJK Íjász Szakosztálya
jelenleg 28 fővel működik, de
ez a létszám gyakran változik.
Van egy 10-15 főből álló stabil csapat, akik az év közben
elvégzendő munkák mellet a
versenyeket is rendszeresen
látogatják. A februárban kezdődő szezon kb. novemberig
tart, ez idő alatt akár 20-25
versenyen is részt vesznek íjászaink, köztük rangos hazai és
nemzetközi versenyek is szerepelnek. A versenyzés mellett természetesen versenyt,
versenyeket is rendezünk, a
legközelebbi szeptember 30án lesz Rácalmáson a Nagyszigeten. A versenyeink megrendezéséhez és az egész éves
versenyzéshez nagy segítségünkre van a sportegyesület
valamint az önkormányzat, az
ő támogatásuk nélkül nem lehetne ilyen sikeres a szakosztály. A csapatunk által végzett munkát a Magyar Íjász
Szövetség a hétvégi Országos
Bajnokságon egy emlékplakettel köszönte meg, a VAJK
Íjász Szakosztály volt ugyanis a legaktívabb íjász csapat
az országban 2017-ben. Ennek a kitüntető címnek kö-

Versenyzőink: Fentős Tímea, Czigler Panna, Czigler Zoltán, Tóthné
Szarvas Andrea, Pomóthy Panna, Tóth Balázs, Tóth Csaba és Pomóthyné Kondás Szilvia
szönhetően felkérést kaptunk nyek dobogós helyei mellett
az Íjász Szövetségtől, hogy a Történelmi Európa Bajnok2018-ban rendezzük meg a ságon is kiemelkedően szeszövetség hivatalos Grand repelt, Rajta kívül Tóth CsaPrix sorozatának egyik ver- ba, Tóthné Szarvas Andrea és
senyét, amit reményeink sze- Pomóthyné Kondás Szilvia is
rint sikeresen véghez viszünk nagyon sok szép, dobogós hemajd. Ez egy nagyon meg- lyezést ért el. Fentős Tímea és
tisztelő felkérés, ezzel a szak- Czigler Zoltán a folyamatos
osztály bekerült az elit kate- versenyzés mellett kiemelkedő
góriába.
társadalmi munkájuk miatt is
Az összes eredményt saj- megérdemlik a dícséretet. Venos nem tudom és nem is terán íjászaink közül kiemelakarom felsorolni, sőt nevek- ném Pataki Ferencet, aki szinhez sem szeretném kötni, de tén nagyon sikeresen szerepelt
azért néhány versenyzőnket a Történelmi Európa Bajnokmégis kiemelném:
ságon, de ezen felül az orszá– felnőtt íjászaink közül gos versenyeken is állandóan
egész évben kiemelkedő telje- a dobogón állt. Kiemelkedő
sítményt nyújtott Haklik Sza- teljesítményt nyújtott a vetebolcs, aki az országos verse- ránok között Steiner Lajos,

aki folyamatosan fejlődő teljesítményével mára a kategória
egyik meghatározó íjásza lett.
Rajtuk kívül Márta István teljesítményét is kiemelném, ő a
versenyzés mellett az utánpótlás neveléssel is foglalkozik.
Örömteli, hogy nagyon
büszkék lehetünk az utánpótlásra, egész évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtott Czigler Panna, aki gyakran a felnőtt mezőnyt maga mögé
utasítva nyerte meg a versenyeket. Egész éves teljesítményét szeptember 09-10-én egy
országos bajnoki címmel koronázta meg. Szintén nagyon
szépen versenyzett egész évben
Reiter Zoltán, aki gyakorlatilag
verhetetlennek bizonyult a kategóriájában. Plósz Gergely és
Pomóthy Panna a serdülő kategória reménységei, ők is sok
szép eredménnyel járultak hozzá a csapat egész éves teljesítményéhez.
Köszönjük az egész éves támogatást a Rácalmás Sportegyesületnek, valamint az önkormányzatnak, tagjainknak
pedig az egész éves kitartó
munkát és teljesítményt!
Tóth Balázs
szakosztályvezető
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Hírek az alapítványról

Kajakadomány és vízitúra
Két új kajakot vásárolt a
közelmúltban a Duna-menti Települések Szabadidő,
Vízisport és Víziturizmusáért Alapítvány: az együtt
mintegy négyszázezer forint
értékű sporteszközöket adományozási céllal szerezték
be, azokat már használatba
is vették a megajándékozott
szervezetek sportolói.

dő számú hajóval, így ott is
nagy sikere volt a felajánlásnak. A kajakot a szeptember
2-án megrendezett II. Dunavecsei Halászléfőző Verseny keretében adták át a
dunavecseieknek az alapítvány képviselői.
Az alapítvány rendszeresen támogatja a Rácalmás
Sportegyesület versenyzőit a

Három hetes pihenő után augusztusban Nőtincsen vettek részt
egy megmérettetésen a Rácalmás SE vízi-sportos versenyzői

Szurkoljon a csapatunknak!

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:
09-24 16:00, Pusztaszabolcs: Pusztaszabolcs – Rácalmás

Mint azt dr. Bucsi László
kuratóriumi elnök (képünkön) elmondta, a két MK1es típusú, HODY gyártmányú kajakkal a legfiatalabb,
kölyök korosztályú sportolók eszközellátottságát szeretnék javítani. Az egyik
hajót a Rácalmás Sportegyesület vízi- és szabadidősport szakosztályában kajakozó gyerekek vehették
birtokba, a másik hajó Dunavecsére került. Mint az elnök megjegyezte, Rácalmáson is örültek az új hajónak,
hiszen egyre több gyermek
ismerkedik a településen a
kajak-kenu sportággal, a két
éve alakult Dunavecsei Vízisport Egyesület pedig még
nem rendelkezik elegen-

különböző versenyekre történő felkészülésben, az utaztatások,
edzőtáborozások
anyagi hátterének megteremtésében is. Idén először
a Csepel-szigetet megkerülő
vízitúrát is szerveztek felnőtt
és masters korosztályú résztvevőknek. A profi és amatőr
sportolókból álló vegyes csapat egy húszfős sárkányhajóban vágott neki a szigetkerülésnek augusztus 24-én.
Amellett, hogy szerencsés
időjárási körülmények között és igen jó hangulatban
zajlott a túra, sportértéke
sem volt elhanyagolható: a
négy nap folyamán naponta
mintegy 30 kilométeres távokat tettek meg a résztvevők a ráckevei Duna-ágon.

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

Országos bajnokság

Szeptember elején megkezdődtek a kézilabdázóink edzései minden korcsoportban.
A Rácalmás SE képzilabda szakosztálya a 2017-2018-as
évre benyújtotta a TAO pályázatát. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy minden igazolt játékost benevezzünk az
országos bajnokságba.
Szakosztályunk a következő csapatokat nevezte:
Fiú U-14 III. osztály (2003-2004-2005 évben születettek)
Lány U-13 III. osztály (2004-2005-2006 évben születettek)
Fiú U-12 (2005-2006 évben születettek)
Fiú U-10 (2007-2008-2009 évben születettek)
Lány U-9 (2008-2009-2010 évben születettek)
Fiú U-9 (2008-2009-2010 évben születettek)
Amennyiben a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyja
a pályázatunkat, akkor minden feltételt biztosítani tudunk a
nálunk sportoló gyermekek részére (szállítás; új felszerelés;
minden versenyző csapat szerepeltetése felkészülési kupán;
nyári edzőtáborozás). Tervünk megvalósításához számítunk
minden jelenleg igazolt játékosra.
Nógrádi Sándor
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei V.
A 18. században Mária Terézia a központosítás hatékonyságának fokozása érdekében egységes oktatási rendszert kívánt
létrehozni a Habsburg Birodalomban. Az 1777-ben kiadott I. Ratio Educationis az
iskolák felekezeti jellegének, és
fenntartásuk korábbi módjának
megőrzésével próbálta meg az
oktatási intézményeket egységes állami szervezetbe rendezni, irányításukat, felügyeletüket
is a központosított hatalom kezébe vonni. Az alapszintet az
egy-, két-, és háromtanítós falusi, anyanyelvű népiskola alkotta. Megjelent a tankerületek
és a népiskolai felügyelők fogalma. Bár a magyar országgyűlés
folyamatosan napirenden tartotta az ügyet, sok eredménye
a magyar oktatásban nem volt,
a nemesség előjogait féltve nem
támogatta a változásokat. Fejér
megye közgyűlése is vonakodva
és késedelmesen hajtotta végre a felülről jövő rendelkezéseket, évekig nem történt semmi.
1780-ban hirdették ki II. József rendeletét, amely felhívta
a községek, uradalmak, egyházak figyelmét a falusi iskolák és
tanítók helyzetének rendezésére, az ennek érdekében
történő összefogás fontosságára. Az iskolák
építésének és karbantartásának, valamint a
tanító javadalmazásának terheit megosztotta a község és a földesúr
között. (Ez valószínűleg nem talált egyetértésre a közbirtokos nemességnél.) A tanító
számára tanteremtől elkülönített lakás biztosítását írta elő, és hogy
ezzel mennyire megelőzi korát, azt lemérhetjük abból, hogy még
a 19. század közepén
is a tanító szobájában,

vagy a cselédlakásokban folyik
az oktatás.
1781-ben mutatta be a három járás főszolgabírája Fejér
megye falusi és mezővárosi iskoláiról szóló összeírását. Ebben az időben Rácz Almás a
csákvári járáshoz tartozott, 12
fiú és 7 lány látogatta a katolikus iskolát (catholikorum)
református iskola nem volt a
községben. Rácz Almáson éppen úgy, mint más településeken nagy a különbség a fiúk és
a lányok létszáma között, úgy
tűnik, hogy a lányok képzését
nem tartották olyan fontosnak
a szülők, ezért visszafogták őket
az iskolából. Érdekes összevetni az 1781-es jelentés adatait a

II. József által elrendelt 1785.
évi népszámlálásban szereplő adatokkal. A népszámlálásban az 1-12 év közötti gyermekek száma szerepel. A magas
gyermekhalandóság miatt az
itt szereplő gyermekeknek talán a harmada lehetett tanköteles, mégis feltűnően nagy az
aránytalanság a községben, ahol
198 gyerekből 19 járt iskolába.
(A falu 1425 lakosa keresztény,
a nemesi családok férfitagjainak
száma 34, ami jóval magasabb,
mint a környékbeli falvakban).
A felmérésben hetvenöt helységnév szerepel (ezek többnyire falvak, illetve néhány mezőváros), és százhetvenöt lakott
hely, melyekből mintegy száz a
puszta (ezekben „sem oskola, sem oskolamester”).
A néhány évvel későbbi
népszámlálás adatai szerint tizenkét olyan nagyobb puszta van, ahol a
tankötelesek száma megközelíti a százat, sőt Előszálláson plébánia is volt,
iskolát mégsem tartottak fenn. Bár II. József
elrendelte a felekezeti
türelmetlenség csökkentése szándékával vallási és
nemi elkülönítést mellőző „közös iskolák” felállítását, tudjuk, hogy ez még
a következő évszázadban
is ritkán valósult meg.
Azokban a szegény fal-

vakban, ahol csak egy felekezet
tudott iskolát létesíteni, a király
elrendelte, hogy a más vallású
gyermekek is ebbe az iskolába
járjanak. II. József a felvilágosult abszolutista elveket érvényesítette a közoktatás irányításában, és elutasított minden
nemzeti törekvést, valamennyi
iskolatípusban német nyelven
folyt az oktatás.
A katolikus plébániák 1784.
évi összeírásában az szerepel,
hogy a római katolikus templom „kőből épült, megfelelő, az
összegyűlő nép számára elég, a
szükséges felszerelésekkel el van
látva, tornya azonban nincs”. A
katolikus iskolát, mely a kántorlakásban egy szoba volt (az épület ma is áll a Szentháromság
téren) a Jankovich család tartotta fenn. Erre következtethetünk
abból, hogy 1797-ben a tiszttartó szabályozta a tanító (mester) teendőit és járandóságát. A
mester köteles volt a gyermekeknek írást és olvasást oktatni.
Áprilistól kezdve a hideg beálltáig minden szombaton a gyermekekkel a szentkúti Szűz Mária (Pieta) szobor előtt kellett
imádkoznia. (Ez a szobor jelenleg a római katolikus templom előtt áll.) A tanító feladata volt a templom takarítása is.
A harangozásért stólát kapott.
Illetményföld akkor járt neki,
ha a postát is vállalta. Két köböl vetőmaggal bevethető szántó a tanító földje. Megilleti még
kender, bab, és kukoricaföld is.
A tanításért járt neki évente 16
köböl kenyérnek való, 2 köböl
tiszta liszt, 30 köböl rozs, továbbá minden házaspártól 3 garas,
és iskolás gyermekenként fejenként 2 garas. Tavasztól késő
őszig szünetelt a tanítás, mert a
gyermekek munkáját nem nélkülözhette a családjuk, és a tanító is a saját földjének megművelésével volt elfoglalva.
Németh Miklósné
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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!
Hegedüs István Márton, 2017. 09. 12., Erdősor
Fehérvári Jázmin, 2017. 09. 01., Márkus I. u.
Oros Ádám, 2017. 08. 29., Radnóti tér
Finta Amira Szofi, 2017. 08. 25., Fő utca
Oroszi Benedek György, 2017. 08. 17., Kulcsi út
Tiringer Hanga, Katona J. u. , 2017. 09. 13.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Felhívás

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

Senior Örömtánc!

Szenior Örömtánc foglalkozás
indul Rácalmáson a művelődési
házban keddenként 17:15-18:45-ig
elsősorban
az 50 év feletti korosztálynak.

Zene, közösségi táncolási forma, könnyed,
felszabadult mozgás
Érdeklődni lehet
a + 36 30 389 6067-es telefonszámon
(Plakát a művelődési ház oldalán található.)

Apróhirdetés
Eladnám Rácalmás Halász köz 6. szám alatti, Dunára néző
kertes házamat, amely teljesen közművesített. Melléképületek, pince, kút van. Terület 830 m2. Érd.: 25/413-299.
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Rácalmás Város Önkormányzata
nevében
tisztelettel meghívom az
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének tiszteletére
rendezett ünnepi megemlékezésre

2017. október 20-án, pénteken 17 órakor

a Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény udvarán
(rossz idő esetén az iskola épületében)
A megemlékezés a Millenniumi tónál elhelyezett
1956-os emlékműnél koszorúzással folytatódik,
ahová közösen, fáklyás menetben sétálunk át.
Schrick István
polgármester

