2017. október XXIV. évfolyam 10. szám

Meghívó!

Tisztelettel meghívom
Rácalmás lakóit az ´56-os
forradalom hőseinek tiszteletére, nemzeti ünnepünk alkalmával rendezendő megemlékezésünkre. (Az
ünnepségről részleteket a 2.
oldalon lévő plakáton találnak.)
Schrick István
polgármester

A vértanúk emlékére

A ravatalozó
szentelése

„A hit az emberi élet értelmének olyan ismerete, amelynek következtében az ember
nem semmisíti meg magát,
hanem él. A hit az életerő. Ha
az ember él, akkor valamiben
okvetlenül hisz.” Lev Tolsztoj gondolataival invitálom
önöket a rácalmási köztemető ravatalozójának kiállítással egybekötött szentelésére, ami október 29-én lesz.
(Részletek lapunk 20. oldalán.)
Schrick István
polgármester

Halottak napja

Mindenszentek és halottak napja közeledtével benépesülnek a temetők, elzarándokolunk elhunyt szeretteik,
ismerőseik, barátaik, szomszédaik nyughelyéhez.
Kívánom, teljenek békességben, a kegyelet szellemé
ben ezek az ünnepnapok.
Schrick István
polgármester

A Jankovich Miklós Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak ünnepi műsorával, majd a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtárnál lévő emléktáblánál koszorúzással emlékeztünk az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjére és gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre, akiket 1849. október 6-án Aradon kivégeztek (K. A.)

Virágos
Rácalmásért
ünnepség

Lezárult az idei évi Virágos Rácalmásért és Szép
Porta verseny. A díjkiosztó ünnepség november 3-án, pénteken 17 órakor kezdődik a művelődési
ház nagytermében, amelyre névre szóló meghívót kap
valamennyi jelentkező.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki előkertjének,
portájának virágosításával
hozzájárult Rácalmás utcaképének szépítéséhez!
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület

Idősek világnapja

Az idősek világnapi ünnepség múlt héten csütörtökön volt a művelődési házban. A képen dr. Györe Andrea jegyző köszönti a szépkorúakat. Ezúttal is szeretettel köszöntjük településünk nyugdíjas, szépkorú lakóit, kívánunk nekik egészséget és hosszú, boldog életet!
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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

„Helyi és mikrotérségi okos energiafelhasználási
és energiatakarékossági megoldások”
Rácalmás Város Önkormányzata elkötelezett az energetikai önellátás ideáját magába foglaló, a megújuló energiaforrások, energiatudatos szemléletmód és a társadalmi integráció hármasán nyugvó fenntartható településmodell mellett.
A Norvég Alap társfinanszírozásával megvalósult korábbi közös projekt eredményeként hosszú távú gyümölcsöző
kapcsolatot sikerült kialakítani Elverum városával.
Ezen együttműködés lezárult fejlesztései:

1. energiamenedzsment ügynökség felállítása Rácalmáson vagy Mezőfalván élő/működő) magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek számára;
2. energiahatékonysági, megújuló energiaforrásra épített
pilot beruházás a Manóvár Óvodában;
3. középtávú helyi energiastratégia készítése a fenntartható települési modell megvalósítása érdekében;
4. hatékony és fenntartható együttműködési hálózat megvalósítása energiaügyi szakmai és civil szervezetek bevonásával.
A korábbi sikereket ékesen bizonyítja a Miniszterelnökség döntése, miszerint a Norvég Alapban fel nem használt

pénzügyi keretéből Rácalmást további kisebb forráshoz juttatják - ezt igen kevesen mondhatják el magukról.
Ebből az 5 millió forintos mikrotámogatásból apró, ám
annál fontosabb lépésként Rácalmás előtt lehetőség nyílt
a zöld energetikai fejlesztések továbbvitelére: két - a helyi
mikrotávfűtési rendszerben rejlő lehetőségekről, valamint az
okos helyi energiahasználatról szóló - tanulmányvázlat kidolgozása után elkészül a következő norvég-magyar közös
projektjavaslat tervezete összhangban a korábbi tevékenységekkel.
Ezenkívül a témában fontos eseményként október 19-én
megrendezésre került egy nyílt szeminárium Rácalmás Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében
„Helyi és mikrotérségi okos energiafelhasználási és energiatakarékossági megoldások” címmel. A szemináriumról
részletesen a következő számunkban adunk hírt!
A PROJEKT A NORVÉG ALAP
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL
VALÓSUL MEG
www.norwaygrants.org
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Települési jelentőségű vízfolyásunk a Barina-patak
Rácalmás számára nagyon
fontos, települési jelentőségű
vízfolyás a Barina patak, illetve annak mellékága, amely
összegyűjti és elvezeti a Dunába lakóhelyünkről, lakóházaink alól és mellől a vizeket.
A települési Fő utcától északra egészen a szántóföldekig
lévő lakóterületekről nemcsak az esővizeket, hanem
a föld alatti a dréncsöveken
keresztül a talajvizeket is a
Millenniumi tó gyűjti össze,
ahonnan a Barinába kerül a
víz. A Millenniumi tó mellett
a Duna felé eső lakóövezet a
lejtéséből adódóan az ottani
vizek szintén a tó felé, a Barinába irányába zúdulnak. A
Fő utca túloldalán pedig az
Ady, a Szigetfő és a mellette lévő Ibolya köz, a Somogyi Béla egy része, a Tolsztoj
utca és környéke, az összes
intézményünk, valamint új
sportcsarnok a maga nagyjából 3000 négyzetméteres tetőfelületével, parkolóival és
környező burkolt felületeivel
szintén a patakba csatlakozik.

Létfontosságú a patak, hiszen elvezeti az úgynevezett
háttérvizeket is, amelyek – a
szakértők állítása szerint –
Ófalu csúszásához vezetnének, ha benne maradnának a
talajban. A háttérvizek koncentrált vízelvezetése, gyűjtése az önkormányzat feladata. Az elmúlt években
nagyon sok utca aszfaltozásra került, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével
együtt, és ezeknek a vízelvezetőknek a kiépítése egységes tervek alapján történi, és
mindig kell egy befogadó ami esetünkben szakemberek tervezése alapján rendre a Barina-patak volt, ami a
Duna felé vezeti le a vizeket.
Szomorú
ugyanakkor,
hogy a patakunk, illetve annak mellékága teljesen elláposodott, elmocsarasodott, a
növényzet elburjánzott körülötte az elmúlt évtizedekben, olyannyira, hogy a vízfolyás nyomvonala sem volt
már megállapítható a területen. A Barina kotrása és
helyreállítása a sportcsar-

nok építése miatt nem tűr
halasztást: legalább az alatta lévő mederszakasz helyreállításáról gondoskodnia
kell az önkormányzatnak,
különben nagyobb esőzések
után a mocsaras részre zúduló víz elöntené a kerteket,
ingatlanokat és feltörne a lakóházak pincéjében is.
A patak medre több helyen már fel sem volt fedezhető, teljesen benőtte a gaz
és a cserje. A most kitűzött
nyomvonalat nem találomra, hanem térképek, tervek
alapján állították helyre a
szakemberek.
A Barina-patak helyreállításának munkálatai tehát a
hatóságok által ellenőrzött
és jóváhagyott tervek alapján folynak, a környezetvédelmi hatóság engedélyével
és ellenőrzése mellett.
A jelenlegi állásában,
munkaközi állapotban lehet, hogy úgy néz ki a patak, mint egy átlagos vízelvezető árok. Ám ez azért
van, mert még nem végzett
a kivitelező. Furcsának tűn-

Bursa Hungarica pályázati felhívás
Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az
Emberi Erőforrás Minisztérium által meghirdetett
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók köre:

A - típusú pályázat
Az
ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan

képzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptembe
rében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018. őszén már nem
áll fenn, úgy a 2018/2019.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018.
tanév második felére a beiratkozott hallgató aktív

hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
B - típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra
azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett)
pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes
idejű (nappali munkarend)
alapképzésben,
osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.

het, hogy a meder alja ki lett
bélelve beton lapokkal. De
vízügyes szakértők szerint
erre mindenképpen szükség
volt, mert alsó beton támfal nélkül hiába kotornák ki
a medret, mert a lakóövezetekből lezúduló víztömeg
rövid időn belül bemosná,
összenyomná, vagyis visszatöltené azt.
A későbbiekben nem
lesz zavaró a mederburkolat, mert a víz elfedi azt, a
növényzet megtelepszik a
burkolatlan mederoldalon,
környezete pedig vissza lesz
állítva. A tájrendezési terveket elkészíttette az önkormányzat, és a Barina meder-helyreállítását követően
a tereprendezési munkálatokat is elvégzik a szakemberek, vagyis visszaáll a természetes vegetáció, viszont
nem lesz olyan mocsaras a
környék, mint korábban.
Szép, természetes élővilágú és madárcsicsergéstől
hangos lesz a helyreállított
Barina.
A pályázók közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018/2019.
tanévben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 7.
Pályázattal kapcsolatos
tájékoztatók és adatlapok letölthetők: a www.racalmas.
hu, valamint a www.bursa.
hu honlapokról.
További tájékoztatás a
Rácalmási Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő
u. 11-13., telefon: 25/517853)
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TÖKFESZTIVÁL - értékelő megbeszélés
Október 9-én a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület a Rácalmási Tökfesztivál terület és programfelelőseivel, az önkéntesek, segítők
és egyesületi tagok bevonásával
rendezvényértékelő
megbeszélést tartott a művelődési házban.
Bodnár Sándor kérésére
valamennyi területet (dekorációk, logisztika, technikai
igény, gasztronómia, árusok
és színpadi program, rendezvény biztosítás, kiállítások, belépők és beléptetés)
átfogóan beszéltük meg a
2017. évi fesztivál szervezésének és lebonyolításának
eseményeit, megosztottuk
egymással tapasztalatainkat
és élményeinket is. Egy-egy
témához mindenki hozzászólhatott, az észrevételeket
közösen beszéltük meg, felvetődött több, jobbító szándékú ötlet is, amelyek kivitelezésére a következő
alkalommal figyelmet fordítanak a szervezők.
Köszönjük valamennyi
önkéntes szervező részvételét!
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület

Őszi virágpompa Rácalmáson
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére és szervezésében október 5-én több mint 3500,
legszebb virágjában lévő árvácska kiültetésére került sor.
A virágok a város több pontján lévő közterületi virágágyásokat fogják díszíteni, az ültetésről pedig a virágágyások önkéntes gondozói, illetve az önkormányzat dolgozói gondos-

kodnak. Így friss virágpompába borul a rácalmási Köszöntő
tábla környéke, a Tóth Árpád úti virágágyás, a Közösségi tér
és a szalagágyások, a Salamon szobor és Salamon kút, de virágok kerülnek az önkormányzat régi és új épülete elé, a művelődési ház parkjába és a vasútállomásra is.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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VIRÁGOS
RÁCALMÁSÉRT
és SZÉP PORTA
November 3-án, pénteken
17 órakor kerül sor
a Virágos Rácalmásért
és a Szép Porta mozgalom
2017. évi ünnepélyes
eredményhirdetésére
a rácalmási művelődési házban.
Az ünnepségre névre szóló meghívót kap valamennyi jelentkező, továbbá a Rácalmás város közterületi virágágyásait
egész évben lelkiismeretesen gondozó közösségek is.
Az ünnepséget ez évben a Napsugár Asszonykórus alkalomhoz illő dalai színesítik, akik örömmel fogadták felkérésünket.
Valamennyi meghívott megjelenésére számítunk, szeretettel várjuk Önöket!
Bodnár Sándor
elnök
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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millió forint a kerékpárútra
Rácalmási Manóvár 80Rácalmás
Város ÖnkorAz önkormányzat veze80 millió forint pá- tői és a szakemberek szerint
Bölcsőde és Óvoda mányzata
lyázati támogatást nyert el a ez egy nagyon fontos beru-

Köszöntjük a kicsiket

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.

házás, 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

Letelepedési
támogatás

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap első
szerdáján tartanak fogadóórát.
A következő időpont:
Nagyné Berzai Márta
2017. november 8.

Nagy örömünkre igen sokan választották a Rácalmási
Manóvár Óvodát három éves kisgyermekük számára. Ebből
következően 29 „kis Manó„ jár csoportunkba.
Elégedettségünkre már vidáman és örömmel jönnek be
a csoportba.
Mivel tájékoztató szülői értekezletet már tartottunk a
szülőknek, most a beszoktatás tapasztalatait szeretnénk
megosztani velük. A szülői értekezletet október 18-án, lapunk megjelenésével egy időben tartottuk.
Mónika óvónéni,
Andi óvónéni és
Erika dajka néni

Szüret az óvodában

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 25/517-866-os telefonszámon.

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
családokat. Első körben négy
család kapott hozzájárulást, a
mostani, őszi körben pedig 9
pályázó családot támogatott
a képviselő-testület összesen
13,6 millió forinttal.

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:

– november 2., 3. (esős, szeles idő esetén november 12., 13.)
Együttműködésüket köszönjük.

Óvodánk idén is szüreti napot tartott, amikor a gyerekekkel közösen felelevenítettük a régi szüreti hagyományokat: szőlőt tapostunk, préseltünk, mustot kóstoltunk. A gyerekek lovas kocsikázhattak is, énekszóval vonultak végig Rácalmás utcáin. Vidám és
tartalmas nap volt

Polgármesteri Hivatal

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

Rácalmás
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Ne száguldozzanak biciklivel a zebrán!
Utolsó jelentkezésünk óta
a lakóság sérelmére egy bűncselekmény történt településünk külterületén: egy kön�nyű szerrel felnyitható sufnit
látogattak meg a tolvajok éjszaka, ahonnan végül semmit nem tudtak elvinni.
A szomszédainknál viszont nem ilyen rózsás a
helyzet, mert az északra
fekvő településeken betörési hullám söpört végig az
elmúlt időszakban. A betörések
továbbterjedésére felkészülve egyesületünk
tagjai városunk északi részére összpontosítottak járőrözéseik során a bűncselekmények megelőzése érdekében.
Védekezésünk eddig sikeres!
Szolgálatainkat sűrítjük
az éjszakai időszakban, így
talán továbbra is elejét tudjuk venni a nem kívánatos
személyek éjszakai látogatásának. Ebben nagy segítségünkre van a továbbra is jól
működő kamera rendszerünk is. Rendszám felismerő
készülékünkkel kontrolálni tudjuk a ki- és beérkező
gépjárműveket, felderíthetjük a kilétüket, és amennyiben úgy látjuk, hogy gyanús
vagy illetéktelen személyekkel állunk szemben, haladéktalanul azonnal értesítjük a rendőri szerveket, és
ők intézkednek a gyanús
személy vagy személyekkel
szemben.
Kezdődnek a hosszú őszi,
majd a téli esték. Mint arra
ilyenkor korábban már figyelmeztettük Rácalmás lakóit: ebben az időszakban
szaporodnak el az esti besurranásos lopások. Ezért
mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy még a sötétedés előtt zárják a kapuikat,
továbbá az ajtókról sem fe-

ledkezzenek meg, mert így
sokkal kisebb esélyt adnak a
tolvajoknak arra, hogy megvalósíthassák terveiket.
A sötétedéssel kapcsolatos elvárás, hogy a kerékpárjainkat is, ugyanúgy, mint a
gépjárműveinket, készítsük
fel a téli időszakra, ellenőrizzük a fékrendszereket,
de legfőképpen a világító
berendezéseket! Ne felejtkezzünk meg a láthatósági
mellény viseléséről sem. A
láthatósági mellény használatát ajánljuk a sötétedésben
sportolóknak, kocogóknak
is. Higgyék el, egy ötszáz forintos láthatósági mellény is
életet menthet!
Sok problémát látunk a
gyalogátkelőhelyeknél. Egészen pontosan arra gondolunk, hogy gyalogosaink kis
számban használják a gyalogátkelőhelyeket (köznyelven zebrákat), kerékpáro-

Higgyék el,
egy ötszáz forintos
láthatósági
mellény is életet
menthet!
saink viszont előszeretettel
száguldoznak át rajtuk, ami
pedig szigorúan tilos! Ezt
írja elő a KRESZ, továbbá
jobb, ha tisztában vannak
azzal is bicikliseink, hogy az
érkező autós a gyalogos sebességénél sokkal gyorsabban érkező és áthaladó kerékpárosra nem számít a
zebrán, és nem biztos, hogy
el tudja kerülni a balesetet.
Egyesületünk a jövő évi
költségvetéséből szándékozik vásárolni figyelmeztető
táblákat településünk gya-

logátkelő helyeihez, ami figyelmeztet a helyes áthaladásra.

Az adó 1 %-kából
850 ezer forinttal
támogatták
polgárőrségünket.
Köszönjük!

Lovas polgárőreink továbbra is ellenőrzik településünk külterületeit és
odafigyelnek az illegális szemételhelyezésre is. A múlt
hónapban két alkalommal
kényszerültek bizonyítottan
bejelentést tenni az elkövetők ellen. Lovasaink a téli
időszakban is szolgálatokat
fognak teljesíteni azért, hogy
az olyan helyeken élő beteg,
idős emberek felügyelete
is megoldott legyen, ahová
gépjárművel nem lehet eljutni.
A feladatok ellátásához
minden feltételünk biztosított az önök és az önkormányzatunk jóvoltából.
Településünk lakói a
2016-os évben közel 850

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

ezer forint adó 1%-val támogatták egyesületünket,
amelyet hozzáadva az önkormányzati támogatáshoz
és a pályázaton elnyert forrásainkhoz, elegendő anyagi
háttérrel rendelkezünk vállalt feladataink finanszírozására.
Valószínű többen észrevették, hogy a reggeli órákban nincsenek polgárőrök
a zebráknál, hogy segítsék
gyalogosainkat az átkelésnél.
Ennek oka, hogy nyugdíjas
polgárőreink már kiöregedtek, a fiatal kollégáink pedig
munkába járnak a napnak
ebben a szakában. Így ezen
a téren hiányos a feladatellátás. Ezért keresünk olyan
fiatalos nyugdíjas rácalmásiakat, akik ezen feladatot el
tudnák látni. Várjuk a jelentekezésüket!
Túl vagyunk településünk
két legnagyobb rendezvényén, a Rácalmási Városnapon és a Tökfesztiválon.
Örömmel jelenthetjük, hogy
semmilyen rendbontás nem
történt egyik programsorozaton sem. Ezt a jelentős
feladatot az adonyi rendőrőrs rendőreivel közösen tudtuk teljesíteni.
Egyesületünk az elmúlt
hónapban kettő fővel gyarapodott, így több szolgálatot tudunk adni, ha szükséges. De továbbra is várjuk
mindazoknak a jelentkezését, akik szeretnék, hogy
Rácalmás
közbiztonsága
legalább olyan jó maradjon,
mint amilyen volt az elmúlt
tíz évben, és amilyet tapasztalhatnak napjainkban is.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
A Magyar Népmese
Napja Rácalmáson

Timárné Udvari Emese közreműködésével nagy sikerű
mesedélutánon vehettek részt a családok szeptember 29-én
a művelődési házban. Benedek Elek, Elek apó születésnapja
kapcsán a népmese figuráival nemcsak mesét hallgatva, hanem bábok és diafilmek formájában is megismerkedhettek a
résztvevők. Sőt, saját bábot készítve még árnyjátékot is játszhattak a kicsik. 
K.A.

Idősek világnapja

A Rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub az idősek világnapja
alkalmából ünnepi rendezvényt szervezett, melyen több, mint
100 meghívott vett részt. Ezúton is köszöntjük a rácalmási
nyugdíjas klub tagjait, akik állandó szépítői és építői a művelődési ház kertjének - mint ahogyan tették ezt az október 6-i
ünnepi megemlékezés előtt is. Még sok egészségben eltöltött
évet és vidám klub rendezvényeket kívánunk! 
K.A.

Országos Könyvtári Napok

Idén október 2-8-ig tartott az Országos Könyvtári Napok programsorozat, melynek keretében színes programokkal vártuk a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba látogatókat. Ezen a héten vendégünk volt Finy Petra írónő, aki
a legkisebb olvasóinkat varázsolta el, volt Senior Örömtánc
az idősebb korosztálynak, kiállítást rendezett a Cikk-Cakk
Foltvarró Klub, valamint megemlékeztünk az október 6-i
aradi vértanúkról is.
Az amnesztia napon már szép őszi dekorációval és soksok új könyvvel vártuk a látogatókat. A héten a könyvtárba látogatók egy totót is kitölthettek, melynek nyerteseit
könyvcsomaggal jutalmaztuk! A nyertesek: Pap Félix, Deák
Flóra és Tímár Ottóné. Gratulálunk a nyerteseknek!
Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek ezen a héten!
Schmidt-Czetli Ágnes
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Közös varrás 18. alkalommal Rácalmáson
A Rácalmási Cikk-cakk
Foltvarró Klub 18. alkalommal hívta közös varrásra a
régió foltvarróit. Több, mint
100 résztvevővel az elmúlt
évek legsikeresebb szakmai
rendezvényét tartották október 7-én. A szervezők –

és helyben egy kis ablakdíszt
is készítettek a környékbeli
„foltosok”. A tombola fődíjaként a helyi foltvarrók közös munkáját vihette haza a
szerencsés nyertes. Bízunk
benne, hogy a jövő évi rendezvényen sokakat viszontlátunk, és aki most lemaradt,
2018-ban ellátogat a közös
varrásra! 
K.A.

mint ahogy megszokhattuk
– kitettek magukért: minden résztvevő ajándékot és
szabásmintát kapott, lehetett alapanyagokat vásárolni,

Cikk-Cakk Foltvarró
Klub kiállítása
A művelődési házban
működő Cikk Cakk Foltvarró Klub munkáiból helyben látható kiállítás október
27-ig.
A bemutatott munkák
egyenként
műalkotások,
és ezt a tevékenységet már
évek óta magas színvonalon
művelik Rácalmáson a klub
tagjai.
Mindegyik munka más
és más, mert kézzel készül-

tek és az alkotó egyénisége, hangulata, szíve, lelke is
benne van. Rendkívül sokoldalú a felhozatal: a használati tárgyak mellett a kicsit
művészibb alkotások is felsorakoztak a kiállításon. Az
egyéni foltvarrások mellett
sok közös kézimunkát láthatnak a művelődési házba
látogatók. Ezúton is gratulálunk minden klubtagnak a
kiállításhoz!
K.A.
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Az 1950-es és ’60-as évek
egyik népszerű
népdalénekesének, Kürthy Évának
a felvételei is hallhatóak
lesznek 1954-ből.
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei VI.
A reformkortól a kiegyezésig
A reformkort méltán nevezeték helytörténészeink Rácalmás aranykorának, hiszen lélekszámát és gazdasági erejét
messze meghaladta a település
jelentősége ebben az időszakban. Az iparosodás mértékét
mutatja, hogy itt működött a
Rácz Almás Dunamelléki három egyesült érdemes KovácsBognár-Lakatos Czéh, melynek harmincnégy környékbeli
település volt a tagja. Az izraelita kereskedők letelepedése
szintén a fellendülés jele volt.
Ekkor épült a kúriák nagy része
is. A községet nagyszámú közbirtokosság lakta, akik rokoni és
baráti kapcsolatban álltak egymással, és műveltségük, hazafias szellemük a reformeszmék
elkötelezett híveivé tette őket.
A kor kiemelkedő személyiségei közül az oktatás szempontjából megemlítendő Jankovich
József, aki biztosította a katolikus iskola működésének feltételeit és Modrovich Ignác, aki a
Fejér megyei és a helyi Olvasó
Egyletnek volt az alapítója.
A Fejér megyei közgyűlés
tájékozódni kívánt az iskolák és
óvodák helyzetéről, ezért megbízta a kerületi szolgabírákat,
hogy a helyi lelkészek segítségével végezzék el az összeírást.
1841-ben mutatták be a jelentésüket. Százhatvanhat iskoláról tudnak a megyében, ebből
huszonegynek nincs épülete, a
tanítás a mester szobájában vagy
cselédlakásban zajlik. A meglévő épületek egyharmada szinte
használhatatlan állapotban van,
másik harmada javításra szorul.
100 katolikus, 54 református, 8
evangélikus iskola van, a görög
nem egyesültek (görögkeletiek)
4 iskolát tartanak fenn. Az iskolák felszerelését az egyházak
és az uradalmak biztosítják, a
fűtéshez a gyerekek viszik a fát.
A szülőknek kell gondoskodni-

Jegyzőkönyv
uk a tankönyvekről, és a tanító
járandóságának egy részéről is,
ami túl nagy terhet jelent a családoknak. A tanítók jövedelme
igen különböző, de legtöbbször
nem biztosítja a megélhetésüket, ezért más foglalatosságot is
kell végezniük. „a tanító fizetése nyomorult, mondhatni a legnyomorultabb.” „ezen fizetésből
- bármely takarékoskodással is
-el nem élhet”, „a mesterek fizetése ritka helyen biztos”. A
képzettségük is igen változatos képet mutat, Huszonhatan minden bizonyítvány nélkül végzik a munkájukat. Ilyen
megjegyzéseket olvashatunk
„egy aggott, mesterségére nézve szabó, vallására nézve református, több lakosok gyermekeit írni és olvasni tanítja”, egy
közbirtokosról, aki évtizedek
óta felebaráti szeretetből tanít,
azt jegyezték fel, hogy „preparandiát nem végzett, de olvasni és írni tud”. Tizenöt helyen
az uradalmi tisztek látják el a
tanítói munkát, amikor a me-

zőgazdasági teendőik ezt lehetővé teszik. A megyei tanítók egyharmadáról állíthatjuk
bizonyosan, hogy képesítettek
voltak.
A Rácz Almáson működő
iskolákról a következőket találhatjuk a jelentésben: az 184142-es oktatási évben a tankötelesek száma 331, melyből 182 a
fiú és 149 a leány. A nyári dologidőben csak hatvan fiú és húsz
lány járt iskolába, míg télen száz
fiú és huszonhét lány. (Ezek az
adatok sokkal kedvezőbbek,
mint a hatvan esztendővel korábbiak). A római katolikus
gyermekek oktatása a kántor
lakban folyt, a padokat, táblákat, felszereléseket Jankovich
József adta, és gondoskodott a
fűtésről. Könyveket, palatáblát a
szülők vettek. Jehn Péter tanító
írást olvasást számolást, hittant,
bibliát tanított. „Dunafölvári
oskolát végzett”. Őt a földesúr fogadta fel, aki tiszta búzát,
másfél lánc őszi, és ugyanan�nyi tavaszi vetést biztosított a

számára. A görög nem egyesültek (görögkeletiek) iskolájába
tizenhat tanulót írattak be, de
közülük a tavaszi időszakban
csak tizen látogatták a tanórákat. Czvety Demeter tanította őket, aki tökéletesen beszélt
magyarul. Jövedelmét nagyobb
részt pénzben kapta. A tanítás
rác és magyar nyelven folyt. Az
oktatás céljára szolgáló épületről az áll a jelentésben, hogy „g.
n. e. iskola, a Duna kiöntés miatt veszedelmes helyen lévén,
nem alkalmatos” iskolának. Érdekes ez a minősítés, hisz 1822ben a szerb egyházközség úgy
döntött, hogy új épületet vásárol felekezeti iskolája számára 365 Ft értékben. Az iskolaépületben volt a tanító lakása is,
amely két szobából, egy konyhából és kamrából állt, és kert
is tartozott hozzá. Ez a vásárlás nyilvánvalóan meg is történt,
hiszen aprólékosan leírták az iskolaépület és a tanítólakás beosztását. Rácz Almáson a Duna
parton álló házak mindig olyan
magasságban álltak, hogy a legmagasabb árvíz sem tehetett
kárt bennük. Az iskolaépület
a mai Kiss Ernő utca és a Rác
templom köz sarkán állhatott,
azon a telken, ahol a lelkészlak
is felépült. Ez valóban közel van
a Dunához, és előfordulhatott,
hogy egy bizottság, amely nem
ismerte a vízjárást, veszélyesnek ítélte az elhelyezkedését.
Mosonyi Mihály szerint 1847ben már egy harmadik felekezet, az izraelita is működtetett
iskolát az imaházukban, a gyermekeket Friedberg Mózes rabbi oktatta.
1848. márciusa végre megteremtette a magyar társadalom gyökeres polgári átalakulásának feltételeit, és ezzel
párhuzamosan megindította az
új közoktatási rendszer kiépítését is. A forradalom és szabadságharc azonban elbukott, és a
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bécsi udvar a központosító abszolutizmus politikáját követte.
Felszámolta az ország viszonylagos függetlenségét, ennek keretében érvénytelenítette az
1848-as törvényeket, németesítette a közigazgatás és az oktatás nyelvét. Rácz Almáson
feszült helyzet alakult ki, a lakosság nem volt hajlandó beszolgáltatni a fegyvereket, és
nem tettek hűségnyilatkozatot.
Azt követelték, hogy Ferencz
József előbb esküdjön fel a magyar alkotmányra és az 1848-as
törvényekre. Mindez azonban
következményekkel járt, a községet bírság fizetésére kötelezték, és a „rebellis” közbirtokosok
vagyonát elkobozták.
Odzsics Teodor, a budai körzet esperese, 1857. november
22-én kelt. levelében azt tanácsolja Sztepanac Szimeon parókusnak, hogy az új iskolaépületet a szerb templom nyugati
oldalába építsék fel. Ez meg is
történt, amint egy 1881-es térképen látható.
A Rácz Almás Dunamelléki
egyesült Kováts - Bognár - Lakatos Czéh iratainak nagy része
ugyan megsemmisült egy tűzben a céhládával egyetemben,
de egy töredéke megmenekült.
Ezek szemléletesen mutatják
be a kor iparának működését
és a képzés módját. Egy 1852ből származó helyi „Oskolai
bizonyítvány”-t Pfrém Sándor
plébános, iskola igazgatóként és
tanítóként írt alá. Az iskolai bizonyítványokon leggyakrabban
a helyi plébános aláírása szerepel iskola igazgatóként, néhányon az oskolamester igazolja,
hogy a leendő inas „betsületesen viselte magát”, „jámbor magaviselete mellett” a „taníttatni
szokott tantárgyakat” a „rendeletnek megfelelően” elsajátította, illetve az „írás, olvasás és
számulásban tanítást vett” vagy
az „írásban és olvasásban állásához képest megfelelően járatos”. A következő megjegyzés
azt mutatja, hogy a tanítók tudják, hogy az iskoláztatás megterheli a családokat, hiszen a
gyermekek otthoni munkáját
nehezen nélkülözték. Elégsé-

Diákokat
támogat
a Hankook

Iskolai bizonyítvány
gesnek tartották, hogy az oktatásban olyan mértékben vett
részt, „amennyire körülményei
engedik is meg”. Azt igazolták
- és egyébként ezt a célt szolgálták a falusi kisiskolák -, hogy
a mesterség tanulásának előfeltételeivel rendelkezik a tanuló,
vagyis „a szükségeltetett tanulmányokat és oktatásokat kellően felfogván” az iskolát elvégezte. Csak a városokban működő
elemi főtanodákban tanultak
olyan tantárgyakat a gyermekek, amelyek megalapozták a
további iskolai tanulmányokat
is. 1858-tól vált a falusi kisiskola négy osztályossá.
A Rácz Almáson élő evangélikusokról 1855-től, a reformátusokról 1856-tól találtam
írásos feljegyzést, ami korántsem jelenti azt, hogy ne jelentek volna meg már korábban a
község életében. Ezt igazolják
a Dunántúli Református Egyházkerület 1856. évi jegyzőkönyvében fellelhető sorok, „a
vértesaljai esperességhez tartozó, iskolát építeni akaró hel.
hitv. Rácz Almási leányegyház” javára a „csász. kir. magas
kormány segélygyűjtést rendeltetett eszközöltetni”. Végül a
két felekezet közösen vásárolt

1860-ban Szigetfián egy vályogfalú, zsúptetős házat, melyben imaszobát, oskola szobát és
tanítói lakot alakított ki. Egy
„viselt fekete tábla és egy deszkapad vétetett az oskolába” és
Szaitz Péter ajándéka volt egy
vasfogas. Kezdődhetett a tanítás. Idejártak együtt a református és evangélikus gyermekek,
tíz - tizennégyen. Evangélikus
tanító okította őket, akinek fizetését közösen állták. (Az egymást követő tanítók: Takáts
János, Szép Mihál, Sipos Lajos, Horváth János) Mindezt a
templomépítő Nagy Sándor és
Szeitz Vilma házaspár leszármazottai által őrzött „A Rácz
Almási ágostai vallású kisded
nyáj jegyző könyve kezdődve
az 1860-dik évben” című dokumentumban olvashatjuk.
1860-tól tehát már négy iskola (római katolikus, görögkeleti, izraelita, református-evangélikus) működött a községben.
Ezt különösen annak figyelembe vételével értékelhetjük igazán, hogy ebben az időszakban
az ország mintegy öt-hatezer
településén egyáltalán nem volt
oktatási intézmény, és csak a
tankötelesek fele járt iskolába.
Németh Miklósné

Lezárult a Hankook Oktatási Pályázati Programja
(HOPP), melynek keretein
belül négy középfokú oktatási intézményt és ezzel több,
mint 2500 középiskolai tanulót támogatott a prémium
gumiabroncsgyártó vállalat,
mintegy 8 millió forint értékben.
A Hankook Tire Magyarország Kft. idén újabb pillérrel bővítette társadalmi
felelősségvállalás programsorozatát. A vállalat ezúttal
a Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyei műszaki/technikai középiskoláknak kínált
támogatási lehetőséget. A
program célja, hogy segítse a
középfokú tanintézményeket
eszközparkjuk korszerűsítésében, bővítésében, és ezáltal
hozzájáruljon a középiskolai
tanulók magas szintű elméleti
és gyakorlati képzéséhez. Pályázni mind az elméleti (asztali számítógép, laptop, tablet,
ipad), mind pedig a gyakorlati oktatást segítő eszközök
(szerszámok, gépek) beszerzésének támogatására is lehetett.
A pályázat idei nyertesei a BSZC Kalocsai Dózsa
György
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, a DSZC Bánki Donát
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola Eötvös József Szakképző
Iskolája és Kollégiuma, és a
DSZC Dunaferr Szakközépiskolája és Szakgimnáziuma.
A Hankook támogatásának
köszönhetően az iskolából
kikerülő diákok naprakész, a
piaci igényekkel lépést tartó
tudás birtokában fejezhetik
be középfokú tanulmányaikat, ami nagyban megkön�nyíti majd elhelyezkedésüket
is, ezáltal jótékony hatást gyakorolva a három megye munkaerőpiaci helyzetére.

16

Rácalmás

Rácalmás
Sportegyesület
Kézilabda bajnokság...

Lendületesen rajtoltunk

Megkezdődött a Fejér Megyei kézilabda bajnokság női
és férfi csapataink részére. A férfiak az előző évi bajnoki cím
birtokában az idén is a bajnoki cím megszerzését tűzték ki
maguk elé. Minden csapat saját csarnokában készült ellenünk és szeretnének NB-II-be feljutni. Várhatóan nagyon
nehéz lesz megismételni a tavalyi kiváló szereplést.
Férfi felnőtt eredmények:
Rácalmás SE - Martonvásári KSE 28 - 27
Ercsi SE - Rácalmás SE 22 - 9
Női csapatunk az előző évi gyengébb szereplés után kiválóan kezdte a bajnokságot. Jelenleg három forduló után az
első helyen várják a folytatást.
Női felnőtt eredmények:
DKKA NKFT III. - Rácalmás SE 26 - 35
Rácalmás SE - Bicskei TC 22 - 22
Dunaújvárosi AC- Rácalmás SE 18 - 19
Utánpótlás csapatok:
Az Országos Gyermekbajnokságban három csapatunk
szerepel. Az U-14 fiú csapat pontveszteség nélkül vezeti A
III. osztályú bajokságot és esélyesek a végső győzelemre. Az
U-12 fiú csapatunk nagyon erős csoportba került és csak dicséret illeti őket, hogy a súlyos vereségek ellenére becsületesen küzdenek és kitartanak . Ebből a korosztályból nagyon
sokan eligazoltak más csapatokba. A lányok csapatából a legeredményesebb játékosunk eligazolt és ezzel nagyon meggyengült a csapat.
A Kisiskolás Bajnokságba szintén három csapattal fogunk
szerepelni.
Fiú U-14 csapat:
Esztergomi Vitézek RAFC - Rácalmás SE 23 - 30
Rácalmás SE - Tamási KC 22 - 17
Tamási KC - Rácalmás SE 19 - 24
Rácalmás SE - Móri KSC 33 - 19
Fiú U-12 csapat:
Dunaújvárosi AC - Rácalmás SE 35 - 13
Rácalmás SE - Grundfos Tatabánya KC 13 - 41
Lány U-13 csapat:
Rácalmás SE - Simontornyai KK 9 - 3
Szekszárdi FGKC - Rácalmás SE 19 - 1
Rácalmás SE - AFKC-Várpalota 4 - 30
Dunaújvárosi AC - Rácalmás SE 9 - 9

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:
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

Benedek és Bálint Dónusz Éva utánpótlás kapitánnyal
Folytatódott a siker soro- meggyőző fölénnyel utasízat a rácalmási kenusok szá- totta maga mögé ellenfelemára az ORV-n is a cseh- it, így az ő tiszteletére hangországi Raciceben. Horváth zott el a magyar Himnusz
Benedek kenu egyes 500 mé- az eredményhirdetéskor. Báteren, kenu kettes 500 mé- linttal 0.7 másodperccel materen és kenu négyes 200 radtak le a dobogóról és így
méteren állt rajthoz. Bucsi negyedikek lettek.
Bálint kenu kettes 500 méKenu négyes 200 méteren
teren és kenu négyes 200 a bronzérmet sikerült elhozméteren szerepelt.
niuk egy paksi és egy DunaBenedek a középfutam- ferr-es versenyző társaikkal.
ból került a döntőbe, s ott
Gratulálunk. Bölcskei
Több versenyen is
szerepeltek ősszel
a Rácalmás SE kajakosai, kenusai.
A Velencei-tavon
megrendezett ke
retfeltöltőn
az
elért eredmények
alapján Horváth
Benedek mellett
Bucsi Bálint és Bucsi Bence is a 2018-as ifi válogatott keret tagja
lehet. A kenusok mellet a kajak szakágban is látható a fejlődés a
lányoknál és a fiuknál egyaránt. Bucsi Dániel például a nagy létszámú mezőnyben a döntőbe tudott jutni (BF)

Összesített 5. helyezés
Lágymányos Kupán, Dunaferr Kupán, Ászok Kupán
és Tolnán szerepeltek kajakosaink és kenusaink. A Dunaferr Kupán az összesített
pontversenyben versenyző-

ink az 5. helyezést szerezték
meg a 20 egyesület közül. A
három csoport versenyzőit Vízi Gábor, Antal Iván és
Földesi Bánk készítette fel a
versenyekre. BF
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A VAJK sikerrel rendezte meg
a Sziget-kupán
A Rácalmás SE VAJK
Íjász Szakosztálya 2017.
szeptember 30-án 11. alkalommal rendezte meg a
VAJK 3D Sziget-Kupa versenyét. Magyarországon az
egyik legnépszerűbb szakág a 3D, azaz a 3 dimenziós íjászat. A lényege, hogy
a természetben élő állatok
élethű és méret azonos mását készítik el egy speciális
gumi keverékből, amikre találati zónákat helyeznek el.
A célokat különböző, ismeretlen távolságra helyezik ki,
amelyekre az íjászok lövést,
lövéseket adnak le. A lövések után a csapatok közösen
értékelik a találatokat, amelyeket egy beíró lapon rögzítenek. A verseny végén ös�szesítik a beírólapokat, így
alakul ki a végeredmény.
A helyszín ezúttal is a
rácalmási Nagysziget volt,
ahol a szervezők egy 28 célból álló, közel 3 kilométer
hosszú versenypályát építettek ki. A pálya nyomvonala a Tanösvény mentén hú-

zódott, a célok többnyire az
út mellett voltak elhelyezve, lehetőséget kínálva ez-

zel a civil természetjáróknak
is egy kis nézelődésre, a kívülálló számára ugyanis ér-

dekes látványosság egy ilyen
verseny megtekintése. Kiváló időben, gyönyörű környezetben küzdötte végig 150
versenyző az ötletesen megépített pályát, amely közel 5
órát vett igénybe.
A verseny végeztével az
íjászok elfogyaszthatták a jól
megérdemelt ebédet, amelyet a mindig lelkes önkéntes
csapatunk készített el, ezért
ismét nagy köszönettel tartozunk nekik.
A verseny sikere és a
versenyzők, csapatok elismerése nagyon nagy motíváció a szakosztály tagjainak, akik már a következő
évre készülnek, amikor egy
még nagyobb rendezvény
megszervezésére vállalkoznak. Köszönet a Rácalmás
SE-nek, valamint az önkormányzatnak és természetesen a sok önkéntes segítőnek, a szakosztály aktív
tagjainak.
Tóth Balázs
szakosztályvezető

Robognak az „Iramszarvasok”
Mint ahogyan a júniusi
lapszámban előre jeleztük az
Iramszarvasok foci klub az
adonyi öregfiúk meghívásának tett eleget a nyár végén.
A vendéglátók nagyon készültek, hiszen revansot szerettek volna venni a tavaszi
vereségűkért. Sajnos – már
a vendéglátóinknak –, hogy
a visszavágó ismételten a remekül játszó rácalmásiak
győzelmével végződött.
A mérkőzés utáni barátságos, fehérasztalos beszélgetésen további együttműködésről állapodtunk meg.
Ennek eredményeképpen és
a barátságok elmélyítése ér-

dekében az Iramszarvasok
szinte gyógyírként – netalán nyerni tudnak az adonyiak –, ismételten meghívtuk a fiúkat a rácalmási
futballpályán rendezendő

mérkőzésre. Az immár harmadik alkalommal lejátszott barátságos találkozóra
a vendégek győzelmi reményekkel érkeztek. Hozzá kell tenni, hogy mi sem

reszkető lábakkal mentünk
ki a pályára, aminek meg is
lett az eredménye, hisz ismételten az Iramszarvasok
győzelmével végződött a
mérkőzés. Persze panaszra
semmi okuk nem volt a vendégeknek, hisz a mérkőzést
ugyan elvesztették, de Erős
István csapattársunk jóvoltából egy remek vacsorával
enyhíthették bánatukat. Az
est folyamán megbeszéltük,
hogy a remek baráti együttműködést továbbra is fenn
kívánjuk tartani, ezzel is
erősítve a két település közti kapcsolatot.
Hingyi László
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Tiszteletadás a reformáció 500. évfordulója előtt

Hogyan került Luther végrendelete
Jankovich Miklóshoz
Dr Luther Márton (14831546) a Wittenbergi Egyetem
professzora egész életében az
egyház megreformálásán dolgozott. Reformátori munkájával ebben az írásban nem foglalkozom, csak az 1542-ben írt
végrendeletének történetével.
1537-ben Luther halálos
beteg lett. Az akkori egészségügyi körülmények között bizonytalan volt a felépülése. Ekkor írta első végrendeletét. Ez a
végrendelet eszmei jellegű, a reformátori műnek az örökül hagyása volt a témája.
Az 1542-ben megírt végrendelet már nem a reformációról, hanem Luther családjáról, feleségéhez való viszonyáról
szólt. A háromoldalnyi kézzel
írt végrendeletet olvasva, a reformátor családi viszonyaiba
pillanthatunk bele. Megtudjuk,
hogy Luther nem gyűjtött nagy
vagyont. A család megélhetőségét biztosító tulajdonuk felett
felesége, Bóra Katalin őrködött.
Ezt az ideális munkamegosztást
ismerte el a végrendelet, melynek különlegessége, hogy abban Luther - igen újszerű módon - nem gyermekeire, hanem
özvegyére hagyta vagyonát. Ezt
tudatosan tette, a női emancipáció jegyében, hogy az özvegy
adhassa tovább belátása szerint
gyermekeinek a javakat. Ezzel
is formabontó gondolkodásról
tett tanúbizonyságot.
A végrendelet érvényességét
a szász választófejedelem elismerte. A végrendeletet Luther
leszármazottjai őrizték, kik közül az utolsó Luther nevét viselő személy az 1759-ben elhunyt Martin Gottlied Luther
volt. A végrendelet eredeti példánya azonban már az 1700-as
évek elején a neves Észak-német, szász polgári családhoz, a
Carpzow - família tulajdonába került. A Carpzow családból

Luther Márton és tanítványai
számos neves személyiség került ki. A Lutheri ortodoxiához
tartozó Carpzow család tudatában volt a Luther örökségének
jelentőségével: nekik köszönhető, hogy e fontos iratot, – mint
a nagy reformátorra emlékeztető relikviát – megőrizték és az
nem kallódott el. A család utolsó férfitagja Johann Benedict
Carpzow professzor 1803-as
elhunyta után tudományos hagyatékát, nagyjelentőségű kézirat- és könyvanyagot 1804.
február 4-én bocsátották aukcióra az Észak-német Helmstedt
városában. Az ebből az alkalomból kiadott aukciós kiadvány XI. oldalán szerepelt Luther végrendelete.
Az aukciós kiadványokról
Jankovich Miklósnak teljes ismeretei voltak, Európából min-

A végrendelet borítólapja

den aukciós kiadvány eljutott
hozzá, így a Carpzow hagyaték jegyzéke is. Jankovich Miklós a Carpzow kiadványnak
nagy jelentőséget tulajdonított,
ezért nem megbízottjait küldte
a vásárra, hanem személyesen
ment az észak-német Helmstedt városába és ott az aukción
40 arany pénzért vásárolta meg
Luther végrendeletét.
Jankovich Miklós nemes
gesztusként 1815-ös végrendeletének harmadik pontja szerint
úgy rendelkezett, hogy Luther
végrendeletét a Pesti Evangélikus Egyháznak adja át. Ugyanebben a végrendeletében néhány drága művű kegytárgyat
a Rácalmási Katolikus Egyháznak adományoz. Azonban még
hosszú évekbe telt, míg a Luther végrendelet valóban átkerült az evangélikus egyházhoz.
Az 1830-ban történő leltározás során Jankovich pecsétje még rákerült a Lutheri végrendeletre. 1832-ben szerződést
kötött arról, hogy a Nemzeti Múzeumnak és a Széchenyi
Országos könyvtárnak átadja
régiség- és irodalmi gyűjteményét. A szerződésben megerősíti az 1815-ös végrendeletében
írt adományokat. A Luther
végrendelet 1833-ban mégis
a Nemzeti Múzeumba került,

a teljes gyűjtemény részeként.
Prónai Sándor, egyetemes felügyelő 1836-ban József Nádornak írt levelében kérte Luther
végrendeletét az evangélikus
egyháznak átadni. Ezt követően
még kilenc évnek kellett eltelnie, míg 1845-ben végre valóságosan átkerült az irat az evangélikusokhoz.
Az Evangélikus Egyetemes
Levéltár 1819-től működött. A
levéltár- nemes adományozóknak köszönhetően- egyedülállóan fontos gyűjteménnyé fejlődött. Itt került elhelyezésre
a Luther végrendelet is. 1881ben Doleschall Ede a Luther
végrendelet első tudományos
igényű leírását adta, amely még
német gót betűkkel jelent meg.
A két világháború között
a Nemzeti Múzeum elkérte a
végrendeletet és igényt tartott
volna rá. 1936 és 1941 között a
német birodalom részére igyekeztek megszerezni, hazavinni
és a wittenbergi Luther-Hallénak átadni. Az erős politikai
nyomást a magyar egyházvezetésnek sikerült elhárítani.
1979 óta a Deák téren megnyílt Evangélikus Országos
Múzeumban helyezték el Luther végrendeletét, így az érdeklődő nagyközönség megismerheti a neves végrendeletet.
Luther Márton születésének 500. évfordulóján 1983ban vándorkiállítás keretében
mutatták be Németországban a
végrendeletet.
A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából, 2017-ben
Németországban nagyszabású rendezvény sorozatot szerveznek és az ezekkel kapcsolatos kiállításokon látható Luther
Márton végrendelete is. Erre az
alkalomra a Magyar Evangélikus Egyház kölcsön adta a végrendeletet Németországnak.
Szalai Árpád
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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!

Tiringer Hanga, 2017. 09. 13., Rácalmás, Katona J. utca
Szántó Dávid, 2017. 10. 09., Rácalmás, Helyes I. utca.

Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs

információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. november
20-án, pénteken jelenik meg. Lapzárta: 2017. november 13án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb november 13-ig
juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri
hivatal titkárságán.
E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Cserkészélet ősszel
Ha ősz, akkor Tökfesztivál. Az idén is készítettünk
tökkompozíciót, önkéntes
munkát vállaltunk; szemetet
szedtek, tököt faragtak fiataljaink.
Megkapáltuk és 200 árvácskát is ültettünk virágágyásunkba, kicsik és nagyok közösen, még a csapat
kabala kutyája Lara is segített.

Örömmel vettünk részt
a református közösségi ház
átadó ünnepségén. Az istentisztelet után megcsodáltuk
az új épületet. Hittel, szeretettel és összefogással lehet
közösséget építeni!
Őrsi napunkon a játékok
mellett kipróbáltunk egy telefonos kvíz alkalmazást,
mellyel a cserkész tudást lehetett felmérni, kürtős kalá-

csot sütöttünk, ami hamar
elfogyott.
A Pilisben túráztunk 25
és 20,5km-es távon. Elzarándokoltunk a Klastrompusztai és a Pilisszentléleki
Pálos kolostor-romokhoz,
Dobogókő
kilátópontjairól élveztük a panorámát. A
természet érett sommal, finom gombákkal járt a kedvünkben.
Októberben a Vértesbe és
a Mecsekbe tervezünk kirándulást. Elkezdjük a próbákat a betlehemes játékra,

őrsi foglalkozásokon cserkészismereteinket gyarapítjuk.
Az őszi szünetben három
napos portyára megyünk a
Bükk hegységbe. A civilizációtól kellő távolságban
bérelünk egy kulcsos házat.
Remélhetőleg elég lesz a
harminc férőhely…
November végén, Bicskére a kerületi regös napra
utazunk. Népi kultúra: zene,
tánc, kézművesség, hagyományőrzés - erről szól a regös cserkész szakág.
Blau Sándor

