2017. november XXIV. évfolyam 11. szám

LAKOSSÁGI FÓRUM
A TELEPÜLÉSKÉPRŐL
Rácalmás Város Képviselő-testülete
lakossági fórumot tart

december 11-én 16 órakor
a művelődési házban,
amelyen megismerhetik Rácalmás lakói a településképi arculati kézikönyv tervezetét, valamint a településképi
rendelet tervezetét, és lehetőség lesz arra, hogy elmondják véleményüket a dokumentumok véglegesítése előtt.
A rendezvényen bemutatásra kerülnek a helyi védelemre javasolt épületek, építmények.
Az önkormányzat vezetői szeretettel várják az érdeklődőket a lakossági fórumra!
Schrick István
polgármester

Erzsébet utalvány minden
70 évet betöltött rácalmási
lakónak (zártkertben élők is
megkaphatják) akár azonnal!

Az önkormányzat idén karácsony előtt is támogatja a 70
év feletti, idős lakókat (az erről szóló részletes tájékoztatót
lapunk 3. oldalán olvashatják).
Településünk vezetői szeretnék, ha minél többen bejelentkeznének állandó lakosként Rácalmásra – a zártkerti övezetben élők közül is –, mert csak akkor tudnak
gondoskodni a támogatásra jogosult idősekről, ha állandó
lakosként be vannak jelentkezve a településre. Ugyanez
igaz azokra is, akik szociális helyzetük, lakhatási gondjaik
miatt szorulnak segítségre, támogatásra. Legyenek minél
előbb állandó lakosai Rácalmásnak, hogy segíthessünk!
Az állandó lakcím létesítése ingyenes, csak be kell jönni
a városházára! Javasolt minél előbb, és nem a dunaújvárosi
kormányablakban, hanem helyben, a rácalmási polgármesteri hivatalban létesíteni állandó lakcímet, hogy akár azonnal átadásra kerülhessen a 70 évet betöltött lakónak Er-

zsébet-utalvány formájában az önkormányzat karácsonyi
ajándéka. 
Polgármesteri Hivatal

BETLEHEMAVATÓ!
Az idei évben is lassan elérkezik az év legszebb ünnepe, a karácsony. December
3-án, advent első vasárnapján hagyományainkhoz híven felavatjuk Rácalmás
betlehemét, amelynek elkészítésében idén is az óvoda
és bölcsőde dolgozói működnek közre.

A rendezvény december 3-án,
advent első vasárnapján 16 órakor kezdődik
Az „ÉV TELEPÜLÉSE”
a Millenniumi tónál!
Díjat nyerte el Rácalmás a
Mindenkit szeretettel várunk!
Virágos Magyarországért
országos
településszépítő
Álljunk meg egy pillanatra advent, a karácsonyra készüversenyen!
lődés küszöbén, és közös énekkel, verssel köszöntsük az ün(Írásunk a 4. oldalon.)
nepi időszakot!

„Mikor ég már négy lángocska,
Szent Karácsony közeleg,
és a világ megtisztulva
Köszönti a Kisdedet.”
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Lezajlott Rácalmáson a megújuló
energia szeminárium
Mint arról előző számunkban hírt adtunk, 2017. október
19-én megrendezésre került egy nyílt szeminárium Rácalmás Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében
„Helyi és mikrotérségi okos energiafelhasználási és energiatakarékossági megoldások”
címmel. A szeminárium a Norvég Alap társfinanszírozásával megvalósult korábbi közös projekt tulajdonképpeni
folytatása, amely Elverum városával közös partnerségben a
zöld energetikai fejlesztések továbbviteléről szólt. Két - a helyi mikrotávfűtési rendszerben rejlő lehetőségekről, valamint
az okos helyi energiahasználatról szóló - tanulmányvázlat
kidolgozása után elkészült a következő norvég-magyar közös projektjavaslat tervezete, összhangban a korábbi tevékenységekkel.

Az erről szóló szeminárium nagy sikerrel és magas részvételi aránnyal zárult. A díszterem tömve volt vendégekkel, akik lelkes figyelemmel hallgatták végig az érdekfeszítő
szakmai előadásokat. Schrick István polgármester köszöntője után abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a Norvég Királyság budapesti nagykövete, Olav Berstad személyesen nyitotta meg a szemináriumot. Őt követte a két norvég

vendégelőadó, Alf Kristian Enger, aki Rácalmás norvég
partnervárosát, Elverumot képviselte, valamint a hazájában
igen magas szakmai nívót betöltő Per Anders Westgaard,
aki az állami ingatlankezelő- és kivitelező STATSBYGG
cég vezető szakmai munkatársa. Alf Kristian az Elverumban és Norvégiában már megvalósult, illetve megvalósítani

tervezett ún. Smart Grid, azaz Okos Hálózat rendszerekről
beszélt, míg Per Anders konkrét állami építőipari beruházásokon keresztül mutatta be a Norvégiában már alkalmazott
megújuló energetikai megoldásokat.
A szeminárium rövid szünet után három hazai előadó
prezentációjával folyt tovább. Nagy Edit, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségétől a hazai távhőrendszerek megújuló „zöldítéséről” tartott előadást. Őt követte Földi
Zsuzsa előadása, mely egyfajta vissza-, illetve áttekintése volt
a Rácalmáson már korábban beindított Smart City - Okos
Város programnak. Ezen program mintegy ernyőszerűen

foglalja magába mindazt a zöld energetikai megújhodást különös tekintettel a Smart Grid rendszerre -, amire Rácalmás most oly nagy erőkkel fókuszál. Záró előadásként Boza
Pál szenior tanácsadót hallgathattuk végig, aki a lehetséges
további norvég-magyar együttműködési lehetőségekről tartott elemzést, különös tekintettel természetesen az energiahatékonyság és Rácalmás viszonylatában.
A szeminárium után a helyi városvezetés vendégül látta
prominens vendégeit a gyönyörű Jankovich kúriában, ahol a
nagyszerű hangulatú és magas szakmai színvonalú rendezvény utolsó, nemhivatalos felszólalójaként szót kért Olav
Berstad nagykövet úr, és igen elgondolkodtató beszédet tartott a második világháború alatt Magyarországról kapott
első világháborús - ám még mindig működő - elhárító lövegekről, amellyel hosszabb időre visszavetették a német offenzívát. Beszédének lényegi pontjaként azt fejtette ki, milyen
nagy szükség van a nemzetközi együttműködésre, a gazdasági felzárkóztatásra és a barátság alapelvének érvényesítésére
Európában, közös otthonunkban.
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Kerékpárút, járda,
Települési támogatás
vízelvezetés a Kulcsi úton
karácsony előtt
Rácalmás önkormányza- környékéről a lakók a Kulcsi
ta 80 millió forint támogatásban részesült a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Kulcsi úti kerékpárút
megépítésére. A beruházás
már elkezdődött, dolgoznak
a munkagépek a területen,
készül a biciklis sáv, valamint mellette a gyalogos járda alapja, továbbá az önkormányzat vízelvezető árkot is
kialakít azon az útszakason.
Közismert, hogy a település északi, észak-keleti
részéről, a Baboskertből és

úton keresztül közelítik meg
a település központját. A
gyalogosan és kerékpárosan
járók nagy veszélynek voltak
kitéve eddig, hiszen csak az
utca szélét tudták használni. A gyerekek szintén az út
szélén bicikliztek az iskolába, óvodába és onnan haza.
Ezt a balesetveszélyes állapotot szünteti meg az önkormányzat azzal, hogy
megépítteti a kerékpárutat
és járdát, illetve gondoskodik a terület csapadékvíz-elvezetéséről is.

Az elmúlt évek egyik hagyománya, hogy a képviselő-testület települési támogatás keretében Erzsébet étkezési utalvánnyal kedveskedik a karácsonyi ünnepek előtt
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
családok gyermekeinek és az idős embereknek. Ez tavaly
94 gyermeket és 447 fő 70 év feletti lakost érintett.
Idén is számíthatnak az önkormányzat települési támogatására a képviselő-testület határozata szerinti kedvezményezettek, közöttük azok a 70 évesek is, akik december 22-ig Rácalmáson állandó lakócímet létesítenek!
Rácalmás Város Képviselő-testületének határozata értelmében a testület települési támogatás keretében a karácsonyi ünnepek alkalmából 8 ezer forint értékű Erzsébet étkezési utalvánnyal ajándékozza meg az alábbi
személyeket:

q a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő családok gyermekeit (93 gyermeket, akik életvitelszerűen Rácalmáson laknak )

q azokat a személyeket akik a képviselő-testület
döntésének időpontjában Rácalmáson állandó lakcímmel rendelkeznek, a 70. életévüket 2017. december 31ig töltik be, vagy már betöltötték és Rácalmáson állandó
lakcímmel rendelkeznek (459 főt)
q továbbá azokat a személyeket, akik a 70. életévüket 2017. december 31. napjáig töltik be, vagy már betöltötték és 2017. december 22. napjáig Rácalmáson állandó
lakcímet létesítenek.

Aszfaltozzák a Sirály utcát
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:

december 27.

Képviselői fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap első
szerdáján tartanak fogadóórát.
A következő időpont:
Németh Miklósné
2017. december 6.

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 Sirály utcája
üdülőövezetnek számít, ám
sűrűn lakott része kisvárosunknak, nagyon sok család
él ott életvitelszerűen. Ezért
döntött úgy a képviselő-testület, hogy leaszfaltoztatja az
úttestet és megoldja a vízel-

vezetést is egy kilométeres
szakaszon. A munkálatok
még idén befejeződnek. Az
önkormányzat vezetői remélik, hogy a Sirály utca lakóinak életminősége javulni
fog a beruházásnak köszönhetően.
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Megszentelt, új ravatalozóban
vehetünk végső búcsút az elhunytaktól
Sokat elárul egy településről, ha körülnézünk a temetőjében, mondta Schrick
István, városunk polgármestere ünnepi köszöntőjében
mindenszentek előtti vasárnap, amikor négy egyház helyi képviselőjének és hívőinek
részvételével megszentelték
Rácalmás köztemetőjének új
ravatalozóját. Az ünnepségen
a polgármester elmondta azt
is, hogy sokáig a rácalmásiak
sem lehettek büszkék a sírkertjükre. Ezért is nagy öröm,
hogy a püspök atya áldásával és a helyi egyházközség
egyetértésével Rácalmás önkormányzata átvállalta a temető üzemeltetését a katolikus egyháztól mintegy két
éve, és elkezdődött a fejlesztés. Térköves járdákat alakítottak ki minden kapuhoz,
megoldották a vízvezetést, valamint megrendelték a ravatalozó terveit Zsigmond László
Ybl-díjas építésztől, kisvárosunk főépítészétől, hogy olyan

legyen a ravatalozó és a sírkert, ahol a kegyeleti érzésekhez méltóan kísérhetik el
a rácalmásiak utolsó földi útjukra a szeretteiket. A polgármester megköszönte a türelmet, amelynek az eredménye
az új ravatalozó és a temetőben megvalósított többi beruházás, amelyre összességében
mintegy 100 millió forintot
költött az önkormányzat saját
forrásból.
A katolikus egyház részéről Bozai Márton plébános
szentelte meg a ravatalozót, az

evangélikusok nevében Stermeczki András lelkész, a református egyház részéről Fodor
István lelkipásztor mondta
el gondolatait. Végezetül Németh Miklósné alpolgármester
ajánlotta a résztvevők figyelmébe „A sok vallású és felekezetű, mégis egységet alkotó
Rácz Almás” című kiállítást,
amely fotók és tárgyak tekintetében egyarát értékes és
különleges helyi emlékekkel
szolgált a település katolikus,
evangélikus, református, görögkeleti egyháztörténetéből.

Az önkormányzat vezetői köszönetet mondtak az egyházközségeknek, valamint Németh Miklósnénak, Pálinkás
Tibornénak, valamint Nagyné
Berzai Mártának a kiállított
múzeális értékű egyháztörténeti tárgyakért, ereklyékért,
fotókért. Nyugodtan nevezhetjük kincseknek a kiállítás anyagát, hiszen ahogyan
Nagyné Berzai Mártával beszélgettünk az ünnepség után,
olyan különlegességeket őrzött meg a családi gyűjteményből az utókornak, mint
például a régi fáklyatartó, tized tartó – és még hosszan sorolhatnánk –, a káplán köszönőlevele Berzai Ferencnének
az általa készített és felajánlott miseruhákért (természetesen gyönyörű miseruhákat
is bemutattak a tárlaton), aztán szemügyre vehettük azt
a rózsafüzért is, ami a Berzai
papával (ahogyan Márti fogalmazott) megjárta a Donkanyart.
(Forrás: DH)

A Közép-Dunántúl egyik
legszebb települése Rácalmás
Az Év Települése Díjat vehetett át a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke,
Bodnár Sándor a Virágos Magyarországért elnevezésű országos lakóhelyszépítő verseny
eredményhirdetésén. Rácalmás
egyike volt annak a négy településnek, amely a közép-magyarországi régióban kiérdemelte az Év Települése Díjat.
Ez azért is nagyon becses elismerés, mert a versenybe jobbára
nagyvárosok neveznek, Rácalmás talán a legkisebb az elismerésben részesítettek között. Tovább növeli a díj rangját, hogy
népes mezőnyben érdemesítették erre a díjra kisvárosunkat,
ugyanis összesen 312 jelentkező volt az ország különböző
pontjáról.

Bodnár Sándor, a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke azt mondja: - Nagy
öröm és megtiszteltetés számunkra az elismerés, annál is
inkább, mert az országos verseny zsűrije nagyon szigorúan és aprólékosan megnézett és értékelt mindent. Idén
szempont volt például a zöldterület nagysága; virágosítás
terén az egynyári és évelő növények szinkronja; a környezettudatosság szempontjából
jó pontnak számított Rácalmás részéről, hogy szigorúan szabályozza a kerti hulladék égetését, az önkormányzat
megszervezi a falevelek elszállítását is. De a zsűri nézte azt
is, mennyit fejlődött a település
infrastruktúrája.

Bodnár Sándor (jobbról) vette át a díjat az ünnepségen
Rácalmás a korábbi években is indult a Virágos Magyarországért országos versenyben, először oklevelet,
majd több évben is nagyon értékes tárgyjutalmat kapott. A
mostani díjátadáson elismeréssel szóltak arról, hogy Rácalmáson nem főkertész által
készített terveket valósít meg
például önkormányzati cég,
hanem önkéntesek, a városvédők és a hozzájuk csatlakozók,
civil szervezeti tagok kétkezi
munkájának köszönhetően
ápoltak, rendezettek a parkok,

a vasútállomás, a közterületek,
az örökbefogadott virágágyások, és még sorolhatnánk.
– Rengeteg ember munkáját ismerték el az Év Települése Díjjal. Köszönettel tartozom
mindazoknak – beleértve a virágosításban, parkgondozásban
közreműködő önkormányzati
dolgozóknak is –, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Rácalmás
a legszebbek közé tartozzon,
kis városként kiérdemelje ezt a
rangos elismerést - tette hozzá
Schrick István polgármester.
(Forrás: DH)
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Virágos Rácalmásért díjátadó ünnepség
A Városvédő és Szépítő
Egyesület idén is ajándékkal,
oklevéllel jutalmazta a portájukat, előkertjüket szépen virágosítókat, valamint azoknak
is köszönetet mondott, akik
közreműködtek abban, hogy
szépek, gondozottak legyek
városunk közterületei, virágágyásai. A virágosítási verseny helyezettjei sokat tettek
idén is azért, hogy szép legyen
a lakóhelyük.
A díjátadó ünnepség november 3-án volt a művelődési házban. Bodnár Sándor,
a városvédők elnöke köszöntőjében visszatekintett arra,
Első helyezettek
Bánhegyesiné Simon
Mária,
Bauer László,
Bor Imréné,
Fehérvári Györgyné,
Hajnal József,
ifj. Oros Pál,
Igmándi Béla,
Kapás Istvánné,
Kecskés Kálmán,
Majerné Perusza Andrea,
Nógrádi Sándor,
Omodi Józsefné,
Oros Pál,
Perusza László,
Rácz Imre,
Rácz József,
Ragacs István,
Szalóki Győző,
Tóth Istvánné,
Varga László
Szép porta táblát
érdemelt
Bánhegyesiné Simon
Mária,
Bauer László,
Fehérvári Györgyné,
Majerné Perusza Andrea,
Nógrádi Sándor,
Rácz József,
Nagy Imréné,
Nyeste Ferenc,
Szabó Jánosné,
Bodó Mariann,
Scheier-Kiss Nóra

hogy az egyesület 1994-ben
alakult meg (akkor még faluvédőként) és az első virágosítási versenyt 1998-ban
hirdette meg a településen,
majd felelevenítette az egykori Tiszta udvar, rendes ház!
mozgalmat 2003-tól a Szép
porta táblák odaítélésével. Az
egyesület 2014-ben döntött
úgy, hogy örökbe adja a önként jelentkezőknek a közterületi virágágyásokat, és azóta
mindenki szépen gondozza a
Második helyezettek
Abinéri Lajos Györgyné,
Fogas Istvánné,
Gyöngyösi László,
Hanák Istvánné,
Hertelendy Józsefné,
Homokiné Pelsőczy Csilla,
Józsa Libor Anikó,
Kelemen Tibor,
Magyar Zoltán,
Mózes Sándor,
Mráz Ferencné,
Nagy Imréné,
Nagy Lászlóné,
Nyeste Ferenc,
Rácz Tiborné,
Schmidt Lajosné,
Somorácz Jánosné,
Szabó Jánosné

rá bízott ágyást. Rácalmásra felfigyeltek országosan is,
hiszen 2014-ben oklevéllel,
2015-ben és 2016-ban tárgyjutalommal ismerték el a településszépítést, virágosítást. Az
egyesület és az önkormányzat
büszke rá, hogy 2015-ben Fejér megye legvonzóbb településének választották a szavazók Rácalmást. Önkéntesen
csapata dolgozik azért, hogy
ez így legyen. Bodnár Sándor
köszönetet mondott a segíHarmadik helyezettek
Bodnár Attila,
Bodó Mariann,
Czinka Lászlóné,
Gál Mária,
Kürtösi Ferenc,
Lováti Lajosné,
Molnár József,
Novák Veronika,
Scheier-Kiss Nóra,
Szabó Jánosné Buruncz
Anna,
Szeibert Jánosné,
Tóth Istvánné
Elismerésben részesült
továbbá:
Dzsunyák Mária,
Lőkös Zoltán,
Bauer-Major Tünde

tőknek, a virágosítóknak és az
önkénteseknek.
Schrick István polgármester szintén elismeréssel szólt
a településszépítésben közreműködőkről, és ő is köszönetet mondott azoknak, akik
szabadidejükből
áldoznak
arra, hogy Rácalmás minél
szebb és virágosabb legyen.
Bodnár Sándor megköszönte a bíráló bizottság tagjainak, Steiner Lajosnak, Németh Miklósnénak, Blau
Sándornénak, Nagyné Halupka Líviának, hogy háromszor is végigjárták a várost és
szemrevételezték a versenyre benevezett ingatlanokat,
valamint Bodnárné Gabinak
is megköszönte a közreműködést, koordinálást. Steiner
Lajos, a városvédő egyesület elnökségi tagja értékelte
a bíráló bizottság nevében a
versenyt, elmondta egyebek
mellett, hogy szeretnék szélesíteni a nevezettek körét, hogy
minél többen vegyenek részt
a virágosítási mozgalomban.
Majd hozzátette 21 első, 18
második és 12 harmadik helyezést ítéltek oda, Szép porta táblát pedig 11 ingatlannak
adományoztak idén.

Köszönet a közösségi ágyások gondozóinak

A városvédő egyesület vezetői köszönetet mondtak a közösségi ágyások gondozóinak:
Baji család, Cikk-Cakk Foltvarró Klub, Cimbora Klub, Füléné Perusza Katalin tanárnő osztálya, Gyöngyösi László, Jankovich-kúria, Kiss Sándor és családja, Manóvár óvoda, Mess
Viktória, Molnár József, művelődési ház, Napfény Nyugdíjas Klub, Nordic Walking Klub,
Rácalmási Református Gyülekezet, Ragacs Zoltán, Remény Klub, Sali József, Szabó István,
Animó Fogadó, Szigeti Judit, Szloboda Katalin, Szt. Miklós Cserkész Csapat, Vajk Ijász
Szakosztály, Veress János.
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A reformáció 500.
évfordulójára
Reformáció 500. Ezzel a
szlogennel ünnepeltek Rácalmáson is az idei jubileumi évben. Ugyanis 1517. október 31-én Luther Márton

dak tárgyakat, de reformátori
hagyatéka felbecsülhetetlen.
Az előző számban pl. végrendeletéről olvashattunk,
amely Jankovich Miklósnak

Ágoston rendi szerzetes kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tézisét.
Ezzel kívánta ellenérzéseit
kifejezni a búcsúcédulák kapcsán, amely a középkori katolikus egyház egyik bevételi forrása volt. A kegyelemet
ingyen, hit által, egyedül Jézus Krisztusban lehet meglelni. A Római levél alapján

köszönhetően evangélikus
egyházunk féltve őrzött írása. Halálos ágyán maga Luther mondta: „Bizony koldus szegények vagyunk. Ez
az igazság.” Rácalmáson Szalai Árpád adományaként természetesen egy almafát ültettünk a templomkertben,
hiszen mikor Luthertől megkérdezték, hogy mit tenne, ha

talált rá Luther erre az evangéliumra, melynek híre lavinaként indult el. Ezt tekintjük a reformáció kezdetének.
A reformációnk köszönhetően az élet számos területén megújulhatott a hitélet.
Többek között Luther Márton lefordította anyanyelvére
a Szentírást, megházasodott,
zenét szerzett, példás közéletet élt és egyetemen oktatott. Nem hagyott ránk gaz-

másnap eljönne a világ vége,
ő ezt válaszolta: „Elültetnék
egy almafát.” Ezt követően
az evangélikus-református
templom kapujára mi is kiszegeztük Luther fent nevezett 95 tézisét. Evangélikus
istentisztelettel folytatódott
közös alkalmunk a református testvérekkel a reformáció
500. jubileumi évében.
Steremczki András
evangélikus lelkész

Az emlékezés mécsesei
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület felhívására városunk lakói gyertyagyújtással emlékeztek a
háborúkban elesett, soha
haza nem tért fiúkra, apákra,
déd- és ükapáinkra.
A „Közös Európában
együtt emlékezés” elnevezésű
nemzetközi kezdeményezés
november 11-ét, a 11. óra 11.
percét jelölte meg mint azt a
napot, órát és percet amikor
a csatatereken elhunytakért
gyújtunk egy szál gyertyát.
Az időpont jelentősége, hogy
1918-ban az utolsó békekötés aláírásával ekkor zárult
le végleg az I. világháború,
melynek összességében 37
millió ember esett áldozatul.
A kezdeményezés célja, hogy
a ma élő nemzedék ne feledje a háború borzalmait azért,
hogy mi magunknak soha ne
kelljen átélnünk azt, továbbá
rávilágítson a BÉKE, a békésen egymás mellett élés fontosságára.
A november 11-én 11 órakor az I. világháborús emlékműnél tartott megemléke-

zésre összegyűlteket Bodnár
Sándor elnök köszöntötte. A
gyertyagyújtáson részt vettek a Jankovich Miklós Általános Iskola diákjai, valamint
a Napsugár Asszonykórus
tagjai, akikkel együtt énekeltük el a Himnuszt. Beszédet
mondott Baksa László tanár úr, Nagyné Berzai Márta képviselő asszony és Bozai Márton plébános úr is.
Az alkalomhoz illő dalokat
énekelt a Jankovich Miklós
Általános Iskolai pedagógusaiból és magánszemélyekből
álló alkalmi férfi kórus, végezetül pedig Lendvai Józsefné
Juhász Gyula szép versét szavalta el a megemlékezőknek.
Ezután közösen meggyújtottuk a mécseseket és elhelyeztük az I. világháború áldozatainak emlékművénél.
Valamennyi megjelentnek köszönjük, hogy együtt
emlékezhettünk meg a háborúkban elesettekről, a csataterek rácalmási áldozatairól.
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Felöntöttek a garatra
Az elmúlt hónapunk az alkoholos befolyásoltság alatt
álló személyekről szólt. Három
alkalommal kellett intézkedni olyan emberekkel szemben,
akik alkoholos befolyásoltságuk miatt nagyon felerősödtek,
vagy éppen teljesen legyengültek. Mindhárom esetben „ügyfeleink” a pszichiátrián töltötték
az éjszakájukat.
Egyesületünk tagjai a korai
sötétedés miatt nagyobb hangsúlyt fektetnek a kora esti járőr
szolgálatokra, ezzel elejét szeretnék venni a besurranásos lopásoknak.
Halottak napján tagjaink a
helyi körzeti megbízottakkal
folyamatos szolgálatot biztosítottak a temetőben és a temető
környékén, hogy megelőzzék a
látogatók sérelmére elkövetett
bűncselekményeket. Talán jelenlétüknek is köszönhető, hogy
egyetlen bűneset sem történt.
Már-már köztudott, hogy
a korai sötétedéssel megszaporodnak a besurranásos lopások. Településünkön az idei évben még nem volt ilyenre példa,
ami talán köszönhető lakosaink
figyelmességének, valamint a
SZEM (Szomszédok Egymásért) mozgalom működésének
is. De továbbra se felejtkezzünk
meg a kertkapuk, bejárati ajtók
és az ablakok zárásáról, főleg
akkor, ha rövidebb-hosszabb

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

ideig távol maradunk lakhelyűnktől, lakásunktól. Ismételten figyelmeztetünk (mint már
számtalanszor), hogy továbbra is sok az utcán hagyott gépjármű, ráadásul úgy, hogy értékes tárgyak (laptop, táska, drága
feltöltők) vannak a járműben
hagyva. Ezek kínálják magukat
az erre szakosodott embereknek, akik a másodperc töredéke alatt feltörik az autót és eltulajdonítják a benne levő értékes
tárgyakat. Előzzük meg a bajt!
Továbbra is kérünk minden autóst, hogy amennyiben teheti,
tárolja gépjárművét garázsban,
vagy legalább a kerítésen belül.
Közterületeinken
megfigyelhető, hogy sok lakóépület előtt nagy méretű kövekkel
vagy más leleményes építmén�nyel próbálják védeni s lakótársaink a házuk előtt levő közterületet. Ám ezzel nagy bajt
okozhatnak másoknak (és saját maguknak is). Mert csúszós,
havas évszak következik, és az
útpadkájára kihelyezett kövekre rámehet a gépkocsi – elég
ehhez egy rossz kormánymozdulattal –, és komoly károk keletkezhetnek az autókban. Nem
beszélve a kerékpározó vagy éppen szánkózó gyermekekről, illetve ezeknek az eseteknek a
jogi következményeiről. A közterületen lévő gondozatlan fák
szintén nagy veszélyt jelentenek
a közúti közlekedésben és kerékpározásban. A kihajló ágak,
elburjánzott cserjék rossz látási viszonyokat eredményeznek.
Kérjük a lakókat, hogy a közterületre kiültetett fák fejlődését ne csak a gyümölcs beéréséig
kísérjék figyelemmel, illetve ne
csak addig érezzék magukénak
a növényt, hanem az őszi és a
tavaszi korona metszését is végezzék el. (Gallyazási felhívást
olvashatnak a 16. oldalon!)
Az őszi, téli csapadékos időszak beálltával ismét nagy gondokat fognak okozni a betemetett, eltorlaszolt vízelvezető

árkok. A járőrözéseink során tapasztaltakra és lakósági bejelentésekre hivatkozva tudjuk
mondani, hogy nagyon sok lakótársunk a nyáron levágott fűvet és az ősszel lehullott falevelet
előszeretettel tárolja az árkokban. Helytelenül! Tavaly ilyen és
ehhez hasonló problémák miatt
öntött el a víz házakat, kerteket,
tagjainknak és a tűzoltóknak
kellett éjszaka menteni a károsultakat és vagyontárgyaikat. De
nem ritka az sem, hogy a kertben fölöslegessé vált földdel töltik be a vízelfolyó árkokat. Legutóbbi eset: a Jázmin és a Rózsa
utca kereszteződésében körülbelül 20 méter hosszon töltötték
fel az árkokat a kertben összegyűjtött földdel. Kérünk mindenkit, hogy a vízelvező árkokat
hagyják szabadon és tartsák tisztán! Ezzel sok kellemetlenséget
megelőzhetnek!
Az ünnepi készülődéskor,
vásárláskor is figyeljenek értéktárgyainkra, mert most jön
a zsebesek szezonja! Bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési járműveken fordulhatnak
leginkább elő, de a nyílt utcán
sem elképzelhetetlen a támadás.
Értékeinket, főleg pénztárcánkat olyan helyen tárolják, hogy
az ne legyen könnyen hozzáférhető, és pénzünket akár több
helyen is tarthatják, leginkább
ajánlatos a gombbal, patenttal
biztosított belső zsebekben tartani az értékeket. Főleg hölgyek
figyelmébe ajánljuk: a vállra helyezett táska soha sem biztonságos, könnyű mozdulattal le-,
illetve kitéphető a kezükből,
és észrevétlenül bele is nyúlhat bárki, valamint a ruhapróba
közben letett táskát is egy pillanat alatt el tudják lopni.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének
tenni Rácalmás jónak mondható közbiztonságának érdekében. Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

Hankook
adományozás

Hatodik éve fut a Hankook
Tire Magyarország Abroncsadományozási Programja, amelyet több mint 13 000 átadott
gumiabroncs, megközelítőleg 195 990 000 km megtett
út és 1 229 támogatott szervezet fémjelez. A kedvezményezettek közül idén már 380-ra
nőtt a kisebb nonprofit szervezetek száma
Az országban egyedülálló
kezdeményezést 2012-ben indította a vállalat azzal a céllal,
hogy olyan országos hatáskörű
és kisebb nonprofit szervezeteket támogasson, amelyek tevékenységükkel a társadalom
számára fontos szolgálatot végeznek, sokszor korlátozott
anyagi körülmények között.
Idén is a támogatott szervezetek között volt az Országos
Mentőszolgálat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Vöröskereszt is. Ezzel a Hankook
Abroncsadományozási Programja szinte az egész országot
lefedi, hiszen valamennyi megyében támogat olyan kisebb
és nagyobb szervezeteket, akik
sokszor szinte láthatatlanul
végzik áldozatos munkájukat.
„Büszkék vagyunk arra,
hogy a hat éve indított Abroncsadományozási Programunk alatt már annyi szervezetet támogattunk, hogy
gyakorlatilag alig találni Magyarországon olyan - a kiírásnak megfelelő - szervezetet,
aki ne részesült volna abroncsadományban. Ez is azt bizonyítja, hogy sikeres a programunk és igény van az általunk
nyújtott támogatásra. Biztosak
vagyunk abban, hogy jó helyre kerül az adományunk, olyan
szervezetekhez, akik nélkülözhetetlen munkát végeznek, így
közvetett módon, az abroncsainkon keresztül még több
emberhez jut el a segítség.” mondta el Hwang Seong Hak,
a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda
Márton napján

November 11. MÁRTON napja. „Aki ezen a napon libát
nem eszik, egész évben éhezik!”
Aki 2017. november 10-én ellátogatott a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsődébe az a következő évben nem fog
éhezni! Kínálatunkban szerepelt: libazsíros kenyér, sült tök,
tea, Maci csoport műsora, libatorna, kézműves tevékenység,
táncház. A lakmározáson kívül 17 órai kezdettel lámpás felvonulásra került sor, mely nagy élmény volt mindannyiunk
számára. Köszönjük szépen Németh Istvánnak a segítségét,
tököt sütött, teát főzött és osztott.

Várjuk a Mikulást

ZÖLD ALMA
Munkaközösség
„Csak, ha megértjük a világot, akkor tudunk aggódni érte.
Ha már aggódunk, akkor segíteni is fogunk. Ha már segítünk
is, azzal mindent megteszünk a megmentéséért.”
( Jane Goodall)
A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete 2017-2018-as tanévben megalapította a „ZÖLD
ALMA” munkaközösséget. Legfőbb törekvésünk az
óvodáskorú gyermekek környezettudatos szemléletének
kialakítása, formálása, valamint rajtuk keresztül a szülői közösség szemléletmódjának alakítása. Számos tevékenységet és programot tervezünk a tanévre, melyek a
környezet megóvását, védelmét, a hagyományok megőrzését szolgálják.

Az elmúlt évek hagyományához híven december 6-án szerdán
délelőtt a művelődési ház civil termében várjuk a Mikulást. Kilenc
órától folyamatosan érkeznek a csoportok, szülőkkel, testvérekkel
közösen, versekkel, dalokkal köszöntjük a messzi földről érkezett
nagyszakállút

A munkaközösség első jelentős eseménye,
hogy 2017. november 18-26. közötti héten
csatlakozunk az
EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI
HÉT-hez,
melybe a szülőket is szeretnénk bevonni.

Rácalmás
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A Rácalmási Napsugár Asszonykórus
a XXIII. Bánáti Szerb Népzenei Találkozón Deszken
2017. november 4-én a XXIII.
Bánáti Szerb Népzenei Találkozó résztvevője volt, immár negyedik alkalommal a Rácalmási
Napsugár Asszonykórus.
A helyi Szerb Hagyományőrző Egyesület és elődjének a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzatnak kapcsolata a Napsugár Asszonykórussal nyolc éve kezdődött,
szerb népdalok tanulásával.
A dalok tanulását kottákkal,
a dalok lefordításával, a kiejtés tanulásával és harmonika kíséret biztosításával segítjük. Már számtalan szerb
népdal is szerepel repertoárjukban.
Az idei évben több meghívást is kaptak szerb rendezvényekre. Székesfehérváron szerepeltek az Ivánnapi
búcsún és nemzetiségi napon.

Dunaújvárosban a Horvátok és Szerbek Egyesületének 40 éves jubileumi
gáláján léptek fel a Bartók
Kamaraszínházban nagy sikerrel.
A rácalmási szerb programok állandó résztvevői, szereplői.
Az asszonykórus tagjai
izgalommal várták a népzenei találkozót.
A szerb népzenei találkozóra való felkészülést,
új szerb népdalok tanulását az idő rövidsége miatt
több próbával és lelkes szö-

Családsegítő körzetek
Rácalmás I. számú körzet:
Hódiné Schillinger Andrea
családsegítő
Elérhetőségek: tel.: 0625-440-018 és e-mail: gyerekjoletisz@racalmas.hu
Áfonya köz, Arany János
u., Bajcsy-Zs u., Barackvirág u., Barinai u., Bárka köz,
Béla köz, Bokréta köz, Bokros u., Borostyán köz, Búzavirág köz, Cinke köz, Deák
tér, Domb u., Dunai lejáró,
Evező köz, Fenyő köz, Fő
tér, Gárdonyi Géza u., Gélicshegyi u., Gyöngyvirág
köz, Gyümölcs u., Hajnalka
u., Hajós köz, Halász köz,
Harmat köz, , Horog köz,
Ibolya köz, Jégmadár u., Juharfa köz, Keszeg köz, Kígyó köz, Kis köz, Kis-Duna
parti u., Kiss Ernő u. 51- és
78-végig, Kócsag köz, Kőris u., Ladik köz, Levendula u., Liliom köz, Mandula

köz, Margaréta köz, Matróz köz, Mester u., Mogyoró köz, Muskátli köz, Nádas
köz, Orgona u., Páfrány köz,
Pálma köz, Páskom dűlő,
Patak u., , Pázsit köz, Pirosalma köz, Ponty köz, Repkény köz, Rév u., Rozmaring
köz, Sirály u., Somogyi Béla
u., Szárcsa köz, Szávó köz,
Szélescsapás u., Szent Imre
köz, Szentkúti u., Szigetfő
u., Szigony u, Szőlő köz, Tallián köz, Tolsztoj u., Tengerész köz, Vadkacsa köz, Vágóhíd u., Venyimi u., Vessző
köz, Völgy köz.
Rácalmás II. körzet:
Vass Erika családsegítő
Elérhetőségek: tel.: 0625-507-068 és e-mail: gyerszolgalat@racalmas.hu
Adonyi u., Ady E. u., Babits M. u., Balassi B. u., Béke
köz, Bruck köz, Cimbalom

vegtanulással sikerült elsajátítani.
Az asszonykórus ismét
nagy sikert ért el az idei műsorával is. Négy szerb népdalt, és egy magyar (székely)
népdalt adtak elő. Nagyon
szépen csengtek a két szólamban előadott szerb népdalok.
Egy 20 fős busszal elindultunk Deszkre. A három
órás utazás jól telt, jó hangulatban
megérkeztünk.
Öltözködés,
behangolás,
színpadi beállítás után a tizennyolc fellépőből ötödikköz, Csepecz köz, Erdősor, Esze T., Fő u., Fürdő u.,
Hársfa u., Helyes I. u., Iskola
u., Jankovich M. köz, Jázmin
u., József A. u., Kamilla köz,
Katona J. u., Kinizsi P. u.,
Kiss Ernő u. 38-76 és 11-49,
Korányi tér, Kossuth L. u.,
Körtés u., Lépcsős köz, Május 1. u., Márkus I. u., Martinász u., Meggyfa u., Nárcisz köz, Nyárfa sor, Nyírfa
u., Panoráma köz, Park köz,
Petőfi S. u., Prekop F. u.,
Rác köz, Radnóti tér, Rákóczi F. u., Róth köz, Rózsa u.,
Sárvári u., Síp u., Sütő köz,
Széchenyi tér, Szentháromság tér, Templom köz, Tóth
Á. u., Tulipán u., Vasvirág u.,
Viola u., Zrínyi M. u.
Rácalmás III. körzet:
Rozonics Patrícia családsegítő

Elérhetőségek: tel/fax:
06-25-440-440 és e-mail:
csaladsegito@racalmas.hu
Akácfa u., Baboskerti lejáró, Bagoly köz, Belmajor,

ként lépett fel az asszonykórus, Márkusné Igmándi
Zita karmesterrel és Juhos
Melinda harmonika kíséretével. Minden dalukat a közönség tapsvihara mellett fejeztek be.
A népzenei találkozó egy
közös vacsorával ért véget,
ahol a teljes vendégsereg
együtt énekelt, miközben a
zenészek az asztalok között
járva újra játszották a színpadon is előadott dalokat. A
XXIII. Bánáti szerb népzenei találkozó örök élmény
marad számunkra, a jó szervezésnek és a kiváló fellépőknek köszönhetően.
Szvoboda Ferencné
Rácalmási Napsugár
Asszonykórus Egyesület
Mohainé Csupity Zsófia
Rácalmási Szerb
Hagyományőrző Egyesület
Bíbic köz, Bimbó köz, Bojtorján u., Ciklámen köz,
Csalogány köz, Csillag u.,
Csóka köz, Dália köz, Daru
köz, Dózsa György u., dr.
Sárközi Ferenc u., Duzlok
dűlő, Egres köz, Eper köz,
Fecske köz, Fülemüle köz,
Hajnal u., Harangvirág köz,
Hattyú köz, Hold u., Holló
köz, Hóvirág köz, Hunyadi
Mátyás u., Jácint köz, Jókai
köz, Kazinczy Ferenc köz,
Király u., Kiss Ernő u. 1-9 és
2-36, Koltói Anna u., Kulcsi
u., Madách Imre u., Málna
köz, Mályva köz, Mikszáth Kálmán u, Móricz Zsigmond u., Nap u., Nefelejcs
u., Pacsirta u., Pázsit köz,
Pelikán köz, Pillangó köz,
Pincesor, Pinty köz, Rezeda köz, Rézvirág köz, Rigó
köz, Szeder köz, Szirom köz,
Szitakötő u., Táncsics M. u.,
Vadvirág köz, Vörösmarty
M. u., Szlatina tanya, Kölcsey Ferenc u., Móra Ferenc
u., Illyés Gyula u.
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Őszi kézműves játszóház

Már hagyománynak mondható, hogy az iskolai őszi és tavaszi szünetben kézműves játszóházat szervezünk a rácalmási
gyerekek számára a művelődési házban. November 2-án sok
gyermek érkezett, akik többek között tobozból és hungarocellből, valamint üvegfestéses technikával készíthetett dísztárgyakat. Aki mind az öt állomáson alkotott, azon kívül,
hogy hazavihette amit készített, plusz ajándékot is kapott.

Ünnepi megemlékezés

Az utolsó meleg őszi napon, október 20-án tartotta Rácalmás városa az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésát.
2017. október 20-án délután a Jankovich Miklós Általános Iskola udvarán az iskolások ünnepi műsorával kezdődött, majd a Millenniumi tónál lévő 1956-os emlékműnél
koszorúzással folytatódott az ünnepi megemlékezés, ahová
közösen, fáklyás menetben sétáltak át az ünneplők.  K.A.

Festményekben
gyönyörködhettünk

November 8-tól 20-ig volt megtekinthető a Rácalmási
Festőkör alkotásainak kiállítása a Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtárban. A dáma Nógrádi Katalin által évek
óta vezetett szakkör tagjaitól igazi műalkotásokat láthattunk.
Gratulálunk minden kiállítónak!
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Kirándultak a Cimborák

Már régóta tervezték a Csokoládé Múzeum meglátogatását egy igazi csokoládétúrával egybekötve, majd a finom édességekkel feltöltekezve egy kiadós szellemi táplálékkal, az operaház meglátogatása tenné fel a koronát erre a szép szép őszi
kirándulásra.
Már fél 9-kor elindultunk Dunaújvárosból, és nemsokára
csatlakoztak hozzánk a Rácalmásról induló cimborák is.
Először a Csokoládé Múzeumba érkeztünk, ami a várakozáson felüli volt, igaz, hogy nem csokoládéból volt a kastély, pedig
sokan örömmel törnének egy darabot a „csokoládé palota” kerítéséből. Az Árpádföldön, a Bekecs utca 22. sz. alatt található
Csokoládé Múzeum épülete ugyan hagyományos anyagokból
épült és a kerítés is kovácsoltvas, senkit nem ér csalódás, hiszen
sok-sok csokoládét kóstolhat, aki ellátogat ide.
A kakaófát ábrázoló kapu kitárult, és ahogy beléptünk az
épületbe, máris éreztük a csokoládé fenséges illatát, és a csokoládé szökőkútból mindjárt meg is kóstoltuk az Istenek eledelét.
Elénk tárultak a százéves csokoládé készítő és boltos eszközök,
régi nagy csokoládé gyárosok remekre sikerült termékeit csomagolásait tekinthettük meg. Nem maradt el a saját csokoládénk elkészítenek sem, aztán forró csokoládéval a kezükben ültünk be a filmmúzeumba, visszatekintsünk a csokoládé érdekes
történetére. Közben nem csak szem és lélek kapott táplálékot,
csokoládékóstolók sora következett a film vetítése alatt (marcipános, ét, mogyorós, tejcsokis, akár Gombóc Artúrt is idézhetnénk). Majd rövid érdekességeket hallhatunk és kérdezhettünk is. Befejezésképpen múzeum mintaboltjában kedvünkre
és a lehetőségeink szerint vásárolhattunk a legfinomabb csokoládékból,” olyan, mintha a mennyországba kerültünk volna”
áradoztak a gyerekek! Összegzésként a csokoládé szökőkútból
folydogáló csokoládéba marcipángolyót mártani, krémes forró
csokoládét ízlelgetni, s közben évtizedes, antik dobozokat csodálni, szívet melengető, édes érzés volt.
A látogatás után máris buszra szálltunk, és indultunk a következő helyszínre. Az operaházban vártak ránk. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült, Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon
díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek alkotásai is láthatók, Than Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan. Az építkezés 1875-ben kezdődött el és kilenc évig tartott.
A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására
1884. szeptember 27-én került sor I. Ferenc József magyar király jelenlétében.1945-től az intézmény hivatalos neve Magyar
Állami Operaház. Az operaházban részleges zajlik, így szabadon sétálhattunk a nézőtéren, mert az összes széket felszedték.
Nem csak az épület külseje, hanem a belső rész is szemet gyönyörködtető volt, ámulatba ejtettek minket az aranyozott oszlopok (24 karátos) a bordó bársony páholyok, festmények és a
egyedelállóan szép csillárok. Megtudtuk, hogy a felújítás után a
bordó kárpitot zölddel fogják felváltani, hiszen az is jól passzol
majd az arany oszlopokhoz. Igazi lelki feltöltődésben volt részünk, mert a búcsúzáskor egy mini koncertben is volt részünk!
Hazafelé egymás szavába vágva beszélgettek a gyerekek a nap
élményeiről. Megint gyarapodott a vidáman eltöltött órák száma, még jobban erősödött a cimborák között a barátság, hiszen
a dunaújvárosiak és a rácalmásiak már nem először vesznek
részt ilyen a fergeteges, élménydús kiránduláson.
Törökné Antal Mária
klubvezető

A hónap zenei válogatásában
az 1930-as és ’40-es évek kávéházi
hangulatát idézzük meg olyan
előadókkal, mint Gáczy Barnabás vagy
Lóránt Edit zenekara.
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Rajzpályázati eredményhirdetés és kiállításmegnyitó

Tisztelettel meghívjuk a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére
kiírt rajzpályázat (téma: Rajzold le, fesd le egy meghatározó élményedet a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárral
kapcsolatban!) eredményhirdetésére és kiállításmegnyitójára
december 13-án, szerdán 17 órától a Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtárba! (Szigetfő utca 31.)
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Fát ültettek a Cimborák
A Cimboraság komoly dolog.
Márminthogy a Cimbora Klub
tagjai nagyon is komolyan veszik hovatartozásukat. És nyomokat hagynak, nem csak a
fejekben.
A dunaújvárosi Cimbora
Klub szinte elsőként csatlakozott az Érdi Szabó Márta

nevével fémjelzett Cimbora
Mozgalomhoz. Dunaújvárosban 2003. április 24-én
került sor a helyi Cimbora
Klub alakuló foglalkozására.
A város és a környékbeli kis
települések iskoláiból csaknem harminc harmadik és
negyedik osztályos diák jött
el. Azóta Cimborafát ültet-

tek a József Attila Könyvtár
gyermekkönyvtára mellett,
amit egy, Nyitrai Mihály fafaragó által készített jelző
kopjafa jelöl.
A klub azóta már nagyot
nőtt, és egyebek között Rácalmáson is terjeszkedett
négy évvel ezelőtt. A hagyományoknak megfelelően nálunk is elültették a Cimbora
fát november elején, és el-

helyezték a Nyitrai Mihály
készítette jelölőfát is, hogy
a jövő gyermekeit is emlékeztesse majd tevékenységükre. Mindezt egy aprócska ünnepség keretein belül
tették meg. Németh Afrodité és Mák Luca egy-egy verset mondott el, majd közös
ének után mindenki egy marék földdel rögzítette a jelölőfát. (Forrás: duol.hu)
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS
TURISZTIKAI KÖZPONT

Készülünk a télre

A Jankovich-kúriában a hideg idő beköszöntével
kiemelt figyelmet fordítunk a park gondozására (avar
gyűjtés, komposztálás, őszi metszés) és a karbantartási munkálatokra. Az ősz első hónapjában sor került már a szökőkutak téliesítésére, valamint jelenleg
folyamatban van a kúria parkjában található szobrok takarása. A háttérben pedig már javában folynak az előkészületi munkálatok az adventi valamint
a szilveszteri rendezvényekre vonatkozóan. Az őszi
és téli időszakban egyre több céges, valamint családi rendezvény megtartására kerül sor a kúria termeiben, épületeiben. December 9-én pedig adventi kirándulást szervezünk Bécsbe, ezzel is hangolódva a
közelgő ünnepekre. A jövő évre vonatkozóan szeren-

csésen elmondhatjuk, hogy már számos házasulandó
pár keresett fel minket és egyeztetett időpontot szertartási helyszín, valamint lakodalom megtartására
vonatkozóan. A 2018. évi terveink között több rendezvény megtartása is szerepel, mint például a 2018.
február 17-én megrendezésre kerülő ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS, amely szervezési feladatainak már lassan
a végére érünk. Számos szolgáltató fogja képviseltetni magát nálunk, ahol az ide látogató párok egy helyen találkozhatnak a különböző szolgáltatói szektorok képviselőivel (vendéglátás, dekoráció, esküvői
ruha, egyéb kellékek, stb.). Év vége felé közeledve
már jó néhány a 2018-as évre vonatkozó rendezvény,
esemény került lefoglalásra, így elmondható, hogy
jövőre is sok-sok szertartás, családi, valamint céges
és egyéb rendezvény kerül megtartásra nálunk.
Jankovich-kúria dolgozói
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Karácsony előtti gyűjtés!

TISZTELT RÁCALMÁSI LAKOSOK!
Az emberek, amióta világ a világ, adakoznak, segítő kezet nyújtanak egymásnak. A szeretet ünnepe sokakban
megmozdít valamit. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt években annyi ember megmozdult, vette a fáradságot, ös�szekészítette a játékokat, könyveket, gyermekruhákat, tartós élelmiszereket és eljuttata hozzánk. Ezért szervezünk
az idén is gyűjtést.

Nagyon szeretnék, ha úgy, ahogy tavaly csak hibátlan, működő,
tiszta játékokat, ruhákat kapnánk. Amennyiben tartós élelmiszer
csomaggal szeretnék támogatni embertársaikat, akkor a csomag
tartalma elsősorban konzerv, száraztészta, liszt, cukor, tea, kávé,
szörp, olaj, só, zacskós leves legyen.
A gyűjtés helye:
Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmás, Szigetfő u. 17.
Jankovich Miklós Iskola Rácalmás, Szigetfő u. 24.
Védőnői Szolgálat Rácalmás, Korányi tér 1.
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Rácalmás, Széchenyi tér 19.

A gyűjtés ideje: 2017. november 13-december 15.

Gallyazás Rácalmáson november 20-tól!
Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a és a villamosművek, valamint a termelői,
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
szóló 2/2013. (I. 22.) NGM
rendelet előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan
tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani,
ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A fentiekre tekintettel
felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az
ingatlanuk területén a gal�lyazási munkákat VÉGEZZÉK EL.
Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízásából eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előre láthatólag 2017.

november 20. napjától RÁCALMÁS település területén gallyazási munkálatokat
fognak végezni.
Amennyiben Önnek a
gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük a
fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 0670/342-3185
E-mail:
kleinhansz@
agvagokft.hu
A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan
területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az
Önök zavartalan áramellátását.
Köszönettel:
Ágvágó Szolgáltató Kft.
(Részletek Rácalmás facebook oldalán vagy a www.
racalmas.hu oldalon)

17

Rácalmás

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Jöttem, láttam, győztem. És
azután? Azután felmentem Budapestre. 25 évet töltöttem Ráczalmáson, mindenben a csúcson
voltam: társadalmi megbecsülés és elismerés; több ráczalmási
egyesület elnöke voltam; az országos szaklapok várták cikkeimet; a nagy egyesületek vezetőségében ott voltam. Ezek az
én gondolataim Bajor Józsefről,
bár lehet, hogy ő ezt máskép élte
meg.
Bajor József (1858-1937)
szőlész, komlóés gyógynövény termesztő

A Bajor família kisbéri gyökerű és innen szóródtak szét az
országban. Bajor József apja, id.
Bajor József Kisbéren született,
de mint gazdatiszt többfele megfordult a Dunántúlon. Hat gyermeke is különböző helyen született. Szakmailag igen felkészült és
jó nevű szakember volt. Speciális
területe a komlótermesztés volt.
Idős korában fiához, Rácz-Almásra költözött és segített neki.
1897-ben meghalt és a rácz-almási temetőben nyugszik.
Bajor József 1858-ban Szigetvár melletti Hobolban született. Tanulmányai után, 20 éves
korában Rácz-Almásra jött és
kezdő gazdatisztként a Lehoczky gazdaságban vállalt munkát.
Fontosnak tartotta, hogy elméleti tudását összekösse gyakorlati tapasztalatszerzéssel. Nem csak
a növény és szőlőtermesztés, hanem a komló és gyógynövény termesztés körében is sokat tanult.
Ráczalmás társadalmi életébe,
mint fiatalember könnyen és gyorsan beilleszkedett. Hamarosan a
műkedvelő színtársulat tagja lett
és 1882-től részt vett az előadásokban. Jótékonysági előadásokon
énekelt, táncolt, 1907-től már kislányával is. Belépett a Rácz-Almási
Kaszinóba és 1880-as évek végétől
ő volt az elnöke. A Polgári Olvasókör vezetését is hamarosan átvette. Az Olvasókör szervezte évente

Bajor Kúria, ma iskola-étterem
a 48-as megemlékezéseket. Bajor
megyei vezetőket is meghívott az
ünnepségekre. Általában 70-80 fő
szokott részt venni ezeken a megemlékezéseken. Az ünnepi megemlékezések szónoka általában
Bajor József volt.
Megismerkedett Lehoczky
Emmával (1864-19?), akit 1885ben feleségül vett. Beköltözött a
Lehoczky kúriába. A Lehoczkyak ebben az időben költöztek
ki a Rózsamajorba. A Lehoczky-kúria Bajor Józsefre szállt és
ő fejlesztette tovább. 1886-tól
évente születtek a gyermekeik,
összesen kilenc.
Bajor József önálló gazdálkodásra rendezkedett be. A növénytermesztés mellett 12,5 hold szőlőt művelt. A 1880-as években
pusztított a filoxéra, ezért az új
szőlőtelepítésekhez nagy szükség volt szőlőoltványokra. Egy
szőlőoltvány iskolát hozott létre
és évente közel 100 ezer szőlőoltványt adott el. 1897-ben létrehozták az Országos Szőlőtelepítő Szövetkezetet, ezen keresztül az
állam is segítette az új szőlőtelepítéseket.
1885-ben a földművelésügyi
miniszter Bajor Józsefet megbízta
az állandó gazdasági tudósító tiszttel. Ő ezt a tisztséget 20 éven keresztül nagy szorgalommal töltötte
be. Belépett a Gazdasági Tudósítók
Egyesületébe és ott különböző tisztségeket töltött be. Bajor József a
Szőlészeti Lapok, valamit a Köztelek

hasábjain rendszeresen írta a szakcikkeket, ismertette az új amerikai
szőlőfajtákat, a szőlőművelést és a
védekezi módokat. Nem csak írt,
a gazdáknak előadást is tartott. Itt
Ráczalmáson 300 fő tulajdonos és
szőlőmunkás részvételével tartotta
meg előadását.
Az 1880-as évek végétől fokozatosan 12 holdra fejlesztette
gyógynövény termesztését. Bajor nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy olyan gyógynövényeket termesszen, amiből nagy hiány mutatkozott (mályva, kerti csombor,
római székfű, zsálya, stb.)
Bajor József bevezette a komlótermesztést 10 holdon. Id. Bajor József a komlótermesztésről
már könyvet is írt, így fia apja segítségével vágott bele a komlótermesztésbe. Cél az volt, hogy
a magyarországi serfőzés alapjait megteremtsék, ennek érdekében a komló termesztését növelni kellett. Sokféle komló fajtát
begyűjtött a szomszédos országokból, kitapasztalta talajigényüket, termőképességüket, érési
idejüket. Részt vett a Magyaror-

szági Vidéki Serfőző Egyesületének
megalakulásában és választmányi
tag lett. Az 1900-as évektől Országos Sörárpa és Komló Kiállításon szerepelt több komlófajtával,
így 1901-ben és 1903-ban elismerő oklevelet kapott.
1885-1905 közötti időben
Bajor József sok száz szakcikket
írt a Köztelek, a Borászati Lapok és a Budapesti Hírlap számára. Alapos elméleti tudását a
gyakorlatra alapozta, így az általa leírtak biztos segítséget adtak a
termelőknek.
25 év rácz-almási tartózkodás után felszámolta gazdaságát
és Pestre költözött. Egy új foglalkozásra rendezkedett be: gazdasági szakértőként mezőgazdasági
birtokokat, tanyákat, stb., közvetített eladók és vevők között. A
nagy változás okát nem sikerült
kiderítenem.
Az 1920-30-as években már
kevesebbet írt, de a halála előtti
három évben fellángolt írás szenvedélye. Ontotta a szakmai cikkeket, havonta hármat-négyet. A
Budapesti Hírlap „Kis Farmer”
rovatát szinte haláláig vezette és
írta a cikkeket. Az olvasók szakszerű írásokkal találkoztak és
ezért nagyon kedvelték. 1937ben életének 79. évében Budapesten hunyt el. A Kerepesi úti
temetőben temették el. A szakmai lapok részletesen méltatták
tevékenységét. „A régi világ egyik
kedves, művelt embere szállt sírba Bajor Józseffel, azoknak az öreg
uraknak egyike, akik értékes tapasztalataikkal gazdagították a fiatalságot, mert mindenkor lépést tudott
tartani a haladó korral”. Sz.Á.

Írjuk együtt Rácalmás történetét

Korábbi RÁCALMÁS-ban már kértem, hogy a tősgyökeres rácalmásiak 2-3 oldalban írják meg családjuk
történetét. A felhívásra kevesen reagáltak, többen haladékot kértek. Most a határidőt eltoljuk 2017. december 31re. Ismételten kérem, hogy írják meg családjuk történetét
és 2-3 képpel juttassák el hozzám. A szükséges segítséget
megadom hozzá.
Szalai Árpád
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei VII.
Népoktatási törvény a kiegyezés után, Eötvös (1867-1919)
Rácz Almás a kiegyezés után elindult a polgárosodás útján. Felvirágzott
az ipar és a kereskedelem, a
korábban működő céh helyébe 1881-ben az Egyesült
Vegyes Ipartársulat lépett.
Magyarország iparosainak
és kiskereskedőinek 1892ben, Budapesten kiadott
czím és lakjegyzékében több
mint száz helybélit találunk. A vasúti közlekedés
megindulása közelebb hozta a fővárost, növelte az álláslehetőségeket. A Duna
Gőzhajózási Társulás új kikötőhidat létesített. 1885ben kezdték meg a település melletti Duna szakaszon
a folyószabályozást, mely
munkalehetőséget jelentett a
falu lakóinak. Helyben lakó
orvos praktizált a faluban.
Kiépítették a telefonvonalakat. A jó minőségű ivóvízellátás érdekében két artézi
kutat fúrtak, a közbiztonság fokozása végett csendőrőrsöt hoztak létre. A nagyközség főutcáján (a jelenlegi
Kossuth Lajos utcán) takaros üzletek, vendéglők, polgári házak emelkedtek, és ott
sorakozott a községháza, a
takarékpénztár, a gyógyszertár, az orvosi rendelő, a posta,
és a templommal szemközt
az első, valóban oktatási célra emelt épület, az „alsó iskola”. A Kis utcán (ma Kiss
Ernő utca) és a közökben
nád vagy zsúptetős, vert falú
vályogházak bújtak meg, ott

A Katolikus Kör, és a falán lévő márvány tábla, melyre az első
rácalmási katonák névsorát vésték 1922-ben
éltek szegényebb emberek, melynek a művelődés iránparasztok, zsellérek, halá- ti igénye és a környezetészok. A falu képéhez tartoz- vel szembeni felelősségértak a kúriák is, az őket övező zete nagyszámú egyesületet
parkokkal. Sajnos a lösz- hozott létre. Polgári Olvapart csúszása romba döntöt- sókör és Kaszinó, Önkénte ezeknek az épületeknek tes Tűzoltó Egyesület, Kanagy részét, de a beépítés tolikus Kör, Önképző Iparos
szerkezetét napjainkban is Egylet munkálkodott a faőrzi az Ófalu. Rácz Almás luban. Rendszeresek voltak
ekkortájt járási központként a jótékonysági bálok, műsoműködött, a járáshoz tartozó ros estek, műkedvelő színnagyközségek: Nagyperká- házi előadások. A Jótékony
ta, Kisperkáta, Dunapente- Nőegylet tevékenységének
le, Baracs, Szabolcs, Adony, eredményeként közadakoIváncsa, Ercsi, Érd, Batta, zásból 1898-ban „Községi
Ráckeresztúr. A kiegyezés szegény- és kórházat” épíés az első világháború kö- tettek és működtettek.
zötti időszakban a községMíg a falu lélekszáma
ben közbirtokosokból, ipa- nagyjából változatlan marosokból, kereskedőkből és radt, a szerb lakosok száma
jobb módú gazdákból lét- egyre csökkent (1868-ban
rejött egy kis létszámú, ám 138, 1920-ban már csak 51),
a falu életében meghatáro- és már nem működött önálzó jelentőségű középréteg, ló görögkeleti plébánia. Az

Lélekszám és hitélet
év
1880
1890
1900
1910

lélekszám
3374
3599
3992
4208

római kat.
3004
3228
3637
3816

református
58
61
95
169

evangélikus
36
40
43
52

görögkeleti
108
106
76
62

izraelita
165
163
139
103

világháborúban hősi halált halt
1881. év elején végrehajtott
népszámlálás adatai szerint
Rácz-Almáson „írni, olvasni tudása szerint” 1042 lakos volt.
Az 1867-es kiegyezés
után Eötvös József lett a
Vallás és Közoktatási Miniszter. Célja a polgári átalakulás elősegítése, melyhez a
magyar közoktatás teljes átalakítására volt szükség, ezen
belül is a legfontosabbnak a
népoktatás ügyét tekintette.
1868-ban megszületett Magyarország első népoktatási
törvénye. A maga nemében
kiemelkedő jelentőségű volt,
megelőzte Európa több országát, többek között Angliát és Olaszországot is a tankötelezettség bevezetésében.
A felekezeti iskola nélküli
falvakban közös népiskola
felállítását rendelte el. Létrejött a hatosztályos elemi
népiskola. 12-15 éves kor
között pedig ismétlő elemi
népiskolába jártak a gyerekek, ahol már nem volt mindennapos oktatás. A népoktatás nem volt ingyenes, de
az igazoltan szegény szülők
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nem fizettek tandíjat. A falusi iskolák nagyrészt osztatlanok voltak, több évfolyam tanulói jártak egyetlen
osztályba. Egy tanító sokszor 60-80 gyermeket oktatott egyidejűleg. Ahhoz,
hogy eredményesen végezze
a munkáját, be kellett vonnia
a nagyobb gyerekeket a kisebbek tanításába, és fegyelmezésébe. A testi fenyítés
mindennapos volt, de a szülők nem tiltakoztak, mert
maguk is nélkülözhetetlennek tartották ezt a fegyelmezési formát. Dologidőben továbbra is nagy volt a
hiányzás. A községi iskolák
elsőfokú hatósága az iskolaszék volt, melyben a helybéli lelkész, a tanító és a helyi
lakosság képviselői kaptak
helyet Az iskolaszék választotta a tanítót, ellenőrizte
az iskolai munkát, a tandíj
beszedését, a tanulók mulasztásainak alakulását, rendelkezett az iskolaépület
javításáról, a taneszközök
beszerzésről. Működött az
állami felügyeleti rendszer
is, a tanfelügyelők a községi és az egyházi iskolákat is
ellenőrizték. Az állam tanítóképzők és minőségi népiskolai tankönyvek létrehozásával segítette elő az oktatás
színvonalának emelését. A
nagyobb községek polgári iskolát létesíthettek, ahová a népiskola első négy osz-

A községháza és a gyógyszertár 1900-ban
tályát elvégzett gyermekek segítette az oktatómunkát.
nyerhettek felvételt. A pol- (A számológép egy fakeret
gári iskola a fiúknak hat (a volt, melyben 10-10 fagolyó
gyakorlatban nem volt igény volt felfűzve tíz egymás alatt
az ötödik, hatodik évfolyam- kifeszített huzalra. Az összera), a lányoknak négy éves adás és kivonás műveleteigyakorlati műveltséget adó nek szemléletesebbé tételét
képzést nyújtott. A 19. szá- szolgálta a tízes számrendzad utolsó éveiben ezer új ál- szerben. Ezt az eszközt még
lami iskola létesült.
száz év múlva is használFejér megye alispánjainak ták.) A megyei iskolatanács
1873. évi jelentésében olvas- 1874-es, az előző öt évet érhatjuk, hogy a pusztákon élő tékelő jelentésében megálgyermekek iskolába járása, lapítja, hogy a tanulók több
kivált télen megoldhatatlan helyen csak 4-5 hónapig járnehézségekbe ütközött. 195 nak iskolába, a tanítók egy
felekezeti, 10 községi elemi része még át sem tekintetiskola működött a megyében te a tantervet, és módszerta286 tanteremmel. Falitér- ni hiányosságokkal is küzd.
kép, földgömb, természet- Mellőzik a nép anyagi helyrajzi ábrák, és számológép zetének javítására bevezetett

A Takarékpénztár épülete a Kossuth Lajos utcában
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tantárgyakat (gyümölcstermesztés, gazdászat, méhészet, konyhakertészet). A
községek a faiskolák helyeit
még be sem szerezték (Rácz
Almáson 1881-ben már volt
faiskola a mai Arany János
út és a Barina patak közti területen). A megyei iskolatanács leszögezte, hogy
a tanítási hiányokon a póttanfolyamok nem segítettek, több reményt fűztek a
tanítóegylet megalakításához, melyben minta előadásokkal, kölcsönös eszmecserékkel segíthetnék egymást
a pedagógusok. Hiányosnak találta az iskolatanács
a leánygyermekek nevelését
is, mert a legtöbb iskolában
sem konyhakertészetet, sem
gazdászatot, sem kézimunkát nem tanítottak nekik,
ezért tanítónők alkalmazását javasolták. Számítottak
a szolgabírók segítségére az
ezzel kapcsolatos előítéletek legyőzésében. Felhívta
a dokumentum a figyelmet
a nőneveléssel kapcsolatos hiányosságokra. A kevés
nyilvános és olcsó tanintézet
miatt kénytelenek voltak a
jobb módú szülők leányaikat
a háznál nevelni, vagy magántanintézetbe adni, illetve
lakóhelyüktől távolabbi vidékre küldeni.
Németh Miklósné
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Sportegyesület

Rácalmás SE Vízi- és Szabadidősport
Szakosztály – 2017. év összefoglaló
A szakosztály története
A Rácalmás SE Vízi- és
szabadidősport Szakosztálya 2008-ban alakult meg.
Gyakorlatilag a nulláról elindulva fejlődött évről-évre a vízisporttelepé, rengeteg
önkéntes szülői munkával,
pályázattal valamint az önkormányzat támogatásával.
Az infrastruktúra fejlődésével párhuzamosan a szakmai munka is egyre sokrétűbb lett. Kezdetben egyetlen
edző, Antal Iván végezte a
gyerekek felkészítését Bölcskei Ferenc szakosztályvezető
mellett, ma már három edző
irányításával csaknem ötven
gyermek és fiatal sportol a
szakosztályban a kajak-kenu
szakágban, emellett szabadidős sárkányhajó és masters
felnőtt csapat is működik.
Kortól függetlenül aki szeretné, lehetősége van a vízi
sportolásra. Bár a szakosztály alapvető küldetése továbbra is az utánpótlás-nevelés, ma már három U17-18
korosztályú válogatott kenus
versenyzővel is büszkélkedhetünk, Horváth Benedek,
Bucsi Bálint és Bucsi Bence
személyében.
Edzőink
Jelenleg három edző dolgozik a szakosztályban. Vizi
Gábor az U16-os korosztálytól idősebb férfi kajakosok és kenusok utánpótlás edzője, 10 sportolóval
foglalkozik. Antal Ivánnál
sportolnak a női szakág versenyzői, valamint serdülőkorig néhány fiú, ő mintegy
20 fiatallal foglalkozik. Földesi Bánk a szakosztály ne-

gek Versenyét, ahová 35 nemzet legjobb fiatal sportolóinak
társaságában szintén kijutottak a szakosztály versenyzői
is. Horváth Benedek C-1 500
méteren aranyérmet szerzett.
C-2 500 méteren Bucsi Bálinttal párosban a 4. helyet
szerezték meg. Két sporttársukkal, a dunaferres Kollár
Kristóffal és a paksi Hodován
Dáviddal 3. helyezést értek el
C-4 200 méteren.

Versenyzőink és edzőik a nagy-hideg-hegyi futáson
velőedzője, a kajak-kenu kölyök és gyermek korosztály
versenyzői tartoznak hozzá,
mintegy 20 fő sportol az ő
irányításával.
2017. évi nemzetközi
versenyek
Az idei év a szakosztály
eddigi legeredményesebb esztendeje volt, sportolóink szép
eredményeket értek el rangos
hazai és nemzetközi versenyeken is.
A Maraton Országos Bajnokságot májusban Győrben rendezték meg, ahol a
C-2 18 km versenyszámban
ifi korosztályban Bucsi Bence aranyérmet szerzett párostársával, a lágymányosi
Mikolics Mihállyal. Győzelmükkel kijutottak a Portugáliában júniusban megrendezett Maraton Európa
Bajnokságra, ahol egy sajnálatos ütközés miatt lecsúsztak a dobogóról, ám a hajóba
visszaszállva végül kemény

küzdelemben a 6. helyezést
sikerült megszerezniük.
Szintén Győrben rendezték meg júliusban a világ 3.
legnagyobb sporteseményét,
az ifjúsági olimpiát, az European Youth Oiimpic Festivalt (EYOF). Olimpiai hangulatban és körülmények
között zajlottak a versenyek,
a kajak-kenu sportágban 36
ország versenyzői küzdöttek egymással. A szokásosnál
több selejtező, előfutam során
kemény munka volt eljutni a
döntőig.A szakosztály kenus
versenyzője, Horváth Benedek egyedül képviselte korosztályában és a kenu szakágban Magyarországot. Remek
teljesítménnyel C-1 500 méteren és 200 méteren is ezüstérmet szerzett, míg mix párosban szintén egy ezüst és
egy negyedik helyezés gyűjtött be a fiatal sportoló.
Szeptemberben a csehországi Racice-ben rendezték
meg az Olimpiai Reménysé-

2017. évi hazai versenyek
A három válogatott sportoló mellett figyelemre méltó eredményeket értek el a
szakosztály fiatalabb korosztályú versenyzői is. Igazán értékesek a feltörekvő fiatalok
érmes helyezései a júliusban
Sukorón megrendezett Magyar Bajnokságon. A szakosztály serdülő női kajaknégyese bronzérmet szerzett
Bucsi Blanka, Csőregi Dorka, Ecsődi Sára, Horváth Laura összeállításban. Emellett
Poszpischil Lőrinc- Fridrich
Levente, Bucsi Dániel- Nagy
János kajak ketesben szerzett
érmes helyezést a bajnokságon. Az év során a kisebb
versenyeken a szakosztály
minden tagja kapott valamilyen színű érmet (ezekben a
korosztályokban az első hat
helyezett kap érmet)
A bajnoki pontversenyben idén a Rácalmás SE Vízi-és Szabadidősport Szakosztálya a 150 klub közül
az összesített 36. helyet szerezte meg. Az utánpótlásnevelő klubok rangsorában,
az U10-18 korosztály eredményeit figyelembe véve az
előkelő 28. helyen végzett a
szakosztály.
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Kézilabda meccsek és eredmények
Férfi csapat
eredményei:

Rácalmás SE - Martonvásári KSE 28 - 27
Ercsi SE - Rácalmás SE
22 - 19
Bicskei TC - Rácalmás
SE 22 - 23
Móri KSC II. - Rácalmás
SE 24 - 37
Rácalmás SE - VAX KE
Sárbogárd 22 - 21
Rácalmás SE - Velencei
SE 38 - 30
A csapat jelenleg a megyei bajnokság első helyén
áll. A hátralevő két fordulóban nehéz mérkőzések várnak a fiúkra hiszen a két bajnokesélyes csapattal (Ercsi
és Martonvásár) csapataival
szemben kell megvédeni az
első helyezésüket.

A Rácalmás SE férfi felnőtt kézilabda csapata

A Rácalmás SE U14-es csapata

A női csapat
eredményei

Női csapat eredményei:
DKKA NKFT III. Rácalmás SE 26 - 35
Rácalmás SE - Bicskei TC 22 - 22
Dunaújvárosi AC Rácalmás SE 18 - 19
Rácalmás SE - Soponyai SE 20 - 22
Velencei SE - Rácalmás SE 24 - 20
Rácalmás SE - Martonvásári KSE 26 - 38
Három fordulóval a
szezon vége előtt a csapat az ötödik helyen áll.

A felnőtek mellett remekelnek
az U-14-es kéziseink is

Az utánpótlás csapataink közül kiemelkedik az U-14 csapat teljesítménye. Pontveszteség nélkül vezetik az U-14 III.
osztály régiós bajnokságát.
Az őszi szünetben Érden vett részt a csapat egy meghívásos Kupán ahol meggyőző fölénnyel elnyerték a győztesnek
járó serleget és Noé Roland 17 góllal gólkirály lett.
Gratulálok csapataink szerepléséhez a játékosoknak és az
edzőknek.
Nógrádi Sándor

Noé Roland veszi át a gólkirálynak járó serleget
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Több évre visszanyúló sportbaráti kapcsolataink ápolására és U-19-es csapatunk ez
évi szereplésének méltó lezárásának érdekében az alábbi bemutató mérkőzésre kerül sor,
melyre szeretettel várjuk csapatunk szurkolóit, nézőit!

Rácalmás SE U-19 (fiú) – MTK Hungária FC U-19 (kiemelt lány)

					
Helyszín: Rácalmás Sportpálya (Május 1 utca)
Időpont: 2017. november 25. szombat 11:00 óra
A mérkőzés alatt forró teával kedveskedünk a kitartó szurkolóknak!
Sportbaráti üdvözlettel:

Garda István
Rácalmás SE Labdarúgó Szakosztály vezető

Véget értek
az őszi fordulók

Lapzárta után, múlt hét
végén játszották a felnőtt és
ifi futballcsapataink az őszi
forduló utolsó mérkőzését.
Mindkét gárdánk a megye
II. osztályban játszik ebben
a szezonban, a felnőttek a
kiesés ellen küzdenek jelenleg, az ifi játékosaink teljesítménye viszont egyre jobbnak
mondható.
(Az őszi fordulók összefoglalóját lapunk decemberi számában olvashatják.)

Gyermek focistáink diákolimpiai sikerei
A Rácalmás SE
gyermek focistái
a Diákolimpián
mérkőztek meg
az ellenfelekkel
az őszi hónapokban.
Az U-9-es
valamint az U-11-es
csapatunk is az első
helyen várja
a következő, tavaszi
forduló meccseit.

Rácalmás SE U-9-es focicsapata

Gratulálunk
a csapatoknak
és edzőiknek!
A Rácalmás SE
elnöksége

Rácalmás SE U-11-es focicsapata

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!
Jankovics Nimród, 2017. 10. 20., Szélescsapás út
Pusztai Izabella, 2017. 10. 21., Fő utca
Rapcsák Ádám, 2017. 11. 09., Rácalmás, Zrínyi u.Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Év végi cserkészprogramok

Elsőnek, ez úton is szeretnék köszönetet mondani feleségemnek, hogy jól viseli, amikor 20-30 gyerek belakja házunkat,
udvarunkat, mint igazi „cserkészotthont”. Sok szeretettel segít
nevelni, jó irányba terelni a fiatalokat. Októberben is kétszer találkoztunk közös játékra, cserkészismeretek gyarapítására.
Felnőtt őrsünkből dr. Gubánné Pannika önkéntesként az
amerikai magyarság között teljesít szolgálatot három hónapig.
Közösségépítés, hagyományaink, kulturális örökségünk terjesztése a vállalt feladata. Indulása előtt nekünk tartott kreatív foglalkozást - gyékényből készítettünk karácsonyi dekorációkat.
Az őszi napsütésben a Vértes és a Bakony turista ösvényein barangoltunk. Gánt-Csákvár, illetve Tés-Jásd- Bakonynána
környékére vitt az utunk. Ma már nyugodtan szervezhetünk
20km-nél hosszabb túrát is, bírják erővel cserkészeink.
November 2-4. között a Bükkben portyáztunk. A hegység
közepében egy kulcsos házban volt a főhadiszállásunk. Tábortüzek, zombi-erdő, keretmese, szalonnasütés, őrsi feladatok,
túra, kirándulás Egerbe, szentmise és sok-sok közös játék fért
bele a három napba.
Elkezdtük a betlehemes játék próbáit. Terveink szerint az
idén is fellépünk a Rácalmásiak Karácsonyán, a Deák téren, az
idősek otthonában és a templomban.
November 25-én Bicskére a kerületi regös napra utazunk.
Népi kultúra: zene, táncház, kézművesség, hagyományőrzés,
helytörténet - erről szól a regös cserkész szakág.
December 9-én jótékonysági estet tartunk a rácalmási művelődési házban. Fiataljaink zenével, verssel, énekkel készülnek.
Évek óta spórolunk egy közösségi sátorra, talán az idén közelebb kerülünk hozzá. Köszönettel fogadunk minden segítséget!

Blau Sándor

Apróhirdetés

Rácalmás
falinaptáron
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület 2018as falinaptára már kapható a művelődési házban, a
Pomóthy áruházban és a papírboltban. Ára változatlanul 1.500 Ft.
Jövő évi naptárunkat olyan régi képeslapokból állítottuk össze,
melyek Rácalmás Város
levéltárának digitális gyűjteményéből származnak. A
naptár elkészítésében se-
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Rácalmás központjában 700 nm-es építési telek eladó. Telefon: +36305303514
q
Bükfürdőn apartman! 3 férőhelyes apartman üdülési joga
2017. december 15-28-ig átadó. Telefon: 0620-548-3207
q
Hibátlan, jó állapotú, 3 db-ból álló (1-es, 2-es, 3-as) ANDANTE törtfehér bőr ülőgarnitúra kedvező áron eladó. Érd.: 0670-327-9177
q
Takarítást, bevásárlást vállalnék főként idős emberek részére. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-70/947-8844

gítségünkre volt Németh
Miklósné.
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület

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

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. december
22-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2017. december 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb december 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a
polgármesteri hivatal titkárságán.
E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

