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Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

(Ady Endre)
Áldott, békés karácsonyt és boldog,
sikeres, egészségben gazdag
új esztendőt kívánok Rácalmás lakóinak!

Schrick István
polgármester

Betlehemi ének
Betlehemavatóval kopog-

tatott be Rácalmásra advent 
időszaka. Az óvónőknek kö-

szönhető alkotáshoz sokan 
kisétáltak az elmúlt napok-
ban, hetekben. 

Rácalmásiak karácsonya

Ismét megálltunk egy pillanatra a nagy rohanásban, illetve ez-
úttal a karácsonyi készülődés közben, hogy egy kicsit együtt 
legyünk, örvendjünk, vidámságban töltsünk el egy délután. A 
Rácalmásiak Karácsonya szép alkalmat adott a feltöltődésre, a jó-
kívánságok átadására, az ünnepre hangolódásra (4. oldal)
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Tájékoztató Bursa Hungarica 
Ösztöndíj - pályázattal
kapcsolatosan

Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Emberi Erő-
forrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához is.

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

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók je-
lentkezhettek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7-e volt.
Ezen időpontig „A” típusú ösztöndíjpályázatra 5 pályázat érke-

zett, „B” típusú ösztöndíjpályázatra 1 pályázat került benyújtásra.
A pályázatokat a 25/2015. (IX. 23.) sz. Önkormányzati rende-

let alapján Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális Bizottsága bírálta el.

A szociális bizottság döntése alapján az „A” típusú ösztöndíj-
pályázatot benyújtottak közül mind az 5 pályázó 10 hónapon ke-
resztül 5.000,- forint/hónap összegű önkormányzati támogatásban 
részesül, a „B” típusú ösztöndíjpályázatot benyújtó 1 pályázó 3X10 
hónapon keresztül, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben 
(2018/2019. tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév) 5.000,- fo-
rint/hónap összegű támogatásban részesül.

Ez „A” típusú pályázók esetén összesen: 250.000,- forintot, a „B” 
típusú pályázó esetén összesen: 150.000,- forintot jelent az önkor-
mányzat költségvetéséből.

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

Tájékoztató Arany János 
Tehetséggondozó Programmal 
kapcsolatosan

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának Arany János Te-
hetséggondozó Programjában is évek óta részt vesz Rácal-
más Város Önkormányzat Képviselő-testülete, melynek ke-
retében lehetőség nyílik arra, hogy a rácalmási lakóhellyel 
rendelkező 8. osztályos hátrányos helyzetű tehetséges gyer-
mekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 
nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást 
és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A program keretén belül Rácalmás Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületi döntés és az általános iskola ajánlása 
alapján, a programban részt vevő diákok részére évente 10 
hónapon keresztül havi 6.000,- forint összegű támogatást 
folyósít.

A 2017/2018-os tanévben 4 tanuló részesül 10 hónapon 
keresztül havi 6.000,- forint összegű támogatásban, mely-
nek összege a tanévben 240.000,- forintot jelentett az ön-
kormányzat költségvetéséből. 

Legyen állandó lakosa 
Rácalmásnak!

Az önkormányzat idén karácsony előtt is támogatta a 70 
év feletti, idős lakókat.

Településünk vezetői szeretnék, ha minél többen beje-
lentkeznének állandó lakosként Rácalmásra – a zártker-
ti övezetben élők közül is -, mert csak akkor tud gondos-
kodni 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 lako-
sai Rácalmásnak! 

Az állandó lakcím létesítése ingyenes, csak be kell jönni 
a városházára! Javasolt minél előbb, és nem a dunaújvárosi 
kormányablakban, hanem helyben, a rácalmási polgármes-
teri hivatalban létesíteni állandó lakcímet, hogy minél előbb 
legyenek jogosultak helyi támogatásra!

KÖZLEMÉNY
Ismeretlen személyek egy szórólapot terjesztenek Fejér 

megyében, amely szerint a 65 év felettieknek 2017. decem-
ber 31-ig meg kell történnie az ún. NEK (Nemzeti Egysé-
ges Kártyarendszer) regisztrációnak a kormányablakokban 
annak érdekében, hogy a tömegközlekedési eszközöket ked-
vezményesen vehessék igénybe. 

A szórólap félrevezető információkat tartalmaz, hiszen a 
jogosultságok megszerzésének folyamata, eljárásrendje még 
kidolgozás alatt van.

Tisztelettel:
Dr.Kovács Péter hivatalvezető

nevében és megbízásából:
Dr.Ruzicska Renáta

hivatalvezető-helyettes
Dunaújvárosi Járási Hivatal

Képviselői fogadóórák
Rácalmás képviselő-testüle-

tének tagjai minden hónap első 
szerdáján tartanak fogadóórát.

A következő időpont:
Kukucska Gyula

2018. január 3.
Helyszín: Polgármesteri hiva-

tal, a fogadóórák minden alkalom-
mal 15-17 óráig tartanak. Mód van 
arra, hogy a fenti képviselői alkal-
makra külön is konkrét időpontot 
kérjenek. Az időpontot Rác almás 
jegyzőjével dr. Györe Andreával 
egyeztethetik a 25/517-866-os 
telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal 
2017. december 27-től 

december 29-ig
IGAZGATÁSI 

SZÜNETET TART.
Az igazgatási szünet ide-

je alatt egy anyakönyvvezető 
naponta négy órás ügyeletet 
tart születési és halálesetek 
anyakönyvezésére.

Szükség esetén az alábbi 
telefonszám hívható: 06/30-
632-31-27

Megértésüket köszönjük:
dr. Györe Andrea

jegyző
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Szociális tűzifa
Rácalmás Város Önkor-

mányzata tűzifát biztosít a 
rászorulóknak a helyi rende-
lete alapján, amely az aktív 
korúak ellátásában részesü-
lőknek, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
jogosultaknak, a közüzemi 
díjtartozás miatt támoga-
tásban részesülőknek, a szo-
ciális jövedelemhatár alá 
esőknek elsősorban, illetve 
ezeket meghaladóan rang-
sorolt esetekben.

Az önkormányzat pályá-
zat útján 151 erdei köbmé-
ter tűzifa beszerzésére nyert 
támogatást, az ebből vásá-
rolt fát oszthatja ki a rászo-
rulók között. A kérelmeket 
január 31-ig lehet benyújta-
ni a polgármesteri hivatalba. 
A kiszállítás a kérelmek el-
bírálása után folyamatosan 

történik. A szállítás költsé-
gét teljes egészében az ön-
kormányzat vállalta magára. 

A szociális tűzifára jo-
gosultak rönkökben kapják 
meg a fát, egy-egy kérelme-
zőnek átlagosan 1-1,5 köb-
métert ítél meg a szocilális 
bizottság.

A támogatás felhaszná-
lásáról az önkormányzatnak 
február végéig kell elszámol-
nia a Magyar Államkincstár 
felé. 

Segítsünk a rászorulókon!

Ételadományokat lehet beletenni a ládába
Ételadomány-gyűjtő ládákat 
helyezett ki az önkormányzat a 
rászorulók megsegítésére.

Az 1. számú láda megta-
lálható: a RÉGI VÁROS-
HÁZA (2459 Rácalmás, 
Széchenyi t. 19. ) oldalsó ke-
rítésén, a Kulcsi út irányá-
ban.

A 2. láda is kihelyezésre 
került az ORVOSI REN-
DELŐ épület oldalára 
(2459 Rácalmás , Korányi t. )

Bolt közelében találhatók 
a ládák, hogy vásárláskor (ha 
van rá indíttatásuk és mód-

juk) gondoljanak a szegé-
nyekre, elesettekre, támoga-
tásra szorulókra. Út közben 
betehetik adományaikat a 
ládába.

Több településen döntöt-
tek úgy, hogy a rászorulókat 
e különleges módon segítik 
hozzá a napi betevőhöz.

Sopronban, Székesfehér-
váron, Szigetszentmiklóson, 
Szegeden , Pécsen és Sziget-
váron is van már kültéri éte-
les doboz, amelybe bárki be-
teheti ételadományát.

„Azt szerettük volna elér-
ni, hogy a nagy szegénység-

ben élők ne a szemetesku-
kákból szedjék ki maguknak 
a táplálékot vagy a maradé-
kokat, hanem kultúrált mó-
don jussanak hozzá, ez a 
kezdeményezés a fenti tele-
püléseken már jól működik, 
ezért döntött a képviselő-
testület az ételládák kihe-
lyezéséről ” – mondta a kez-
deményezés céljáról Schrick 
István polgármester.

A fenti települések ta-
pasztalatai szerint válto-

zó, hogy mit raknak a jó-
tékonykodók a ládába. Van, 
hogy készétel várja a sze-
gényeket, van, hogy tartós 
élelmiszer.

A felszerelést követően 
rögtön fel is töltötte az ön-
kormányzat az ételszekré-
nyeket, amelyek így azonnal 
„enni adtak”. A fémszek-
rénybe lehetőség szerint kis 
– nem romlandó – élelmi-
szercsomagokat helyezze-
nek el.

Megújul a Béla köz
Nagy erőkkel dolgoznak a 

kivitelező cégek szakembe-
rei a Béla közben, ahol több-
féle munkára számíthatnak 
a lakók a sportcsarnok épí-
tése miatt. Az önkormány-
zat kicseréltette például a 
csapadékvíz-elvezető rend-
szert. Az elektromos kábe-
lek is a föld alá kerülnek. Az 
önkormányzat megrendelte 
néhány helyre a bekötést is, 
mert megszűnnek a villany-

oszlopok a közben – a régi 
beton oszlopokat eltávolít-
ják onnan –, helyettük kan-
deláberek lesznek, amelyek a 
föld alatti vezetékről kapják 
az áramot. 

A sportcsarnok gyalogos 
megközelítését biztosító új 
járda jövőre készül el. Ezen 
keresztül a testnevelés órára 
oda járó diákok, gyerekek is 
biztonságosan közelíthetik 
majd meg az épületet. 

Nyilvános pályázat
Rácalmás Város Önkormányzata nyilvános pályáza-

tot ír ki a sportcsarnok belső építészeti munkáinak el-
végzésére.
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Rácalmásiak karácsonya
Ünnepi és újévi jókívánságok, 
adventi hangulat, kiváló mű-
sor, barátok, ismerősök, szom-
szédok várták a rácalmásiakat 
az idei karácsonyi rendezvé-
nyen. Este a közismert és mél-
tán híres Csík Zenekar muzsiká-
ját hallhattuk. 

Érdemes volt korán ér-
kezni szombaton délután 
a rácalmásiak karácsonyá-
ra, amelyen elsőként a he-
lyi Jankovich iskola diák-
jainak fellépése fogadta a 
polgárokat. Az ünnepváró 
műsorba a Rácalmási Nap-
sugár Asszonykórus is be-
kapcsolódott, majd az ad-
venti köszöntők sorában 
dr. Galambos Dénes ország-
gyűlési képviselő, valamint 
településünk polgármestere, 
Schrick István is boldog, bé-
kés ünnepeket kívánt a rác-
almásiaknak. 

A színpadi programok 
mellett kreatív kézműves  
játszóház is foglalkoztatta a 
gyerkőcöket, az időközben 
megéhező és megszomja-
zó sokaság pedig az önkor-
mányzat és a lelkes helyi ci-
vil egyesületek által feltálalt 
gasztronómiai csemegéket 
kóstolhatta végig. 

Az adventi műsort a he-
lyi betlehemes előadás tette 
teljessé, amelyet a Rácalmási 

Passió és Betlehemes Kö-
zösség mutatott be a kúria a 
díszudvarán. 

A hangulatot megalapo-
zó órák után pontban 19 
órakor lépett színpadra ha-
zánk egyik legnépszerűbb 
formációja, a Csík Zene-
kar, amely ezúttal ünnepi 
produkcióját mutatta be a 
lelkes közönségnek, méltán 
aratva sikert.

(Forrás: DH)

Fotók: www.facebook.com/racmuvhaz
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A városvédők adventi felajánlása
A Rácalmási Városvé-

dő és Szépítő Egyesület 70 
üveg narancsos tök ivóle-
vet adományozott Rácal-
más Város Önkormányzat 
Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatának, ezzel járul-
va hozzá a családok ünnepi 
készülődéséhez.

Az adományt Rozonics 
Partrícia családsegítő vette 
át Pallos Lászlótól és Bod-

nár Sándortól, az egyesü-
let elnökétől. Az ivólevet 
a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatár-
sai fogják eljuttatni a csa-
ládokhoz. 

Rácalmás 
falinaptáron

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 2018-
as falinaptára már kapha-
tó a Művelődési Házban, 
a Pomóthy Áruházban és a 
Papírboltban. Ára változat-
lanul 1.500 Ft.

Jövő évi naptárunkat 
olyan régi képeslapokból ál-
lítottuk össze, melyek Rá-
calmás Város levéltárának 
digitális gyűjteményéből 
származnak. A naptár elké-
szítésében segítségünkre volt 
Németh Miklósné.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület



Rácalmás6

Önzetlenségből dicséretes ötös
Idén ünnepli 5. születésnapját a Hankook Tire Magyaror-

szág Dolgozói Önkéntes Programja, amely mostanra meg-
triplázta mind a megvalósított projektek, mind a résztvevő 
önkéntesek számát. Az elmúlt öt évben a program keretén 
belül összesen 11 940 munkaórát dolgoztak az önkéntesek, 
ami 1 492 munkanapnak felel meg.

A program elmúlt öt éve alatt összesen 119 projekt va-
lósult meg 42 millió forint értékben. A munkálatok 4 me-
gyében folytak, és közvetlen vagy közvetett módon 200 000 
embert érintettek. 

A 2013-ban indított kezdeményezés célja, hogy a dolgo-
zók önkéntes munkájukkal hozzájáruljanak a környezetük 
szebbé, élhetőbbé tételéhez és a helyi közösségek minden-
napjainak könnyítéséhez. A vállalat pedig az anyagi támo-
gatást biztosítja a munkákhoz. Ennek köszönhetően idén is 
több óvoda és iskola újult meg különféle módokon. 

ÚJABB ELISMERÉS
A Magyar Turisztikai 

Ügynökség a 2017. évi Vi-
rágos Magyarország Kör-
nyezetszépítő Verseny kere-
tében elismerését fejezte ki 
Rácalmás városának az épí-
tett örökség kiemelkedő vé-
delméért végzett munkájáért.

Az elismerést – amelyre 
nagyon büszkék vagyunk – a 
Jankovich-kúria és a Vasút-
állomás épületével, környe-
zetével kapcsolatos, értékvé-
dő és fenntartó munkánkkal 
érdemeltük ki.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Karácsonyi gondolatok
„Legyen derekatok felövezve, és lámpá-

sotok meggyújtva.” /Lk 12,35/

Itt van mindjárt december hava, hi-
szen Közeleg karácsony idei alkalma. 
Küszöbön az ünnepek, minek követ-
keztében a gyerekek egyre izgatot-
tabbak, a felnőttek pedig ehhez ha-
sonlatosan egyre idegesebbek. Mivel 
készüljünk az idei ünnepre, hiszen már 
mindenünk megvan, ami meg még 
nincs, az szinte elérhetetlen? Nagy uta-
zások, terülj-terülj asztalkám, kisvasút, 
havas hegyoldalak és világbéke… . Ah-
hoz, hogy a szentesti idill „megszü-
lessen”, nem kell egyéb, mint időben 
elkezdeni készülni, azaz ráhangolód-
ni. Ezt az időszakot nevezi évezredek 
óta az egyház ádventnek, melynek he-
lyes jelentése eljövetel. Ugyanis Krisz-
tus már megszületett és eljött hozzánk, 
ezért nem nekünk kell „a karácsonyi 
idill” megszülésével vesződnünk, ha-
nem ezt is Őrá bízhatjuk. Vele készül-
ve lehet teljes és megszentelt az ünnep. 
Ennek ellenére, mégis minden évben 
újra azon törjük fejünket, hogy mivel 
és miként készüljünk? A minap egy 
telefonbeszélgetést hallhattam. „Édes 
kisfiam! Apusnak bátran vegyed meg 
azt az övet, mert mikor munkába siet 
és épp abban a nadrágjában nincs öv, 
amely rajta van, még vagy két percig bí-
belődik azzal, hogy a másikból áttegye 
abba, amelyikben el tud végre indulni.” 
Aztán a konyhában, így influenzajár-
vány idején jó lenne, ha mindig lenne 
meleg tea. Persze a mikróban ez fél perc 

kérdése, de az nem az igazi. Arra gon-
doltam, hogy milyen jó lenne egy szép 
nagy kerámia kancsó, amely alatt ilyen-
kor mindig ég egy kis mécses, hogy 
melegen tartsa az edény mézes tartal-
mát. Máris két példa, amely nem ke-
rül százezrekbe és milyen figyelmes kis 
lehetőség arra, hogy „a karácsonyi idill” 
ne csak arra a pár napra költözzön ott-
hununkba, de emléke a hétköznapok 
szürke hidegét is kiszínezze és felmele-
gítse. A felövezett derék és a meggyúj-
tott lámpás annak a jelképe Lukács 
szerint, aki kész az indulásra. Sokszor 
van vágyódásunk, álmunk arra, hogy el-
induljunk valahová, hogy újrakezdjünk 
valamit, de aztán a lustaság, esetleg a 
félelem vagy egyéb nyomorúság okán 
nem teszünk egy lépést sem. Pedig, ha 
az elhatározás megszületett, akkor már 
minden csak rajtunk múlik. „Vele sze-
retnék találkozni, Az álmomban, nagy 
bolond hitben,” – írja Ady. Ilyenkor de-
cemberben az élet legnagyobb találko-
zása vár ránk. A megszületett Megvál-
tóban a Mindenség Ura jön le hozzánk. 
Isten testet öltött szeretete lemeztele-
nítve vár ránk a betlehemi jászolban, 
de hogy odataláljunk és méltón meg-
látogassuk Őt, ahhoz nekünk fel kell 
öltöznünk mert hideg van és lámpást 
kell gyújtanunk mert sötétség vesz kö-
rül bennünket. 500 esztendeje, a kö-
zépkor hanyatlását követően, a Lelké-
től vezérelve megjelent egy szerzetes, 
aki nem akart tovább várni, se sötét 
kolostorcellájában vergődni, hanem 
napvilágra szögezte Isten szereteté-

nek üzenetét. Luther Márton így kez-
di 95 tételét: ”Mikor Urunk és Meste-
rünk azt mondta: „Térjetek meg!” - azt 
akarta, hogy a hívek egész élete bűn-
bánatra térés legyen.” Megtérni, azaz 
tiszta ruhát ölteni és gyertyát gyújtani. 
Ez nem más, mint maga az ünnep. Ka-
rácsony ünnepe, melyre gyerekkorunk-
ban oly annyira vártunk. Az angyalok 
ajándékéra, a pásztorok játékára és a 
család ünneplőbe öltözött gyertyafé-
nyes vacsorájára. Ez ma sem kell, hogy 
másként legyen, mikor már felnőttünk 
és ennek minden háttere és a készülő-
dés felelőssége a vállunkon van. Min-
den előttünk áll és mi ennek részei le-
hetünk, ha akarjuk. Ez az ajándék, nem 
távoli csillagokról jön, hanem a betle-
hemi fény, melynek sugara öltöztet és 
utat mutat. Krisztus közöttünk lakozik 
és ezt az örömöt karácsonyi készülő-
désünk alkalmával nem szabad feled-
nünk. Tanuljunk meg vágyakozni azon 
kincseink után, melyeket már megkap-
tunk. Újra éljük át a születés csodáját, 
akár családunkkal, mikor fellapozunk 
egy régi albumot, vagy ne hagyjuk, 
hogy teljes ellepje a por az üvegvitrin-
ben az ajándékgyertyákat vagy a pol-
con a könyveket, hanem vegyük kézbe 
és ragyogjon fel belőlük az élet fénye. 
Szerintem ilyen egyszerű. Ne engedjük 
ellopni, elfeledni életünk legnagyobb 
ünnepét, Isten testet öltött kegyelmét, 
hanem készüljünk köztünk lakozásá-
nak ezredéves ünnepére szüntelen és 
lelkesen! Stermeczki András 

evangélikus lelkész
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda

Nálunk járt a Mikulás!
December 6-án délelőtt a Mikulás ellátogatott bölcső-

dénkbe. A kisgyermekek nagy örömmel fogadták, mindenki 
boldogan vette át kis csomagját. Énekeltek, verseltek ügye-
sen, bátran.

Hóemberek és rénszarvasok vezettek az óvodától a műve-
lődési házig, ahol a Mikulás várta a gyerekeket.

A Cica csoportosok versekkel, dalokkal köszöntötték a 
Mikulást, aki minden kisgyermeknek ajándékkal köszönte 
meg az előadást.

Szeretettel készítettük 
Rácalmás betlehemét

December 3-án az idei évben is megépült a rácalmásiak 
betleheme a Millenniumi parknál. Az esti avató ünnepséget 
meghitté, hangulatossá tette a besnyői csengettyűs együttes 
fellépése, majd közös énekléssel zárult az avató ünnepség.

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde minden dol-
gozója hozzájárult ahhoz, hogy ez a kis betlehem megépül-
hessen. 

A betlehemépítők csapata

Ünnepélyes keretek között avattuk fel a betlehemet advent első 
vasárnapján, a besnyői csengettyűs együttes is fellépett

„Szent ünnep van, gyújtsd a lángot,
dúdolj boldog dallamot,
Kívánj szívből szép világot,
kívánj békés holnapot!”
A szeretet ünnepén kellemes karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag boldog új évet kíván 
a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde 

minden dolgozója
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A rácalmási Baba-mama 
klub decemberi programja

Október óta folyamatosan bővülő létszámmal, hetente 
egyszer találkoznak a művelődési házban a gyermekükkel 
otthon lévő rácalmási édesanyák.

A helyi Baba-mama klub tagjai decemberben adventi ko-
szorút készítettek, valamint ingyenes Ringató foglalkozással 
kedveskedett a klubtagoknak Veréb Judit, aki évek óta tart 
közös éneklésről és játékról szóló Ringató foglalkozást a mű-
velődési ház falai között.

Továbbra is várjuk csütörtökönként 10 órától a rácalmási 
édesanyákat gyermekeikkel a Baba-mama klubba, ahol 
együtt játszhatnak a gyerekek, miközben a felnőttek meg-
oszthatják tapasztalataikat egymással. 

Cimbora évzáró
A karácsony jegyében zaj-

lott a foglalkozás, felkészül-
tünk a szeretet ünnepére, 
régi karácsonyi szokásokat 
beszéltünk meg, elevenítet-
tünk fel. Elkészítettük saját 
karácsonyi ajándékunkat is.

Nagy feladat várt ránk: 
felkészülés a Dunaújváros-
ban hagyományosan meg-
rendezésre kerülő Adventi 
Forgatag műsorára, hiszen 
immár hetedszer tesszük 
színesebbé a programsoro-
zatot. A kerettörténetet kö-
zösen találták ki a cimbo-
rák, helyet kapott vers, zene, 
ének és mese. A próba na-
gyon jól sikerült! Elkezdhet-

tünk visszaszámolni: hány 
nap van még a fellépésig?

A második részben cse-
repekből készítettünk arany, 
ezüst színekben csillogó 
gyertyatartókat.

Törökné Antal Mária

Jól sikerült az adventi 
kézműves vásár

Helyi árusok portékái között válogathattak az érdeklődők 
december 1-én és 2-án a művelődési házban rendezett kéz-
műves adventi vásár keretében.

A hagyományteremtő szándékkal szervezett vásáron, re-
méljük, mindenki talált valami kézzel készült szépséget! Ta-
lálkozzunk jövőre is az Ágasfa Hagyományőrző Baráti Kör 
szervezésében tartott adventikoszorú-készítés hétvégéjén!

ADVENTI FORGATAG
Az Adventi Forgatagban előadott keretjátékot közösen 

találtuk ki, Somára gonosz átok szállt, csak akkor szabadul 
fel tőle, ha éneket, verset, mesét és zenét hall a társaitól, mert 
a szeretet csodákra képes!

Az előadást a dunaújvárosi és a rácalmási cimborák kö-
zösen hozták létre.

A műsor végére mindenki szíve telve volt boldogsággal. 
Köszönöm a gyerekek lelkes szereplését, szebbé tették so-
kak karácsonyát!

Törökné Antal Mária



Rácalmás 9

Nagy sikere volt idén is az 
adventikoszorú-készítésnek

Hagyomány, hogy az Ágasfa Hagyományőrző Baráti Kör 
szervezésében advent első hétvégéjén a művelődési házban 
rácalmási családok elkészíthetik az adventi koszorújukat, 
amelyhez az alapanyagokat Rácalmás Város Önkormányza-
ta biztosítja.

Idén a hagyományos vesszőfonatos vagy szalmakoszorú 
alapot természetes anyagokkal díszíthették a résztvevők. Az 
ágasfások pedig sült hallal, forró teával és forralt borral ven-
dégelték meg a közel 200 koszorúkészítőt.

Rácalmáson járt a Mikulás
A Mikulással december 6-án a művelődési házban talál-

kozhattak a gyerekek. Délelőtt a Rácalmási Manóvár Óvo-
dába és Bölcsődébe járó kicsik találkozhattak vele, míg dél-
után játszóház keretében várta a gyermekes családokat.

Német advent
December 8-án tartotta 

adventi ünnepségét a mű-
velődési ház keretei között 
működő német klub. Mint 
ahogyan Hoffmann Mária, a 
klub vezetője elmondta, sok 
készülés előzte meg az ün-
nepséget. Német és magyar 
nyelvű zenés és prózai mű-
sort láthattunk a klubtagok-
tól. A vendégeket Németh 
Miklósné, alpolgármester és 
Stermeczki András, a Du-

naújváros-Kisapostag Tár-
sult Evangélikus Egyházkö-
zség lelkésze is köszöntötte. 
Juhos Melinda vezényleté-
vel az este folyamán tangó-
harmónikán hallhattuk a jól 
ismert ünnepi dalokat.

A szervezők igazi bajor 
vacsorával és forralt borral 
vendégelték meg a résztve-
vőket, akik finom, házi ké-
szítésű süteményekkel járul-
tak hozzá az estéhez. 

Rajzpályázati eredmények

A rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulói részére hirde-
tett rajzpályázatot a műve-
lődési ház „Rajzold le, fesd 
le egy meghatározó élmé-
nyedet a Rácalmási Mű-
velődési Ház és Könyvtár-
ral kapcsolatban!” témában. 
Az eredményhirdetésre és a 
beküldött képek kiállítására 
december 13-án került sor, 

ahol minden kisgyermek ju-
talomban részesült. Vincze-
Hajnal Blanka, 8. osztályos 
tanuló munkájából készült a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár 2018-as kár-
tyanaptára, melyből szintén 
minden alkotó kisgyermek 
kapott. Gratulálunk a szép 
munkákhoz a gyerekeknek, 
és köszönjük Pál Péterné 
és Dancs Esztella tanárnők 
munkáját! 
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December 24-25-26-án 17 órától 
karácsonyi összeállítással jelentkezik 

zenei műsorunk.
Gerendai Gábor, a zenei szerkesztő ezúton kíván minden 

kedves hallgatónak békés, boldog ünnepeket!

Évzáró ünnepség a Napfény Nyugdíjasklubban 
A rácalmási Napfény 

Nyugdíjasklub évzárásá-
ra december 14-én került 
sor a művelődési házban, 
ahol a Rácalmási Manóvár 
Óvoda óvodapedagógusai, 
a Napsugár Asszony Kórus 
műsora mellett Kondor Ká-
roly és Lendvai Józsefné kö-
szöntötte verssel a résztve-
vőket.

A Napfény Nyugdíjas-
klub köszöni Rácalmás Vá-
ros Önkormányzatának a 
támogatást, melyből vál-
tozatos programokkal teli 
2017-es évet tudhatnak 
magukénak. Kiemelendő 
a szépkorúak sok társadal-
mi munkája, melyet ezúton 
is köszön a művelődési ház 
minden dolgozója!

Gyöngyékszer-tár 
kézműves kiállításában 
gyönyörködhettünk

A Gyöngyékszer-tár kéz-
műves alkotói, Kovács Ildi-
kó, valamint a Fatina esküvői 
ruhaszalon közös kiállítását 
november 21-től december 
1-ig láthatták az érdeklődők 

a rácalmási művelődési ház-
ban. A kiállított szépségek-
ből december 1-én és 2-án a 
kézműves adventi vásár ke-
retében vásárolhattak is a 
rácalmásiak.
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Könyves kihívás 2017
Véget ért idei könyves ki-

hívásunk melyre nagyon so-
kan jelentkeztek. Remél-
jük, hogy mindenki kellemes 
perceket töltött a választott 
könyvek olvasásával és olyan 
könyveket is elolvasott, me-
lyeket a kihívás nélkül biztos, 
hogy levett volna a polcról.

A próbát összesen heten 
teljesítették, közöttük két 
gyermek. Nekik szívből gra-
tulálunk és köszönjük kitar-
tásukat!

A győztes, akit egy 
könyvvásárlási utalvánnyal 
jutalmaztunk Lökös Anita 
lett. De nemcsak ő, hanem 
mindenki, aki teljesítette a 
kihívást könyvjutalomban 
részesült.

A díjazottak névsora: Kiss 
Imréné, Rabi Andrea, Polgár-
né Bocskai Andrea, Papné Ko-
vács Andrea, Molnár Kiara, 
Molnára Rebeka.

Azoknak, akik az idén 
nem tudták teljesíteni a lis-
tát, vagy esetleg most kaptak 
hozzá kedvet, jó hírünk van, 
hiszen 2018-ban is folytat-
juk a könyves kihívást, újabb 
témákkal.

Ne feledjék: Olvasni jó!

Új év a könyvtárban
Felhívjuk kedves olvasó-

ink figyelmét, hogy január-
ban a könyvtárban is meg-
kezdődik az új év. Kérjük, 
hogy 2018-as első könyvtári 
látogatásuk alkalmával újít-
sák meg könyvtári tagságu-
kat.

Beiratkozási díjaink:
Felnőtt: 1000 Ft/év
Kedvezményes: 600 Ft/év
Kedvezményes beiratko-

zási díjat vehetnek igénybe 

diákok, nyugdíjasok. GYES, 
GYED, GYÁS ellátásban 
részesülők és a pedagógusok 
a kedvezmény igénybevéte-
léhez szükséges igazolvány 
bemutatása után.

Gyermekek 16 éves korig 
és nyugdíjasok 70 éves kor 
felett, mozgássérültek, vakok 
és gyengénlátók, közgyűjte-
ményi dolgozók ingyenesen 
iratkozhatnak be a könyv-
tárba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyves kihívás 2018 
Ha szeretne részt venni a kihíváson, akkor olvasson el:  

 1. Egy igaz történet alapján készült könyvet  
 2. Egy krimit  
 3. Egy könyvsorozatot (minimum 3 kötet)  
 4. Egy több, mint 550 oldalas könyvet  
 5. Egy könyvet aminek a címe 2 szóból áll (névelők nélkül)  
 6. Egy novelláskötetet  
 7. Egy könyvet olyan szerzőtől, akitől még nem olvasott semmit  
 8. Egy könyvet, amiből filmet vagy sorozatot készítettek  
 9. Egy Arany Pöttyös könyvet a Könyvmolyképző Kiadótól  
 10. Egy könyvet aminkek a szerzője álnevet használ  

A játékban való részvételt a könyvtárosnál kell jelezni a könyvek kölcsönzésekor, a részvétel feltétele a könyvtári 
tagság! 

A könyves kihívásban résztvevők közül egy szerencsés olvasót értékes könyvutalvánnyal jutalmazunk! 

A kihívás időtartama: 2018. január 3 – december 11. 

Bővebb információért kérjük, keresse a könyvtárost személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:  
Tel: 440-456, 0630-486-6951 

rackonyvtar@racalmas.hu 

A rendszeres olvasás nyugodtabbá, bölcsebbé formál. /Gavin Extence/ 
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Új könyvek a könyvtárban
December 6-án a Mikulás a könyvtárnak is hozott aján-

dékot. Méghozzá sok szép új könyvet, melyek között min-
den korosztály, kicsik és nagyok is találnak maguknak kelle-
mes időtöltést kínáló olvasnivalót.
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Tél a Jankovich-kúriában

Decemberben már teljes gőzzel készülünk a 
Rácalmásiak Karácsonyi rendezvényére valamint a 
Szilveszteri mulatságra. A kúria már teljes karácso-
nyi pompában díszeleg, kikerültek a dekorációs ele-
mek, felkerültek az épületekre a karácsonyi fények, 
amelyek az este beköszöntével barátságossá teszik a 
kúria díszudvarát. Az Almavirág Ajándékbolt is fel-
készült a karácsonyra és megújult árukészlettel várja 
a meglévő és leendő vásárlóit. A tavalyi évhez hason-
lóan az Almavirág Ajándékbolt a Rácalmásiak Ka-
rácsonyi rendezvényén meghosszabbított nyitva tar-
tással várja majd vevőit. Folyamatosan zajlanak a téli 
hónapokban is a különböző céges, évzáró és csalá-
di rendezvények a kúria épületeiben. December 9-én 
adventi kirándulást szerveztünk Bécsbe, ahol először 
a Schönbrunni kastélykertben sétáltunk és a kastély 

parkjában lévő vásárt tekintettük meg, majd ezt kö-
vetően a belváros üzleteiben volt lehetőség vásárolni 
és nézelődni. Szerencsések vagyunk, hiszen elmond-
hatjuk, hogy a jövő évre vonatkozóan is számos ese-
ménynek nyújtanak majd otthont a kúria épületei és 
parkja. Év végére már jó néhány 2018-as évre vonat-
kozó rendezvény, esemény került lefoglalásra, így el-
mondható, hogy jövőre is sok-sok szertartás, családi, 

valamint céges és egyéb rendezvény kerül megtar-
tásra nálunk.  

Egyúttal szeretnénk megragadni az alkalmat és 
Áldott, Békés, Karácsonyi Ünnepeket kívánni 
minden kedves rácalmási lakosnak.

Jankovich-kúria dolgozói



Rácalmás 15

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Egy teherautónyi építési törmeléket raktak le
Előző hónapunkban kü-

lönös események is történ-
tek, amelyeket a lakosság 
figyelmébe ajánlunk. Beje-
lentés alapján egy teherau-
tónyi építkezési törmelékre 
és szemétre bukkantunk a 
sziget bejárójánál. A körze-
ti megbízott és polgárőreink 
átkutatva a lerakott szemetet 
olyan holmikra bukkantak, 
amelyek kétnapos nyomo-
zás után az elkövető nyomá-
ra vezetettek. A rácalmási 
illetőségű, de Dunaújváros-
ban építkező fiatalember 
úgy gondolta, hogy a kelet-
kezett szemetet Rácalmáson 
jól lehet tárolni. A rendőrsé-
gi feljelentés közel százezer 
forint minuszt hozhat az el-
követőnek.

Második eseményünk 
szintén a SzEM (Szomszé-
dok Egymásért) mozgalom-
nak köszönhetően lett sike-
res. Bejelentésre két csapat 
alkalmi árust kellett kiuta-
sítani településünkről, mi-
vel a nyolcfős társaság négy 
paplan eladásának hasznából 
szerette volna fedezni napi 
költségeit, ami napjainkban 
hihetetlen!

Mint látták, traffipaxos 
ellenőrzés is volt települé-
sünkön. A rendőrségi ígé-
retek szerint a jövőben is 

várható sebesség-ellenőrzés 
Rácalmáson.

Tagjaink – a körzeti meg-
bízottal közösen – december 
hatodikán is közúti ellenőr-
zést hatottak végre. A sza-
bálysértőket citrommal, a 
nem vétkes gépjárműveze-
tőket pedig mandarinnal ju-
talmazta egyesületünk Mi-
kulása.

Kerékpárosaink, gyalo-
gosaink és az esti órákban 
tréningező személyek nem 
fogadták meg igazán elő-
ző felhívásunkat, miszerint 
a sötétben egy láthatósá-
gi mellény életet menthet. 
Továbbra is sötétben, sötét 
öltözékben, nehezen ész-
revehetően űzik kedvenc 
sportjukat, vagy éppen ke-
rékpároznak lakótársaink. 
Kérünk mindenkit, aki az 
esti órákban közlekedik, 
hogy saját érdekében fordít-
son pár forintot testi épségé-
nek védelmére.

Ismét figyelmeztetünk az 
ünnepi bajok, bosszúságok 
megelőzésére: az adventi be-
vásárlásokkor, ünnepek alatt 
elszaporodó zsebesek, gép-
kocsi-feltörők és a besurranó 
tolvajok leleményessége ha-
tártalan. Pénzünket ruháza-
tunk belsejében, több helyen 
tartsák, gépjárműveinkben 
ne hagyják benne értékes 
tárgyakat, és zárják kapui-

kat, ajtóikat még az emelke-
dett ünnepi hangulatban is.

De fontos megemlíteni a 
pirotechnikai eszközök hasz-
nálatát is. Legyenek elővi-
gyázatosak! Pirotechnikai 
eszközt csak kijelölt, enge-
déllyel rendelkező személytől 
vásároljanak, ahol a fel nem 
használt eszközöket vissza 
is tudják váltani (a törvény-
ben előírtak szerint) a meg-
határozott időben. Kiskorú 
gyermek kezébe ne adjanak 
pirotechnikai eszközt, és jól 
zárható helyen tárolják, ahol 
nem férhet hozzá.

Kérünk mindenkit, hogy 
a most leírt kis figyelmezte-

téseket tartsák be, ezzel igen 
nagy bosszúságtól, bajtól óv-
hatják meg magukat és csa-
ládjukat.

Egyesületünk tagjai az 
ünnepek alatt is tartanak 
szolgálatot, és bármilyen be-
jelentenivalójuk van, fordul-
janak bizalommal bármelyik 
egyesületi tagunkhoz.

Továbbra is várjuk mind-
azok jelentkezését, akik sze-
retnének Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságá-
nak további javításához hoz-
zájárulni.

Segíts, hogy segíthes-
sünk! Vizi István 

elnökségi tagA 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

Pirotechnikai eszközt kiskorú 
gyermek kezébe ne adjunk

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben, eredményekben 

gazdag, boldog új esztendőt kíván 
Rácalmás lakóinak 

a Szent György Polgárőr 
Egyesüleet elnöksége 

és tagsága

Emberölés Rácalmáson
Bűncselekmény áldozata lett egy helyi férfi. A Fejér 

megyei rendőrök keresik a férfi feleségét, a 41 éves Godo 
Aizadát.

Holtan találtak rá 2017. december 11-én kora délután 
rácalmási otthonában egy 43 éves helyi lakosra. A ren-
delkezésre álló adatok szerint a férfi halálát idegenkezű-
ség okozta. A bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban 
a rendőrség elfogatóparancsot bocsátott ki Godo Aizada 
41 éves kazah állampolgár ellen.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 
kérik, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodá-
si helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelent-
kezzen személyesen a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
ságon, vagy hívja a 06-22/541-600-as telefonszámot, 
illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefon-
számok valamelyikén. 
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Jankovich Miklós
 általános iskola

A labdarúgás napja
Iskolánkban az idei tan-

évben második alkalommal 
került megrendezésre a ma-
gyar labdarúgás napja no-
vember 24-én.

Ezen a délutánon külön-
böző focival kapcsolatos já-
tékokkal és vetélkedőkkel 
tettük ismertté az „Arany-
csapat” sikerét a gyerekek 
számára is.

A programok között volt 
például pontrúgás – nagyok-
nak bekötött szemmel – lab-
davezetés bóják között, kéz-

zel foci, labdarúgó mezbe 
öltöző verseny és alkalom-
hoz illő színező is. A ren-
dezvényt – sikerességéből 
adódóan – minden évben 
hagyományteremtő szán-
dékkal szeretnénk megszer-
vezni.

Ezúton is köszönjük a 
segítséget az eseményen 
közreműködő szülőknek, 
kollégáknak, valamint az 
ajándékokat a Rácalmási Vá-
rosvédőknek!

M.

A nagyvenyimi területi mesemondó verseny 
Nagyon sokat készültem 

a versenyre, de nagyon meg-
érte, mert az 1. helyet foglal-
hattam el.

 A verseny a nagyvenyimi 
általános iskolában volt. Az 
iskola nagyon szép. A tor-
nateremben gyülekeztek a 
versenyzők egy péntek kora 
délután. Rövid bemutató 
után, felment minden cso-
port évfolyamonként a ter-
mébe, és ott mindenki el-
mondta a meséjét.

Az én mesém egy székely 
népmese volt, melynek címe: 
A szegényember és a farkas. 
Az ötödik évfolyamban he-
ten voltunk, én a negyedik 
voltam a mesemondásban. 
Úgy éreztem, hogy voltak 
nálam erősebbek, de gyen-
gébbek is.

Mikor befejeztük a ver-
sengést, le kellett menni a 
tornaterembe, és várni az 
eredményhirdetésre. A zsűri 
elmondta, hogy a mi csopor-
tunkban nem lesz harmadik 

helyezett. Nagyon örültem, 
főleg mikor felsorolták a ne-
gyedik helyezetteket is, mert 
akkor már tudtam, hogy csak 
második vagy első helyezett 
lehetek. Végül első lettem!

Másnap, mikor iskolába 
mentem, az osztálytársaim 
megtapsoltak. Figyelmessé-
gük megörvendeztetett. Az 
összes tanár egész nap, sőt 
még másnap is dicsérgetett.

A versenyre együtt ké-
szültünk fel tanárommal, 
Panyi Erikával, segítségéért 
ezúton mondok köszönetet 
neki. Fodor Sára 5.a

Papírgyűjtés volt az iskolában
 Késő ősszel tudtuk megszervezni, mert akkorra kaptunk 

szállítót és ajánlatot. Szerencsére a gyerekek és a szülők lel-
kesedése nem lankadt. A 6/b osztályosok komoly gyűjtési 
stratégiát dolgoztak ki, mert elhatározták, hogy megnyerik 
az őszi papírgyűjtést. Elhatározásuk meg is valósult, 2000 ki-
logramm fölött gyűjtöttek. Az iskola összesen 10.860 kilo-
gramm papírt szedett össze. Köszönöm a szülők segítőkész 
hozzáállását és munkáját, hiszen a gyerekek ennyi papírt ta-
licskával nem tudtak volna elhozni. Az iskola diákönkor-
mányzata ennek eredményeként 238.000 forinttal gyarapo-
dott.

 Megköszönöm a Timpanon Kft.-nek, hogy évek óta biz-
tosítja részünkre telephelyét a gyűjtés idejére, a gyors lebo-
nyolításhoz.  Kissné Zsuzsa

Az őszi papírgyűjtés részletes eredménye
alsósok: 1.  2. a 965kg 48,25kg/fő
  2.  4. b 888kg 42,28kg/fő
  3.  3. b 453kg 30,20kg/fő

  4.  3. a 355kg 20,88kg/fő
  5.   1. a 302kg 18,88kg/fő
  6.  2. b 445kg 17,80kg/fő
  7.   4. a 250kg 10,86kg/fő
  8.  1. b 158kg  9,88kg/fő

felsősök: 1. 6. b 2617kg 113,7kg/fő
  2. 7. a  814kg  32,6kg/fő
  3. 6. a  577kg  30,36kg/fő
  4. 7. b  708kg  25,28kg/fő
  5. 5. a  626kg  23,18kg/fő
  6. 5. b  343kg  15,60kg/fő
  7. 8. b  253kg  13,31kg/fő
  8. 8. a   42kg   2,62kg/fő

alsósok összesen:  3.816kg
felsősök összesen:  5.980kg
Az iskola együtt:  9.796kg-ot gyűjtött
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Cserkész hírek
Az ősz második felében is 

a szokott módon mulattuk az 
időt. Őrsi foglalkozást tartot-
tunk, túráztunk, őszi portyán és 
regös napon voltunk, elkezdtük 
a betlehemest próbálni.

Az őszi szünetben a Bükk-
ben töltöttünk el három tar-
talmas napot. Megmásztuk a 
hegység magaslatait, énekel-
tünk, játszottunk, vetélkedtünk, 
ismereteinket bővítettük, tábor-
tüzeknél melegedtünk. Megta-
nultuk, hogy az imák a zombik 
ellen is hatásosak az éjszakai er-
dőben. Körbejártuk Eger várát, 
lengyeleknek néztek minket a 
misén (ennyi gyerek misén csak 
lengyel lehet…?), rallyztunk és 
begyűjtöttünk egy angol nyelv-
vizsgát is.

Bicskén, a regös napon tánc-
ház várta a rovereket (16 éven fe-
lüliek), a cserkészeknek tucatnyi 
kézműves foglalkozás nyújtott 
elfoglaltságot, játékok, vetélke-
dők színesítették a kínálatot, 
bográcsokban főzték a babgu-
lyást a vendéglátók. A kisváros 
ifjúsági háza látta vendégül a 
mintegy 250-300 résztvevőt. 

Betlehemes előadásunkat lát-
hatják december 16-án 18h-kor 
„Rácalmásiak Karácsonya” ren-
dezvényen a kúriában, 17-én a 
református és a katolikus temp-
lomban istentisztelet, illetve 
szentmise után, este 17-től pedig 
a Deák térre visszük az örömhírt. 
Kulcson ismét az idősek otthoná-
ban járulunk hozzá a meghitt ka-
rácsonyi hangulathoz.

December 9-én cserkészbált, 
jótékonysági estet tartottunk a 
művelődési házban. Fölszállott 
a csillámpóni néven tehetség-
kutató versenyt rendeztünk, fi-
ataljaink táncokkal, versekkel, 
énekekkel, jelenetekkel, zenék-
kel készültek. Cserkészet sze-
retlek vetélkedőnkön a fiúk és a 
lányok csapata mérettetett meg, 
utóbbiak fölényes sikerével. Ké-
peket vetítettünk az elmúlt év 
történéseiről, mesét hallgat-
tunk, tombolát sorsoltunk.

Támogatás nélkül nem tud-
nánk megvalósítani legtöbbször 
ingyen, vagy töredék áron prog-
ramjainkat, táborainkat, célja-
inkat, a gyerekekért. Kérünk 
mindenkit, hogy lehetőségei-
hez mérten segítse csapatunkat! 
Köszönjük az önkormányzat, a 
szülők és támogatóink hozzájá-

rulását, hogy önkénteseink se-
gítségével minél több egészséges, 
boldog, aktív közösségi embert 
nevelhessünk! Rendezvényün-
ket támogató helyi vállalkozá-
sok: ANIMÓ fogadó, Pomóthy 
áruház, Szilárd csempebolt, Ga-
csályi épületgépészet, SPAR áru-
ház, ViPi büfé, Csini butik, Far-
kas vasbolt, Csali horgászbolt, 
Komolai papírbolt, rácalmási 
gyógyszertár, Ági virágbolt, Ara-
diné lottózó, Zsuzsi kuckója, Tur-
csányné Hódos Mónika Orifla-
me, Bella Donna Kozmetika.

A téli szünetet is aktívan 
töltjük. Nem maradhat el a 
szilveszteri túra, az idén Bo-
dajk-Gaja szurdok útvonalon. 
Az évet Uszi-bulival kezdjük, 
hatodik alkalommal rendezzük 
meg vizes vetélkedőnket.

Blau Sándor

Informatikai sikerek
Diákjaink idén is részt 

vettek a hagyományosnak 
számító Paint-Word tanke-
rületi informatika versenyen 
a Dózsa György Általános 
Iskola Szilágyi Erzsébet Ál-
talános Iskolai Egységében. 
Az 5-6. osztályosok számára 
szervezték ezt a versenyt, ők 
adhattak számot tudásukról.

E rangos megmérette-
tésen Gurics Anna (5.a) az 
előkelő első, és Ranga Pet-
ra (6.b) második helyezést 
ért el.

A Rudas Közgazdasági 
Szakgimnáziuma „gpsz” In-
formatikai Csapatversenyén 
immár hetedik éve mér-
hetik össze a hetedikes és 
nyolcadikos diákok tudásu-
kat a tankerületben. A ver-
seny célja, hogy a résztvevők 

3 fős csapatokban újszerű 
feladatok megoldása közben 
megismerkedjenek az infor-
matika néhány területével 
(hardver ismeretek, alkalma-
zói szoftverek ismerete, egy-
szerű programok készítése 
Scratch-ben, stb.) és esetleg 
a pályaválasztáshoz is segít-
séget kapjanak.

 Iskolánk először vett 
részt e megmérettetésen két 
csapattal. 

A hetedikes csapatunk: 
Kunos Milan, Kupsza No-
émi és Lakatos Xavér a 14. 
lett, a 19 közül; a nyolca-
dikosaink: Kupsza Gergő, 
Vincze-Hajnal Blanka és 
Kargli Kíra pedig az 5. he-
lyezést érte el. Gratulálunk 
nekik! Wernerné Galkovics

Rita

Fölszállott a csillámpóni tehetségkutató verseny díjazottjai

Az egri vár kapujában

Tisztelt Rácalmási 
Vállalkozók!
Tisztelt Rácalmásiak!

Az egyesületünk az év vége közeledtével megköszöni 
mindazok munkáját, akik tevékenységükkel segítették prog-
ramjainkat. 

A rendezvények 2017-ben is az aktuális témákra szako-
sodott előadókkal segítették a vállalkozások tevékenységét.

Vezetőségünk a decemberi hónapban elkezdte a 2018-as 
„Tavaszi Vásár” elnevezésű rendezvény szervezését. A 2018. 
április 14-én megrendezésre kerülő kiállítás fő mottója a 
ROBOTIKA az élet minden területén.

Egy kis ízelítő a programból:
– látható lesz tűzszerész robot
– hegesztő robot, kolaboratív robot
– Lego robot programozás a helyszínen

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület tagjai minden 
rácalmási lakónak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánnak!
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei VIII.
Iskolák és óvodák Rácz Al-
máson a kiegyezés és az első 
világháború közti időszakban

Összehasonlításul, a re-
formkorban öt felekezet 
fenntartásában négy „os-
kola szoba” működött Rácz 
Almáson (görög katolikus 
1745-től, római a katoli-
kus 1770-től, izraelita 1847-
től, és evangélikus-reformá-
tus 1860-tól), a dualizmus 
korában hat új iskolaépü-
let létesült tizenkét tante-
remmel. Ezt kiemelkedően 
jó helyzetként értékelhet-
jük, hiszen a falvak túlnyo-
mó többségében osztatlan, 
egy tantermes és egytanítós 
iskolák működtek, s néhol 
100 körüli vagy még ennél 
is több gyermek szorongott 
egyetlen teremben.

1874-ben állami segély-
lyel támogatott községi ele-
mi népiskolát húztak fel há-
rom tanteremmel, két tanítói 
lakással. Az épület ma is áll, 
és egykor vele szemben ma-
gasodott a római katolikus 
templom. A közös iskola, 
mely a római katolikus ta-
nulók mellett fogadta a töb-
bi felekezet gyermekeit is, a 
kor színvonalának megfele-
lő, korszerű intézmény volt. 
Az eperfákkal beültetett ár-
nyas udvar kialakításához 
sok szekér löszt hordtak el a 
lefaragott domboldalból. Az 
iskola főtanítója Reményi 
Aladár volt, akinek síremlé-

ke ott rejtőzik a zsidó teme-
tőben. Pödör István római 
katolikus plébános 25 esz-
tendőn át volt az iskolaszék 
ügybuzgó elnöke, de utol-
só évtizedét megkeserítet-
te az iskolát sújtó folyama-
tos pénzhiány. Az 1890-es 
évektől kilátástalan küzdel-
met folytatott a tankerüle-
ti számvevőszékkel, mely a 
felterjesztett költségvetés 
kiadásainak rovatában a lé-
nyeges törléseket tett, annak 
ellenére, hogy a kiadások to-
vábbra is elkerülhetetlenek 
voltak. A község próbálta 
más pénzalapokból segíte-
ni az iskolát, de mivel a vas-

útépítéshez 20 ezer frt-ért 
törzsrészvényt jegyzett, nem 
tudta fedezni tovább a hi-
ányt, és 1901-ben állami ke-
zelésbe adta az iskolát.

1874-ben létrejött Rácz 
Almáson az első óvoda. A 
megyei iskolatanács jelen-
tésben olvashatjuk, hogy 
„Pócsik Teréziának enge-
délyeztetett Rácz Almáson 
egy gyermekkert alakítása, 
mely utóbbit a megye párt-
fogásába ajánlani bátorko-
dunk.” A nyári mezőgaz-
dasági munkák idején nagy 
gondot jelentett az anyáknak 
a kisgyermekek elhelyezése, 
hiszen ilyenkor a nagyob-

bak munkaerejét nem nél-
külözhették, így azok sem 
tudtak vigyázni a kicsinyek-
re. Pócsik Teréziára, akit a 
rácalmásiak Pócsiknéként 
említenek az 1960-as évek-
ben az óvoda történetét ku-
tató Hetényi Istvánnénak, 
az óvoda akkori vezetőjé-
nek, hálás szívvel gondoltak 
az akkori öregek. (Rácal-
máson az 1970-es években 
is tanítónénak mondták az 
idősebbek a tanítónőt, va-
lószínűleg így lett Pócsikné 
Pócsik Teréziából.) A falu 
osztatlan szeretete vette kö-
rül. Az óvoda az óvónő la-
kásán, udvarán működött, 
az idős emberek elmondása 
szerint a Kossuth Lajos utca 
4. szám alatt.

Térjünk ki röviden az 
óvodai nevelés történetére, 
hogy értékén kezelhessük a 
fenti információt. Brunsz-
vik Teréz 1828-ban nyitotta 
meg Budán Közép - Euró-
pa első kisdedóvó intézetét. 
Ez az intézmény nem a mai 
értelemben vett óvoda volt, 

Elemi népiskolák Rácz Almáson a dualizmus korában Építés 
dátuma

Tantermek 
száma

Görögkeleti nem egyesültek iskolája a rác templom mellett 1858 1
Községi elemi népiskola „alsó iskola” 1874 3
Izraelita iskola az imaházban 1847 1
Kulcs pusztai állami elemi népiskola 1902, 1912 2
Állami elemi népiskola „felső iskola” Ady e. u. 1905 2
Galambos pusztai állami elemi népiskola 1908 2
Állami elemi népiskola „felső iskola” Szigetfő u. 1911 2

Az „alsó iskola” egy korabeli képeslapon 1905-ben
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hanem kisgyermekisko-
la, ahol a gyermekek óvá-
sa, gondozása mellett széles 
körű elemi oktatás is folyt. 
Az 1860-as, 1870-es évek-
ben újabb irányzat jelenik 
meg hazánkban, a gyermek-
kert mozgalom, melyre sok a 
játékosság, és a gyermekek-
kel való beszélgetés volt jel-
lemző. (Az óvoda feladatait 
csak az 1891-es törvényben 
határolták el az iskolai kép-
zéstől.)

A hatosztályos oktatás és 
a tankötelezettség beveze-
tése következtében a három 
tanterem, mely a zsidó ima-
házban lévő oskolaszobával 
egészült ki nem volt elegen-
dő a tanulók fogadásához. 
A község két osztálytermes 
népiskolát és óvodát sze-
retett volna építeni, mely-
hez államsegélyt igényelt, 
de végül 40 ezer korona köl-
csönt kellett felvennie a fel-
építendő iskolák költségeire. 

1902-ben Kulcson épült is-
kola, 1905-ben pedig átala-
kították a megvásárolt Bajor 
kúriát, melynek átalakítá-
sához a terveket már 1902-
ben elkészíttették. Két tan-
terem, szertár és tanítólakás 
került kivitelezésre. Ebben 
az időben Ridlinger Mátyás 
volt az igazgató-tanító, aki-
nek nevéhez fűződik több 
értékes a településen talált 
régészeti lelet megmenté-
se, és múzeumba juttatása. 
Őt Magó István Károly kö-
veti az igazgatói székben, és 
Gönczöl Antal esperes lesz 
az iskolaszék elnöke. 

1905-ben állami óvo-
dát alapítottak egy meglévő 
épület átalakításával Sziget-
fián, az iskola szomszéd-
ságában. Itt már Simonvá-
ri (Simonits) Karola volt az 
óvónő, akinek a keze alatt 
120 -160 gyermek nevelke-
dett. 1939-ben ment nyug-
díjba, és az 1960-as években, 

89 éves korában még itt élt 
a faluban. A gyerekek imád-
ságokat és vallásos éneke-
ket tanultak az óvó nénitől, 
aki meséket olvasott fel ne-
kik, játszott velük, és hege-
dűjének hangjaira táncoltak 
az apróságok. Az idős né-
nik az 1950-es években még 
emlékeztek a Karola nénitől 
tanult mondókákra (Csipp 
csipp csóka… Nyuszi, nyu-
szi, nyulacskám…). Az óvo-
da ekkor már egész évben 
működött reggeltől estig, 
ebédelni azonban hazajártak 
a gyermekek.

Galambos pusztán is sok 
gyermek élt, akik számá-
ra 1908-ban létesült állami 
iskola. A nagy udvaron két 
épület volt, mindkettőben 
szép, nagy, világos, padlós 
tanterem és tanítói lakás. Az 
egyikben az alsósok a má-
sikban a felsősök tanultak, 
az udvaron együtt játszottak. 
Mindig két tanítóval műkö-
dött, legtöbbször házaspár 
dolgozott együtt. 

1911 februárjában újabb 
elemi iskolaépület terveit ké-
szítette el a Magyar Királyi 
Államépítészeti Hivatal. A 
ma is álló Szigetfő utca men-
ti épület két tanteremből, egy 
előtérből, és egy tanítói szo-
bából állt, a hozzátartozó 
fáskamrával, árnyékszékkel. 
Korszerű, jól felszerelt épít-
mény volt. A Bajor kúriából 
átalakított épülettel közös 
volt az udvara, az óvodának 
egy léckerítéssel választottak 
le egy udvarrészt.

A kor rácalmási tanítónak 
felkészültségét jelzi, hogy 
rendszeresen tartottak elő-
adásokat az adonyi tanító-
körben, és a Rácz-Almáson 
megrendezett megyei tan-
testületi ülésen. (Gremsper-
ger Vidor, Gremspergerné 
Bányász Olga, Magó István 
Károly, Holly Lajos). Braun 
Mihály kántortanítóra a leg-
nagyobb tisztelettel és szere-
tettel emlékezett nagyszüle-
ink generációja.

Németh Miklósné

A Szigetfő utca felöli épület 1911-ben készült terve, alaprajz Szigetfő utcai felöli épület 1911-ben készült terve, utcai homlokzat

A Bajot kúria 1902-ben készült átalakítási terve. jelenleg ez az Ady 
Endre utca felöli épület

Az 1905-ben alapított állami óvodának, majd az iskolának és az is-
kolai napközinek nyújtott otthont ez az épület. Az Iskola köz felöli 
oldalon állt, lebontásra került
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A német iparos családok 
betelepítése a törökök ki-
űzése után, 1695-től tör-
tént Magyarországra. Rá-
czalmásra nem telepítettek 
német iparosokat, de a XIX. 
században Ráczalmáson is 
megjelentek és 100 év után 
már több német család, köz-
tük Fridrichek is voltak. Du-
napenteléről, Adonyból, Se-
regélyesről, Mórról jöttek 
és jelentős Fridrich kolónia 
alakult ki, oly annyira, hogy 
a múlt században már Rá-
calmásról mentek férjhez, 
vagy nősültek be más tele-
pülésekre. Településünkön 
jelenleg 20 fő viseli a Frid-
rich vezetéknevet.

Dr. Ráczalmási György 
(1928-2008) újságíró

Az írásunkban szerep-
lő dr. Ráczalmási György 
nagyapja Fridrich Márton 
(1853-1911) még Adony-
ban született. Az 1890-es 
évek elején Ráczalmásra nő-
sült, Medgyesi Erzsébetet 
(1871-1946) vette feleségül. 
Házasságukból több gyer-
mek született, köztük Frid-
rich György (1895- 1972). 
György hajósnak készült. 
Családi házuk a mai Síp ut-
cában volt. Megismerkedett 
a szomszéd utcai (ma Kiss 

Ernő utca) Markovics Má-
riával (1899-1979) és 1920-
ban feleségül vette. György 
testvére Mihály pedig Má-
ria testvérét, Markovics Ka-
talint vette feleségül.

Fridrich György Pesten 
jó állás lehetőséget talált: a 
Szúnyog sziget felügyeletét 
bízták rá és ott kapott szol-
gálati lakást is. Felköltöztek 
Pestre. Két gyermekük szü-
letett: Julianna 1922-ben, 
György 1928-ban. 

Ráczalmáson az anyai 
nagyszülők háza a család 
rendelkezésére állt és min-
den szabad idejüket itt töl-
tötték. A két gyerek a nyá-
ri szünetben a Markovics 
nagyszülőknél nyaralt. A 
gyermekek úgy emlékeznek 
vissza a Ráczalmáson töltött 
gyermekkori éveikre, mint 
paradicsomi gyermekkor. 
Fridrich Györgynek jelentős 
nagyságú szőlő területe volt 
a „Duzlokban” és a boros-
pincéjük is megvolt az utób-
bi időig. Egy földterület még 
mindig Julianna nevén van. 
Annyira szerettek Ráczal-
máson, hogy a 30-as évek 
elején a család úgy döntött, 
hogy felveszi a Ráczalmási 
nevet. Kb. 10 évig a Ráczal-

mási Fridrich nevet használ-
ták, a 40-es évektől már csak 
a Ráczalmási vezetéknevet. 

1938-ban az gyermek 
György a négy elemi osz-
tály után Újpesten kezdte el 
a polgári iskolát. Mihály és 
Katalin szintén Pestre költö-
zött, leányuk Fridrich Kata-
lin a négyéves polgári iskolát 
együtt járta az ifjú György-
gyel.

1945 februárjában, ami-
kor már Julianna 23 évesen, 
könyvelőként a zuglói Ilka 
utcában a papíriparban dol-
gozott, György 17 éves volt, 
az oroszok „malenkij robot-
ra” szedték össze a fiatalokat. 
György barátját, aki szülei-
vel szintén a szigeten laktak 
az oroszok lelőtték. Ezért a 
fiú apja haragudott György-
re, mivel ő túlélte az oro-
szok bejövetelét. Feljelen-
tette a Ráczalmási családot: 
hogy ők valójában nem Rá-
czalmási, hanem Fridrich 
nevűek. Ezután az oroszok 
őket is megkeresték és össze 
akarták szedni, de György 
tüdőbaj betegségre hivat-
kozott, közben megharapta 
nyelvét és többször véreset 
köpött, így az oroszok eláll-
tak az ő elfogásától. Nővérét, 

Juliannát, elfogták. Bevago-
nírozták és Szibériába, Ho-
lubovka városba szállították. 
Itt a szénbányában dolgo-
zott borzalmas körülmé-
nyek között. Súlyos beteg 
lett, kórházba került, az or-
vos megkönyörült rajta és ott 
ápolónőként dolgozhatott 
tovább. 27 hónap után ha-
zaengedték. 1947-től ismét 
az Ilka utcai Papírgyárban 
dolgozott nyugdíjazásáig. A 
sok nélkülözés és szenvedés 
megedzette. 2017 nyarán a 
95 éves Juliannával Leány-
falun életéről és családjáról 
beszélgettünk. Mintha csak 
erre a beszélgetésre várt vol-
na, szeptember végén meg-
halt.

Ráczalmási György a bu-
dapesti Kölcsey gimnázi-
umban érettségizett, majd 
a Jogtudományi Egyete-
men képezte magát jogász-
szá és 1952-ben doktorált. 
Nem jogászként helyezke-
dett el, a Magyar Rádió-
hoz szerződött, riporter és 
szerkesztő volt. Irodalmi és 
művészeti témákkal foglal-
kozott 1956-ig. A Ludas 
Matyi-nak munkatársa volt 
és „Le a bürokráciával” ro-

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Fürdőruha bemutatón Antal Imrével Ráczalmási György, Julianna és 
Fridrich Katalin a Kis utcában

Interjú Habsburg Györgyel
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vatba rendszeresen kritizálta 
a bürokratákat és a káderese-
ket, néha elég egyértelműen.

1956-ban a forradalom 
leverése után, barátai rábe-
szélésére, kétszer is disszi-
dált Ausztriába, de végül is 
visszajött. A disszidálást kö-
vetkezmények nélkül meg-
úszta. A pártpolitikától min-
dig távol tartotta magát. 

Kétszer nősült, gyerme-
ke nem született. A gyer-
meknevelést nem akarta a 
vállára venni, ezért a felesé-
gei mindkét esetben elváltak 
tőle.

Társasági ember volt, jó 
humorú, könnyen létesített 
kapcsolatot, társaságokban 
ő vitte a vezető szerepet. A 
színészek is kedvelték, szí-
vesen adtak interjút Rá-
czalmásinak. Több évtize-
des munkájának fő területe 
nem elsősorban az újságírás, 
hanem a műsorvezetés volt. 
Jellemzően négy-öt énekes-
sel, színésszel zenés, beszél-
getős esteket rendezett, me-
lyekben a műsorvezető ő 
volt. A legismertebb éneke-
sek-színészek voltak a part-
nerei pld. Galambos Erzsi, 
Pécsi Ildikó, Paudits Béla, 
Psota Irén, Voith Ági, Za-
latnai Sarolta és mások. A 
nagyobb fajsúlyú műsoro-
kat gyakran ketten vezették. 
Ilyenkor műsorvezető társai 
Antal Imre, Kabos László 
és Hofi Géza volt. Hofi Gé-
zával nagy barátságban volt, 
hisz ő is Rácalmásról szár-
mazott. Gyakran az elkészí-
tett műsorokkal az országot 
járták és nagyobb városok-
ban léptek fel.

Az 1970-es évek körül- 
talán a közlési lehetőségei 
csökkentek, vagy a széles ér-
deklődésének a következmé-
nyeként- a tartós fogyasztási 
cikkek témájába ásta be ma-
gát. Ebben az időben volt 
napirenden, ezen cikkek for-
galmának növelése, de úgy, 
hogy több deviza árubeho-
zatalra nem áll rendelkezés-
re. A hazai termelés ösztön-
zése és az árucsere növelése 

volt napirenden a szocialista 
országok között. Ráczalmá-
si György a Világgazdaság-
ban többször írt e témáról.

Az 1970-es években in-
dult az ÁDÁM Magazin, 
havonta megjelenő színes 
újság. Ráczalmási ennek az 
újságnak szerkesztője, egy 
időben főszerkesztője volt. 
Minden számban riporttal 
jelentkezett.

Budapesten az 1985 utáni 
években az Operettszínház 
tőszomszédságában, az Ope-
rett Eszpresszóban működő 
Ámor Színpad házigazdája 
és műsorvezetője Ráczalmá-
si György volt. A kis szín-
ház zenés interjúkat tűzött 
műsorára. Az Ámor Színház 
műsorával gyakran vidéki vá-
rosokban is felléptek. 

Természetesen riporto-
kat is készített neves or-
szágos hírű művészekkel és 
politikusokkal. Ezek közé 
tartozott Szász Endre, Pus-
kás Öcsi, Cicciolina, Ri-

portot készített Habsburg 
Ottóval is. Hátrahagyott 
fényképalbumát lapozva 
nagy emberek társaságába 
találjuk: Demszky Gábor, 
Görgey Gábor, Vizi E. Szil-
veszter, Kádár-Brezsnyev 
(1973), stb. Barátságot ápolt 
a Torgyán házaspárral.

Az Autó-Motor újság-
ban sorozatot írt olyan ne-
ves színészekről, művészek-
ről, akik autót vezettek és 
akik elmondták tapasztala-
taikat, véleményüket a köz-
lekedésről és az abban részt-
vevő emberekről. Érdekes 
riportok születtek, pld. Bod-
rogi Gyulával.

Már diákkorától nagy új-
pesti drukker volt. Újság-
íróként pedig aktívan köz-
reműködött és segítette az 
egyesületet. Több alkalom-
mal ő szerkesztette és adta ki 
az Újpesti Dózsa évkönyvét. 
A Dózsa stadionját megtöl-
tő szurkolóknak találkozó-
kat szervezett és vezényelt 
le. Puskás Öcsivel is jó kap-
csolatot ápolt. 

Ráczalmási jelentős terüle-
te a gasztronómia volt. Hosz-
szú időn keresztül a Belke-
reskedelmi Minisztérium 
alkalmazásában is állott. A 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének (MÚOSZ) 
1951 óta tagja, illetve a Sajt/
Óbor szakosztály vezetője 
volt haláláig (a szakosztály ma 
is működik) A MÚOSZ-ban 
az újságíróknak rendszeresen 
tartott előadást. Minden na-

gyobb étterem megnyitásán 
részt vett. Évente három-négy 
külföldi étteremben megfor-
dult, többször delegáció tag-
jaként. A Vendéglátás és a 
Kirakat újságok főszerkesz-
tője volt, így ezekbe az újsá-
gokba közvetlenül mutathatta 
be az éttermi újdonságokat. A 
Vendéglátás minden számá-
ban egy-egy aktuális témáról 
elemző cikket írt (pld. eszp-
resszók, cukrászdák, diákétke-
zés, stb.) Az újság melléklete-
ként kis füzeteket is kiadtak, 
melyekben új konyhai recep-
teket ismertettek. Az egyik 
budapesti antikváriumból 
megvásároltam az 1984-ben 
kiadott Pizza füzetet, mely-
nek receptjeit ma sem lehet 
felülírni. 

Ráczalmási György sok-
oldalúsága már az eddigi-
ekből is kiderült, de színes 
egyéniségének bizonyítására 
még felsorolok néhány sze-
replését: 1952. Kossuth Rá-
dió: Vidám szilveszteri mű-
sora. A CsinnBumm cirkusz. 
Irta: Boldizsár Iván, Lesz-
kay András, Mikes György, 
Ráczalmási György; 1970-
ben az egri Gárdonyi Géza 
Színházban „De legjobb 
otthon” címmel az élhető la-
kásról műsoros vetélkedőt 
rendeztek. dr. Ráczalmá-
si Györgynek, a műsor író-
jának, rendezőjének a veze-
tésével; 1981 Vita a VI és 
VII. kerület rendezési ter-
véről a Hazafias népfront-
ban. Vitavezető Ráczalmási 
György; 1982 III. ker. a Ha-
zafias Népfront mit tesz a 
területükön élő 2000 veszé-
lyeztetett gyermek érdeké-
ben. Vitavezető Ráczalmási 
György; 1999-ben Orszá-
gos szépség és modellver-
seny Tatabánya zsűri elnök 
dr. Ráczalmási György volt.

1989-ben Újpestért Ba-
ráti Kör alakult Ráczalmási 
György aktív részvételével.

1988-ban nyugdíjba vo-
nult, de 2000-ig még dolgo-
zott. 2008-ban hunyt el és a 
Kerepesi úti temetőben te-
mették el.  Szalai ÁrpádInterjú Puskás Öcsivel

Gyuri a rádióban
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RácalmásSportegyesület

Lezárultak az őszi fordulók
Befejeződtek az őszi 

fordulók mérkőzései a Rá-
calmás SE felnőtt és után-
pótlás csapatai részére. A 
női felnőtt csapat győzel-
mekkel kezdte a bajnok-
ságot, de a szezon végére 
sorozatos sérülések és for-
mahanyatlás miatt a csa-
pat a hetedik helyen fe-
jezte be a bajnokság őszi 
szakaszát.

A férfi csapat a kitűzött 
célnak megfelelően min-
den mérkőzésen győzelmi 
esélyekkel lépett pályára. 
Jelenleg a csapat a tabel-
la harmadik helyén áll, há-
rom ponttal lemaradva az 
első helytől.

A bajnoki mérkőzések 
után a fiúk részt vettek a 
hagyományos Mikulás Ku-
pán, ahol erősen tartalékos 
felállásban a harmadik he-
lyen végeztek. A csapat be-
állósa Tóth Tamás lett a 
kupa legjobb játékosa.

A szakosztályban évek 
óta tartó képzés eredmé-

nyeként szeptembertől öt 
csapatunk (fiúk U-14;U-
12;U-10 és lány U-13; 
U-9) szerepelt az országos 
gyermekbajnokságban és a 
kisiskolás bajnokságban.

2018 februárban a ha-
todik csapatunk U-8 fiú 
csapat is bekapcsolódik a 

versenybe. Legsikeresebb 
utánpótlás csapatunk az 
U-14 fiúk egy pontot ve-
szítve hatalmas előnnyel 
vezetik a régió 3. osztályú 
bajnokságát.

A szakosztály vezető-
jeként szeretném megkö-
szönni a csapatok mellett 

dolgozó edzők munkáját. 
A szakosztály nevében sze-
retném megköszönni tá-
mogatóinknak az egész év-
ben nyújtott támogatását 
és mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket  kí-
vánni!

Nógrádi Sándor

Sakkozzanak velünk!
Nincs Magyarországon még egy olyan sport, amelyben 

annyi dicsőséget szereztek versenyzőink, mint a sakkozás. 
Rácalmás városa a lehetőségihez mérten anyagi támogatá-
sával biztosítja mindazon feltételeket, amelyek a színvonalas 
sakkoktatáshoz szükségesek. 

Ez a második év, amelyben lehetőséget kaptam arra, hogy 
a nagycsoportos ovisokkal megismertessem a sakkot. Min-
den csoportban megmutattam a sakktáblát, az egyes figu-
rák menetmódját, értékét. A továbbiakban megismerkednek 
a kezdők a játék szabályaival, az alapállással, megismerik a 
sakk és a matt, a patt fogalmával. Megtanulják mi az, hogy 
sánc, a gyalogok átváltozhatnak, és azt is fogják tudni mi az, 
hogy „ampassz” (en passant). 

Akik úgy gondolják, hogy csemetéjük tovább szeret-
ne fejlődni, a Rácalmás SE keretei között a Sakk-klubban 
folytathatják a tanulást. Természetesen az alapfokú oktatást 
csak 40-45 percben tartjuk, személyre szabottan. Bármilyen 
sakkozással kapcsolatos kérdésükre szívesen válaszolok.

 Kondás László

A Rácalmás SE vezetősége 
szeretetteljes, kellemes karácsonyt 

és sikeres, boldog új évet kíván az SE 
támogatóinak, edzőinek, sportolóinak, 

a családjaiknak, 
Rácalmás valamennyi lakójának!
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. január 

19-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2018. január 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb január 8-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A 
nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 70/459-2561

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 

20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Stermeczki András evangélikus lelkész  20/8243-547, 25/285-426

Fodor István református lelkész  30/223-3753

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

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!

Kerek Brúnó, 2017. 12. 11., Martinász utca
Szita Buda, Rácalmás, 2017. 11. 15., Hold utca 
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis anyakönyv Eladó Tűzifa Ercsi
Keményfa konyhakészen:

33.000 Ft/em3+ Szállítás
Akác Konyhakészen:

36.000 Ft/em3 +Szállítás
Éger félkemény konyhakész:

29.000 Ft /em3 + Szállítás
Akciós tűzifa:

25.000 Ft /em3 + Szállítás
Kamion tételben:

Méter fa akciós áron rendelhető.
Mennyiségi és minőségi garanciát vállalunk

Érdeklődjön az alábbi telefonszámokon.

Telephely:
 Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés:
 Tel: +36-30/9390-441 +36-30/241-1509

Áraink az áfát tartalmazzák. 
Áraink visszavonásig érvényesek

Akcióink a készlet erejéig tart.

A Kulcs-Rácalmási Református 
Gyülekezet ünnepi alkalmai:

December 24. 10:30 V Advent 4. vasárnap istentisztelet
December 24. 17:00 V délután Családi Karácsony
December 25. 10:30 H Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
December 31. 10:30 V istentisztelet a szokásos időben
Január 1. 15:30 H Újévi közös istentisztelet az evangéli-
kusokkal

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az 
uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsai-
ás könyve 9,5)

Áldott karácsonyi ünneplést, 
és reményteljes új esztendőt kíván 

a református gyülekezet!




