
2019. november XXVI. évfolyam 12. szám

Letették az esküt a képviselő-testület tagjai
Az alakuló ülés keretében 

ünnepélyesen letették az es-
küt Rácalmás képviselő-testü-
letének tagjai, és hivatalosan is 
elkezdődött a munka a 2019-
2024 közötti önkormányzati 
ciklusban. 

A képviselő-testület tagjai 
(képünkön): Miss István, Vizi 
István képviselők,  Németh 
Miklósné alpolgármester, 
Schrick István polgármester, 
Nagyné Berzai Márta, Pálinkás 
Tiborné és Erős István képvi-
selők.

ADVENTI 
MEGHÍVÓ

Mint a korábbi esztendőkben, úgy az idei évben 
is részt vesz egyesületünk az adventi rendezvényen a 
rácalmásiak megvendégelésében. 

Városvédős sátrunknál egy tál halászlével kívánunk 
áldott, békés karácsonyt mindenkinek!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
nevében:

Steiner Lajos
elnök
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A szabadság napjának üzenete

A fiataloknak is  
meg kell ismerniük  
1956 hiteles történetét

Az október 22-én, ked-
den 17 órakor kezdődő ün-
nepi megemlékezésen Kiss 
József, a rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Isko-
la igazgatója köszöntötte az 
érdeklődőket az iskola ud-
varán.

Az intézmény vezetője 
kiemelte, 1956 fontos üze-
nettel bír a mindenkori ma-
gyarság számára. Éppen 
ezért fontos, hogy a felnö-
vekvő generációk hitelesen 
megismerjék az 1956-os 
eseményeket, az azt köve-
tő megtorlás történetét. A 
rácalmási iskola udvarán be-
mutatott zenés ünnepi mű-
sorban pedagógusok és di-
ákok közösen elevenítették 

fel, hogy az egyre fokozó-
dó, sztálini típusú diktatúra, 
miként próbálta megtörni a 
magyar társadalmat, mi ve-
zetett el 1956. október 23-ig, 
a Sztálin szobor ledöntéséig, 
és hogyan zajlott a szovjet 
csapatok intervenciója után 
a megtorlás, a kivándorlás.

Az előadás történelmi 
keretét a Magyar Köztársa-
ság 1989. október 23-ai ki-
kiáltása zárta. A tartalmas 
műsort követően a résztve-
vők fáklyás felvonulása in-
dult el a Millenniumi tónál 
található ´56-os emlékmű-
höz, ahol koszorúzással zá-
rult a megemlékezés.

(Forrás: duol.hu)
Fotók: Rácz Lambada József

 IN MEMORIAM

Deák Sándor
1951-2019

„Ami másnak az olvasás, vagy zenehallgatás, az nekem a 
filmkészítés” (Deák Sándor)

A tökfesztivál kiállítás megnyitója közben azon kaptam 
magam, hogy lopva kereslek a tekintetemmel, hol állsz a ka-
merával a válladon. Mert te mindig ott voltál - és ez nekünk 
olyan természetes volt, hogy rád mindig számíthatunk. Aho-
gyan az is, hogy amit kiadsz a kezedből, az megkapóan és 
tűpontosan idézi az esemény hangulatát, jelentőségét, - és 
ez olyan egyszerűek tűnik. A dolgok mindig olyan egysze-
rűek, világosak, amikor végtelen tapasztalat, technikai isme-
ret, kreativitás, alázat, és szakmai felelősség hozza létre őket. 
Mesteredtől, Sára Sándortól tanultad, és mindig szem előtt 
tartottad: „Mindegy mit forgatsz fiam, csak igaz legyen!”

Tudtuk, vagy sem, hogy számtalan elismerést kaptál ope-
ratőri munkáidért, (a fesztiválokon azért mindig „csurrant 
cseppent” valami díj - ahogy szerényen fogalmaztál) mi té-
ged az emberségedért, megbízhatóságodért, kedvességedért, 
türelmedért szerettünk. Ahogy Rácalmásra költöztél, azon-
nal a közösségekben találtad magad. A városvédő egyesület-
ben dolgoztál, a horgász egyesületet négy éven át vezetted 
is. Tenni és segíteni akartál, de nem az irányítás vágya volt, 
ami vezérelt, hanem a szolgálat. Arcodon huncut félmosoly, 
teljes odafigyelés, és ettől úgy éreztük, fontosak vagyunk, és 
fontos az ügy, amit képviselünk. Szeretted az embereket, és 
ez visszasugárzott rád. Hiányzol, hiányzik az egyenességed, a 
humorod, a segítőkészséged. Annyi tervünk volt még, és bal-
gán azt hittük ráérünk! Megköszöntük neked, amit tettél, aki 
voltál? Adósaid maradtunk. 

Már egy más dimenzióból látod a világot, és ha te forga-
tod, akkor gyarló létünk lesz a legszebben fényképezett al-
kotás. Németh Miklósné

Rácalmás Város  
Önkormányzatának 
vezetői tisztelettel 
adóznak  
Deák Sándor  
emléke előtt, 
osztoznak a család fájdalmában és 
gyászában.

Schrick István
polgármester
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Az idősellátás fejlesztése hangsúlyos feladat lesz

Rácalmás  képviselő-testülete  
megtartotta alakuló ülését

A mostani már a so-
kadik önkormányza-
ti ciklus 1994 óta, amikor a 
Városvédő Egyesület jelölt-
jeinek szavaztak bizalmat 
a rácalmásiak. Hálásan kö-
szönjük!

A képviselő-testület meg-
tartotta alakuló ülését.

Az alakuló ülésen letették 
az esküt Rácalmás képvise-
lői és polgármestere. Schrick 
István ciklusnyitó beszédé-
nek elején örömét fejezte 
ki, amiért a kisváros polgá-
rai a korábbiakhoz hason-
lóan ezúttal is a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület jelöltjeinek szavaztak 
bizalmat, így lehetőséget 

adtak arra, hogy folytas-
sák az elmúlt évtizedekben 
megkezdett munkát. Fon-
tos célként említette a pol-
gármester az idősgondozás 
fejlesztését: mindenek előtt 

a rácalmási idősek nappa-
li ellátását szeretnék meg-
oldani, és minden erejükkel 
azon lesznek, hogy a bent-
lakásos gondozás feltétele-
it is megteremtsék, ameny-

nyiben ehhez támogatást 
nyernek. Az önkormányzat 
továbbra is segíteni szeret-
né a városban letelepedő fi-
atalokat, emelte ki Schrick 
István, majd a folyamatban 
lévő fejlesztések közül ket-
tőt említett: 100 millió fo-
rint TOP-forrásból kezdő-
dött meg a vasútállomás felé 
vezető út helyreállítása, és a 
kajak-kenu szövetséggel kö-
zösen – csaknem 100 millió 
forintos forrásból – a kikötő 
dunai vízitúra-megállóhely-
lyé fejlesztése.

Az alakuló ülésen al-
polgármesterként Németh 
Miklósnénak szavaztak bi-
zalmat a képviselőtársak.

Minőségi közétkeztetés: rácalmásiak a döntőben
A Közétkeztetési Szakács-

verseny (KÖSZ) egyik célja az 
étkezési kultúra fejlesztése. A 
2019–2020-as megméretteté-
sen rácalmási csapat is indult!

A Fejér megyei csapat előbb 
a 39 „válogatottat” megmozgató 
elődöntőbe került, majd miután 
október 12-én, 13-án, valamint 
november 9-én, 10-én minden 
előzetes verseny lezajlott, kide-
rült: a döntőbe jutó legjobb ti-
zenkettő csapat között is ott 
vannak! A tagok ( Jónás Nor-
bert irányító, Fábián Erika séf, 
Grabecz Zsófia segítő) az Eu-
rest Rácalmás dolgozói.

A szervező Nébih közle-
ményéből tudjuk: a menüsorok 
egyik kötelező eleme a lecsó, 
előírt alapanyag pedig a méz, 
valamint a hazai nyári, friss 
idényzöldségek és idénygyü-
mölcsök közül legalább kettő 
fajta volt. A felhasznált alap-
anyagok nettó beszerzési érté-
ke nem haladhatta meg az egy 
étkezőre jutó nettó 550 forin-
tot.

A rácalmásiak tizedikként 
jutottak a február 6-án, a bu-
dapesti Sirha-kiállítás kereté-
ben tartandó döntőbe. (Forrás: 
duol.hu)

Schrick István polgármester Németh Miklósné alpolgármester

A képviselő-testületi bizottságok vezetői és tagjai
Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi Bizottság:

Elnök: Miss István
Tag: Pálinkás Tiborné
Külső tag: Jacsó Rudolf

Kulturális, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság:
Elnök: Pálinkás Tiborné
Tag: Vizi István, Nagyné Berzai Márta, Erős István
Külső tag: Garda István, Steiner Lajos, dr. Varga-Szabó 

Lajos

Szociális Bizottság:
Elnök: Nagyné Berzai Márta
Tag: Vizi István
Külső tag: dr. Tóth Pálné

Közrend és Közbiztonsági Bizottság
Elnök: Vizi István
Tag: Nagyné Berzai Márta, Erős István, Miss István
Külső tag: Kirinovits Tamás, Bartal Zoltán, Kukucska 

Gyula

Szakmai zsűri szemrevételezett, kóstolt az elődöntőkön  Fotó: Nébih
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Németh Miklósné

2019. december 4. szerda

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. Mód van arra, hogy 
a fenti képviselői alkalmakra 
külön is konkrét időpontot 
kérjenek.

Az időpontot Rác-
almás jegyzőjével, dr. Györe 
Andreá val egyeztethetik a 
25/517-866-os telefonszá-
mon.

Elszállítják a zsákokban összegyűjtött 
faleveleket december 3-án és 5-én

Rácalmás Város Önkor-
mányzata idén is megköny-
nyíti a lakók életét azzal, 
hogy elszállíttatja a zsákok-
ba összegyűjtött faleveleket.

Schrick István polgár-
mester elmondta ezzel kap-
csolatosan, azért jutottak 
erre az elhatározásra, mert 
rengeteg fa van a települé-
sen, aminek nagyon örülnek, 
hiszen szebbé, élhetőbbé te-
szik környezetünket. Ez az 
öröm azonban minden ősz-
szel hozza magával a meg-
oldandó feladatot is: valamit 
kell kezdeni a lehullott fale-
velekkel. Ezen az őszön sok 
volt az eső, az elázott, ned-
ves, nyirkos avart eltüzelni 
nem lehetett. Még szárazon 
elégetés esetén is nagyon za-
varó, amikor alágyújtanak a 
kerti hulladékoknak a lakók, 
ilyen időjárási viszonyok kö-
zött viszont kifejezetten ké-
rik a településvezetők: vé-
letlenül se gyújtsanak alá az 
eső áztatta, vizes leveleknek, 
mert nem égnek el, viszont 
füstfelhőbe borítják a kör-
nyéket.

Jóleső érzéssel tapasztal-
tuk, hogy már hetek óta so-
kan gyűjtik zsákokba a le-
velet, ezeket az összekötött, 
falevéllel megtömött zsáko-
kat kihelyezik a lakóingatla-
nuk elé, vagy a kertben gyűj-
tik. 

Schrick István ezt kéri a 
lakóktól az elkövetkező he-
tekben is. A szállítást ille-
tően pedig még néhány hét 
türelmet kér, mert a levelek 

egyharmada még az ágakon 
van. Megvárják, amíg azok is 
lehullanak és egyszerre vite-
tik el az összes összegyűjtött 
falevelet városunkból. 
December 3-án kedden szál-
líttatják el a zsákba gyűjtött 
leveleket onnan, ahol ked-
den van a szemétszállítás, 
december 5-én, csütörtökön 
pedig onnan, ahol péntek a 
hulladékszállítási nap.

Zsákokba gyűjtsék továbbra is a faleveleket, semmi esetre se gyújtsa-
nak alá a kertben az esőáztatta, vizes avarnak

Szelektív 
hulladékgyűjtés

A környezettudatosság 
jegyében Rácalmás terüle-
tén szelektíven gyüjthet-
jük a műanyag palackokat. 
Az ütemterv alapján vehető 
igénybe a házhoz menő sze-
lektív hulladékszállítás. 

Gyűjtési időpont még eb-
ben az évben:

 december 3., 17., 31.

Decemberben és januárban TILOS a kerti hulladék  
elégetése Rácalmás területén!

A lakosság kérésének megfelelően változtatott tavaly Rá-
calmás képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését 
szabályozó helyi rendeleten, mégpedig olyan módon, hogy a 
nyári hónapokban is lehetőségük legyen a lakóknak tűz-
gyújtással ártalmatlanítani a kerti hulladékot. 

 De az égetésre továbbra is havonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése továbbra is első-
sorban helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel 
csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a kom-
posztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás 
vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítha-
tó. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése december 
és január kivételével minden más hónapban (február, már-
cius, április, május, június, július, augusztus, szeptember, 

október és november) a hónap első csütörtökén és pénte-
kén végezhető el.  

DECEMBERBEN ÉS JANUÁRBAN tehát nem ad 
lehetőséget a helyi rendelet a kerti hulladék eltüzelésére!

Kérjük, tartsák be a helyi rendelet előírásait, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermekjó-

léti Szolgálata szeretné ügyfelei nevében is megköszönni 
mindazon adományozó kedves rácalmási lakosnak a segít-
ségét, aki adományával hozzájárult a rászoruló idősek, csalá-
dok, gyermekek életének könnyebbé tételéhez.

Továbbra is nagy szükség lenne tartós élelmiszerre, mivel 
sokak számára a téli időszakban a mindennapi megélhetés 
jelenti a legnagyobb problémát.

Köszönettel:
Vass Erika és Hódiné Schillinger Andrea

családsegítő munkatársak

Isten éltesse 95. születésnapján

Nagy Feri bácsit 
köszöntötték

Rácalmás Város Önkormányzata nevében Schrick István polgármester 
úr köszöntötte a Rácalmáson élő Nagy Feri bácsit 95. születésnapja 
alkalmából, és ajándékcsomaggal kedveskedett neki. 
Feri bácsinak ezúton kíván lapunk is boldog születésnapot, jó egész-
séget és sok boldogságot!

Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

HÍREK
A 2019. október 13-ai 

választásokat követően, ok-
tóber 31-én megalakult az 
újonnan megválasztott Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat Rácalmáson.

Az első - alakuló - ülé-
sen megválasztásra kerültek 
az önkormányzat tisztségvi-
selői. 

A következő 5 éves cik-
lusban az önkormányzat el-
nöki tisztét ismét Steiner 
Norbert, elnök-helyettesi 
tisztét Pál Péter Ferenc töl-
ti be, az önkormányzat mun-
kájában Farkasné Ősz Zsu-
zsanna képviselőként vesz 
részt.

A következő önkormány-
zati ülésen (2019. november 
20.) kerül előterjesztésre és 
elfogadásra az önkormány-
zat 2019 végére, és a 2020. 
évre tervezett munkaterve, a 
2019 végére, és a 2020. évre 
tervezett tevékenységterve, 
valamint a következő 5 éves 
ciklusra vonatkozó célrend-
szere. 

Az önkormányzat a fen-
ti témákkal kapcsolatos elő-
zetes választói javaslatokat a 
racalmasi.nnok@gmail cím-
re várja.

A Rácalmás újság adta le-
hetőséget is megragadva az 
önkormányzat tagjai gratu-
lálnak minden önkormány-
zati és nemzetiségi önkor-
mányzati képviselőjelöltnek 
a megmérettetés vállalásá-
hoz, valamint a választáson 
elért eredményéhez, a meg-
választott és mandátum-
hoz jutott képviselőknek és 
a polgármestereknek pedig 
eredményes, kitartó munkát 
és jó egészséget kívánnak! 

Választóinknak ismétel-
ten nagyon köszönjük a bá-
torító szavazataikat és a tá-
mogatást!

Tisztelettel köszöntöm e kis város lakóit!
2019. 9. 24. Szigetfő utcán, a Petőfi Parkban. 17 órai kez-

dettel, kezdődött az utcagyűlés! Schrick István polgármes-
terünk, beszámolt a megvalósított tervekről, és a beterve-
zett munkákról! Polgármester úr beszámolója után, jöttek 
a kérdések a lakóktól. És minden kérdés kielégítő válaszra 
talált!  Az utcagyűlés, egy nagy családias hangulatú beszél-
getésbe váltott át! Polgármester úrral az élen! Hisz ő egy 
nagy család atyja. Bárhol találkozunk a polgármester úrral, ő 
nyújtja a kezét, és első kérdése az, Hogy vagytok? Jól vagy-
tok? És mindig van ideje, egy pár mondat erejéig velünk be-
szélgetni! Fáradhatatlanul és önzetlenül teszi a dolgát! Teszi 
ezt azért, mert ezt vállalta, és mert ért hozzá! Hatodik, vagy 
hetedik cikluson át, Rácalmás polgármestere, Schrick Ist-
ván. Élő kis várost varázsolt Rácalmásból! Úgy gondolom, 
köszönetet érdemel mindazokért, amit tett, és tesz, és ten-
ni fog Rácalmásért! Hogy még élhetőbb legyen. Köszönjük 
szépen! Köszönjük meg az íróasztalnál dolgozók munkáját 
is, mert a nagyon sok iratok, sok odafigyelést, és koncentrá-
lást igényelnek! Köszönjük a képviselő tagok munkáját, hogy 
továbbra is erőt adjunk nekik a munkához! Köszönjük meg 
a fizikai dolgozók munkáját! Akik télen, nyáron, hidegben, 
melegben kint dolgoznak. Mind azoknak munkáját köszön-
jük, kik Rácalmás önkormányzatánál dolgoznak, és fáradnak 
a településért! Mindenkinek kívánok nagyon jó erőt, nagyon 
jó egészséget, kitartást, és továbbra is egy jól működő ön-
kormányzatot!

Maradok tisztelettel: Rodenbücher József

Az olvasó írjaAz olvasó írja
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Virágos Rácalmásért és Szép porta díjátadó

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület virágosítási 
törekvéseinek a lakosság kö-
rében olyan sikere van, hogy 
a verseny résztvevőivel az ün-
nepélyes eredményhirdetés al-
kalmából tömve volt a közös-
ségi épület terme.

Az egyesület által ebben 
az évben is meghirdetett Vi-
rágos Rácalmásért és a Szép 
Porta településszépítő verseny 
eredményhirdetése és díjki-
osztó ünnepsége november 
8-án, pénteken 16 órakor volt 
a művelődési házban. A lakók, 
valamint a közterületeket, a 
virágágyásokat lelkiismerete-
sen gondozó közösségek kap-
tak meghívót a rendezvényre.

Schrick István polgármes-
ter köszöntötte a megjelente-
ket, s azt hangsúlyozta, hogy 
minden évben kap a telepü-
lés országos elismerést, ám a 
rác almásiak nem az elismeré-
sért teszik, hanem önmagu-
kért szépítik a környezetüket. 
Kiemelte, hogy mindazokra 
az eredményekre, amelyeket 
Rác almás magáénak tudhat, 
a város vezetői önmaguk-
ban nem lennének képesek, 

így igényes településnek len-
ni sem, amit már 25 éve cé-
lul tűztek ki maguk elé, s amit 
csak a rácalmásiakkal együtt, 
támogatásukkal, segítségükkel 
lehet megvalósítani.

Ezt követően a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnökének, Steiner La-
josnak a rövid köszöntője után 
megkezdődött a település-
szépítő verseny eredményhir-
detése.

2019-ben Majerné Perusza 
Andrea felügyelte Rácalmás 
virágágyásainak gondozá-

sát, vezetésével bonyolították 
le a versenyeket, és a díját-
adó ünnepség háziasszonya-
ként konferálta az ünnepsé-
get is. Az emléklapokat és a 
díjakat Steiner Lajos elnök 
adta át. A Szép Porta verseny 
díjait adták át elsőként, erre 
34 rácalmási család nevezett. 
A vezető segítségére voltak 
az értékelésben Bánhegyesi 
 Attila, Bánhegyesiné Marika, 
Koós Gábor és Koósné Jutka. 
Az értékelésben elhangzott, 
hogy nem volt könnyű dol-
ga az ítészeknek, mert szebb-

nél szebb udvarokat, kerteket 
láttak.

Összesen 13 család kapott 
Szép Porta táblát, és 14 csa-
lád, mivel már rendelkezett 
ezzel az elismeréssel, ezért díj-
ként kerámia madáritatót ve-
hetett át.

A Virágos Rácalmásért 
mozgalomnál az utcafronto-
kat nevezéstől függetlenül ér-
tékelték. A bírálók Bánhegyesi 
Attila, Bánhegyesiné Marika, 
Koós Gábor, Koósné Jutka, 
Blau Gabriella, Bauer Lász-
lóné Terike, Perusza László, 

Steiner Lajos a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület elnöke Vendégek a díjátadón

Schrick István polgármester kö-
szöntötte a virágosítási ünnep-
ségen résztvevőket

Majerné Perusza Katalin a virá-
gosítás szervezőjeMindenki nagyon jól érezte magát a rendezvényen

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Perusza Lászlóné voltak.  Az 
utcafrontokat nevezéstől füg-
getlenül értékelték a bírálók. 
Minden utcát háromszor vé-
gigjárva pontoztak, Rácal-
mást három körzetre osztva, 
csapatonként felváltva. Alkal-
manként mindenki pontozott 
és az átlag került a táblázat-
ba, majd ősszel a három pont-
számot ismét átlagolták, így 
született meg a végeredmény.  
Akik elismerésben részesültek, 
azoknál az értékelés szerint ta-
vasztól őszig gyönyörű volt az 
egynyári és évelő növények, vi-
rágok harmóniája, füves vagy 
kavicsos területek mennyisége 

és aránya, az előkert gondo-
zottsága és az összhatás. 

Minden díjazott vásárlá-
si utalványt és emléklapot ka-
pott. A Virágos Rácalmásért 
mozgalom 31 első helyezettet, 
28 másodikat és 22 harmadik 
helyezettet ünnepelt.

Elismerésben részesültek a 
rácalmási virágoázisok önkén-
tes gondozói is. 21 virág ágyás 
kertészét jutalmazta a város-
védő egyesület vásárlási utal-
vánnyal és emléklappal és két 
elköszönő társuktól is aján-
dékkal búcsúztak. Hiszen, mi-
ként mindannyian tudjuk, aki 
a virágot szereti, az rossz em-
ber nem lehet.

A díjazottakat Majerné Pe-
rusza Andrea szólította, aki az 
idei évben felügyelte Rácal-
más virágágyásainak gondo-
zását és segítőivel kivitelezte a 
„Szép Porta” és a „Virágos Rá-
calmásért” versenyeket. A díj-
átadó után vacsorával kedves-
kedtek a meghívottaknak.

Majd a Rácalmási Ren-
dezvényközpont és Sportcsar-
nokban folytatták összejövete-
lüket, ahol a Pa-Dö-Dő adott 
parádés koncertet. 

Aki nem tudta személye-
sen átvenni a díját, szerdán-
ként megteheti irodánkban 
(Rácalmás, Széchenyi tér 
19.) 8-10 óráig.

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani mindenki-
nek, aki virágosításával hoz-
zájárult Rácalmás szebbé 
tételéhez, valamint az önkén-
teseinknek, akik többször vé-

gigjárták az utcákat és a je-
lentkező családokat értékelés 
céljából.

Gratulálunk minden díja-
zottnak!

Szeretnénk külön köszöne-
tet mondani Blau Gabriellá-
nak, Blau Sándornak és a cser-
készeknek, akik szintén évekig 
gondozták a vállalt virágágyá-
sukat. Sajnálatunkra Gabiék 
elköltöztek Rácalmásról, na-
gyon fognak hiányozni! Kö-
szönjük szépen Gabi, Sanyi! 
Köszönjük szépen cserkész 
csapat! Minden jót kívánunk 
nektek!

Molnár József több mint 
30 éve gondozta a házuk előt-
ti körforgó virágágyását. Jövő-
re már szeretne pihenni, amit 
mi fájó szívvel, de tudomásul 
vettünk, megértjük. Köszön-
jük szépen a munkáját! Jó 
egészséget, jó pihenést kívá-
nunk Neki!

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület 

Szép Porta táblát vehettek át

Szép Porta tábla (madáritató) tulajdonosok

Szép porta táblát kaptak
Józsa-Libor Anikó - Viola utca 5.
Hanák Istvánné - Arany János utca 22.
Puskás Ferencné - Somogyi Béla utca 27.
Bárándi László - Kiss Ernő utca 23.
Perusza Lászlóné - Fő utca 69.
Konyecsni Mihály - Zrínyi Miklós utca 5.
Nógrádi Sándorné - Szigetfő utca 57.
Molnár Boglárka - Deák tér 6.
Abinéri Lajos Györgyné - Kígyó köz 9.
Szabó Jánosné - Márkus Imre út 5.
Lisztmajer Györgyné - Prekop Ferenc utca 16.
Nyíri-Komolai Dóra - Kiss Ernő utca 16.
Szőllősi Mónika - Fő utca 8.

Szép porta díjazottak, akik madáritatót kaptak:
Igmándi Béla - Esze Tamás utca 6.
Pölöskei Zsuzsanna - Móricz Zsigmond utca 39.
Bartók Sándorné - Adonyi út 30.
Bauer Lászlóné - Martinász utca 54.
Koós Gáborné - Martinász utca 42.
Rácz József - Fő út 4.
Bodnár Sándor – Erdő sor 11.
Kőszeginé Deák Mónika - Zrínyi Miklós utca 3.
Bodó Ivánné - Somogyi Béla utca 57.
Nyeste Ferenc - Somogyi Béla utca 26.
Fehérvári Györgyné - Nárcisz köz 1.
Tóth Istvánné - Tóth Árpád utca 31.
Kovács Györgyné - Bay tér 7.
Ragacs Istvánné - Móricz Zsigmond utca 26.
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A virágosítási verseny I. helyezettjei

A virágosítási verseny II. helyezettjei

„Virágos Rácalmásért” 
második helyezettek:

Rácz Imre - Kulcsi út 19.
Budai Mihály - Kulcsi út 16.
Szendrey Gábor - Somogyi Béla utca 14.
Puskás Ferencné - Somogyi Béla utca 27.
Tar Gyula József - Somogyi Béla utca 65.
Bodó Ivánné - Somogyi Béla utca 57.
Dr. Sebő Sándor - Kossuth Lajos utca 37.
Csatári Tamás - Béke köz 4.
Nagy Attila - Kossuth Lajos utca 39.
Poszpischil László - Kiss Ernő utca 5.
Dr. Barna András – Dr. Sárközi utca 5.
Bebesi Ferenc - Hold utca 8.
Homoki János - Móricz Zsigmond utca 34.
Ecsődi Tibor - Móricz Zsigmond utca 39.
Ragacs Istvánné - Móricz Zsigmond utca 26.
Nagy Attila - Mikszáth Kálmán utca 13.
Somogyi János - Kiss Ernő utca 10.
Térmeg László Ferenc - Madách Imre utca 50.
Tálas Frigyes – Pince sor 11.
Oros Pál - Radnóti tér 3.
Lisztmajer Györgyné - Prekop Ferenc utca 16.
Kecskés Nagy Szilvia - Tóth Árpád utca 48.
Vass János - Széchenyi tér 5.
Buzora Krisztina - Martinász utca 3.
Vizi István - Vasvirág utca 33.
Dr. Esztergomi Klára - Petőfi Sándor utca 2/A.
Kapás Istvánné - Adonyi út 14.
Nagy Lászlóné - Adonyi út 18.

„Virágos Rácalmásért” 
első helyezettek:

Czinka Lászlóné - Fő út 36.
Nyeste Ferenc - Somogyi Béla utca 26.
Magyar István - Völgy utca 12.
Tóth Istvánné - Deák tér 1.
Molnár Boglárka - Deák tér 6.
Kiss János - Kiss Ernő utca 33.
Fehérvári Györgyné - Nárcisz köz 1.
Gál Mária - Nárcisz köz 3.
Nógrádi Sándor - Szigetfő utca 57.
Igmándi Béla - Esze Tamás utca 6.
Nyíri-Komolai Dóra - Kiss Ernő utca 16.
Szalóki-Oros Brigitta – Fő utca 63.
Majerné Perusza Andrea - Tóth Árpád utca 1.
Kürtösi Ferenc - Széchényi tér 6.
Bauer László - Martinász utca 54.
Koós Gábor - Martinász utca 42.
Kürtösi Györgyi - Martinász utca 13.
Wiedermann Istvánné - József Attila utca 51.
Molnár József - József Attila utca 53.
Józsa- Libor Anikó - Viola utca 5.
Schmidt Lajosné - Fő utca 15.
Rácz József - Fő utca 4.
Hanák Istvánné - Arany János utca 10.
Bánhegyesi Attila - Vasvirág utca 5.
Hajnal József - Zrínyi Miklós utca 4.
Szabó Jánosné - Márkus Imre utca 5.
Bodnár Sándor - Erdősor 11.
Erdélyi Valéria - Erdősor 12.
Pulai Ilona - Petőfi Sándor utca 17.
Perusza Lászlóné - Fő utca 69.
Borné Pusztai Ildikó – Fő utca 33.
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A virágosítási verseny III. helyezettjei A virágágyásokat gondozó önkéntesek

Köszönjük, hogy ilyen 
szép virágágyásai vannak 
Rácalmásnak!

Kedves Önkéntes Virágágyás Gondozók!
Ágyásonként egy Emléklappal szeretnénk megköszön-

ni az egész éves fáradhatatlan munkátokat. Emellett egy kis 
ajándékkal kedveskedtünk nektek.

Virágágyás gondozók:
Bodnár Sándor
Bodnárné Surányi Gabriella, Mess Viktória
Perusza László
Nyugdíjas klub (Három ágyás)
Bánhegyesi család és a Koós család
Remény Klub
Vajk Íjász Klub
Nordic Walking Klub
Református Gyülekezet
Vass család
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Cikk-Cakk Foltvarró Klub
Kiss család
Varga család
Molnár József
Füléné Perusza Katalin osztálya
Hodgyai család, Cimbora Klub, Sebestyén Irén
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsöde
Jankovich Kúria dolgozói
Veress Géza és Marika
Bay tér lakói
Blau Gabriella

GRATULÁLUNK A VIRÁGOS  
RÁCALMÁS ÉS SZÉP PORTA  
VERSENY VALAMENNYI  
DÍJAZOTTJÁNAK!

„Virágos Rácalmásért” 
harmadik helyezettek:

Bárándi László - Kiss Ernő utca 23.
Právics Lajos - Móricz Zsigmond utca 1.
Mészáros Károly - Hold utca 10.
Kiss Tibor - Nap utca 17.
Dr. Urbán Norbert - Táncsics Mihály utca 67.
Nagy Ferencné - Táncsics Mihály utca 23.
Oros Pál - Erdősor 1.
Mráz Ferenc - Erdősor 15.
Ómodi Józsefné - Fő utca 76.
Paulik János - Fő utca 19.
Fentős Tímea - Adonyi út 9.
Ortó János - Martinász utca 39.
Maxi Tibor - Balassi Bálint utca 6.
Hertelendi Józsefné - Adonyi út 16.
Szeibert Jánosné - Sárvári út 5.
Horváth Attila - Rózsa utca 19.
Rabi Attila - Jázmin utca 11.
Pukánszky Tibor - Kulcsi út 18.
Kőszeginé Deák Mónika - Zrínyi Miklós utca 3.
Somorácz Jánosné - Tóth Árpád utca 46.
Sarok Zsuzsanna - Tóth Árpád utca 29.
Tóth Istvánné - Tóth Árpád utca 31.



Rácalmás10

KÖSZÖNJÜK, RÁCALMÁS!
A Rácalmási Rendez-

vényközpont és Sportcsar-
nokban köszönte meg a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület a rácalmási 
lakosságnak, hogy a képvise-
lő testületbe az ő jelöltjeiket 
választották be, és még a 7. 
helyen is városvédős végzett. 

A rendezvény a Pa-Dö-
Dö együttes hangulatos fel-
lépésével folytatódott. 

A koncertet követő-
en csülökpörköltre és szé-
kelykáposztára vártuk a 
megjelent közönséget.

És akinek még volt ked-
ve, az táncolhatott az EVM 
zenekar kétórás koncertjén.

(A vacsora költségét az 
egyesület képviselői adózott 
jövedelmükből finanszíroz-
ták, köszönetet mondva a 
 rácalmásiaknak.)
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Megemlékezés a világháborúk áldozatairól
Minden évben novem-

ber 11-én emlékeznek meg 
az első világháborút lezáró 
fegyverszüneti egyezmény 
aláírásáról, mellyel véget ér-
tek a harci cselekmények. Az 
I. és II. világháborús emlék-

műnél a Jankovich Miklós 
Általános Iskola és AMI, a 
Rácalmási Manóvár Óvo-
da és a Napsugár Asszony-
kórus szereplését és Pálinkás 
Tiborné ünnepi beszédét 
követően helyeztük el ko-

szorúnkat és gyújtottunk 
mécseseket a hősi halottak 
tiszteletére. Örömmel lát-
tuk, hogy a felnőttek mellett 
óvodások és iskolás gyerme-
kek is részt vettek az ünne-
pélyen. Ezt követően a te-

metőben emlékeztünk meg 
koszorúzással a második vi-
lágháború áldozatairól.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület 

elnöksége
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Mézes reggeli az óvodában
Immár hagyománnyá vált óvodánkban, hogy  a méz világ-

napján mi is közösen ünnepeljünk a gyermekekkel. Kisváro-
sunk ismert méztermelője Csurgó István ez alkalomból idén 
is ellátogatott intézményünkbe. Különféle mézek kóstolása 
közben felhívta a gyermekek figyelmét a méz fontosságá-
ra. Elmagyarázta a méz készítésének módját, felhasználását. 
Külön kihangsúlyoztuk a méhek védelmét is!

István megajándékozta óvodánk valamennyi csoportját 
ezzel az egészséges kinccsel.

Köszönjük!

Márton-napi kavalkád
Márton nap alkalmából a csoportok látták vendégül egy-

mást. Volt mesekuckó, libatorna, kerestek libákat, zene-tánc 
és álarc készítés. Ebéd és délutáni pihenés után a nap libás 
szellemben folytatódott! Szülőket és családtagokat vártunk 
a tornaszobába, ahol az Áldás együttes húzta a talp alá va-
lót! Zsíros kenyér, tea elfogyasztása után a gyermekek zsákba 
macskának örülhettek, majd fél 5-kor kezdetét vette hagyo-
mányos liba napi lámpás felvonulásunk. Rendhagyó módon 
az Áldás együttes kíséretében vonultunk a város utcáján. 
Emlékezetes nap volt mindannyiunknak.
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Csatlakoztunk az ültess 
100 fát mozgalomhoz

Zöld óvoda lévén, mi is csatlakoztunk a 100 fa 100 óvoda 
elnevezésű mozgalomhoz. E program  keretében sorszámo-
zott emléktáblával ellátott fát ültettünk óvodánkban.  

Az eseményt megelőzte egy  színvonalas ünnepi koncert 
és bábszínházi előadás,  amit Kalap Jakab és zenekara elő-
adásában élvezhettek gyermekek és felnőttek!  

A Bálint gazda védjegyes emléktábla elhelyezése és az 
ajándékcsomagok átadása után  együtt énekeltünk a fa körül.

November 11. –  
tisztelet a hősöknek

Óvodánk képviseletében mi is gyújtottunk gyertyát november 11-én 
a fegyverletételre, a hősökre, az áldozatokra emlékezve

Állatok világnapja – október 4.
Ez alkalomból a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcső-

de Bagoly csoportja „Állatkerti Nevelőszülő” lett, csatlakoz-
va ezzel a Fővárosi Állat- és Növénykert támogatói köréhez.

Hedvig, a hóbagoly olyan népszerű a középső csoportosok 
körében, hogy többen már meglátogatták az állatkertben. A 
szülőkkel egyeztetve legkésőbb jövő ősszel egy közös kirán-
dulás keretében is lesz rá lehetőség.

A fentieket  köszönjük Vitézné Tonka Magdolnának.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

25 éves a nyugdíjas klub
2019-ben 25 éves a rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub. 

Ennek alkalmából rendezték meg a klub születésnapját a 
művelődési házban október 24-én. Bodó Ivánné klubvezető 
köszöntőjét Németh Miklósné alpolgármester megnyitóbe-
széde követte. Fellépett a Jankovich Miklós Általános Iskola 
énekkara, illetve a Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egye-
sület Márkusné Igmándi Zita vezénylésével. A klub és az 
önkormányzat ajándékkal ismerte el az alapítótagok mun-
káját, emellett megköszönte a társklubok támogatását is. Az 
ünnepi rész után az Operettszínház két művészének műso-
ra, majd vacsora zárta az ünnepséget. A finom ételek és ita-
lok elfogyasztása, valamint a klub elmúlt éveit megelevenítő 
fotókiállítás nézegetése közben régi történetek és emlékek 
is előkerültek. Köszönjük Bodó Ivánné, valamint a korábbi 
klubvezetők áldozatos munkáját! A klubtagoknak és megje-
lenteknek pedig jó egészséget kívánunk!

Forrás és további fotók: facebok.com/racmuvhaz

Őszi kézműves játszóház
A rácalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munka-

társaival közösen kézműves játszóházba vártuk az őszi szü-
net második napján a gyerekeket.

A délelőtt folyamán szívószálból, csipeszből, tobozból le-
hetett – akár ajándéktárgyként is szolgáló – különféle alko-
tásokat készíteni.

Köszönjük a közreműködését Hódiné Schillinger Andre-
ának, Vass Erikának, tovább Pappné Kovács Andreának, Illés 
Erikának, Schillinger Ferencnének és Marczi Alettának a se-
gítséget! (Forrás és további fotók: facebok.com/racmuvhaz)

Vendég színdarab
November 12-én 18 órai kezdettel a Prospero Színkör 

vendégelőadását láthatták a művelődési házba érkezők. A 
székesfehérvári színjátszó társulat nem először járt váro-
sunkban, tavaly kabaréjeleneteket láthattunk tőlük. Idén 
Shakespeare: Vihar című művét vitték színre a közönség 
nagy megelégedésére.

Forrás és további fotók: facebok.com/racmuvhaz)
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Dr. Földi Ágnes előadása
Dr. Földi Ágnes gyermekorvos már több mint 10 éve dol-

gozik Rácalmáson, és látja el a legkisebbeket. A doktornő-
nek már több előadása is volt a művelődési házban, többek 
között a „Nyárral és az azzal kapcsolatos teendőkkel” vagy 
a „Kisgyermekek alvászavarával” kapcsolatban is hasznos 
tanácsokkal szolgált a szülőknek. A Rácalmási Baba-ma-
ma Klub szervezésében „Örömteli kapcsolatok a családban” 
címmel a korai kötődésről tartott előadást november 14-én 
a művelődési házban. Köszönjük a doktornőnek ezt az infor-
matív és hasznos előadást!

Forrás és további fotók: facebok.com/racmuvhaz

Varró-hímző workshop
A Rácalmási Baba-mama Klub november 16-án varró-

hímző workshopot hirdetett a művelődési házban.
A megjelentek egy manót készíthettek el lépésről lépésre, 

amelyben Szabó Beáta, a klub vezetője segített.
Bízunk benne, hogy minden résztvevő jól érezte magát, 

tervezünk még hasonló kreatív workshopokat!
Forrás és további fotók: facebok.com/racmuvhaz
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A Gerendai Gábor által 
szerkesztett havi zene 

válogatásban most 
a 60 éve elhunyt 

Jávor Pálra emlékezünk 
néhány nótafelvételével 

és filmslágerekkel.

Családfakutatás
Fedezd fel Te is családfád  
történetét! 

Tudj meg többet 
felmenőidről!

A művelődési házban 
családfakutató klub  
indítását tervezzük.

Jelentkezés a majdani klub  
vezetőjénél, Illés Erikánál 
lehet, a 30/330-2573-os  
telefonszámon.

Bikalra kirándultak a rácalmási cimborák
A rácalmási és dunaújvá-

rosi cimborák október 12-én 
egy izgalmas és érdekes ki-
ránduláson vettek részt. 

Egy kissé kalandos uta-
zást követően buszunk meg-
érkezett Bikalra, a bikali él-
ménybirtokra. A birtok 3 
városrészből, a Mesefaluból, 
az Óvárosból és az Apród-
képző városrészből állt, Má-
tyás király korát idézve.

A bejáratnál egy lovagnak 
öltözött férfi fogadott min-
ket és elvezetett az Apród-
képző városrészbe.

Itt volt a György-terem, 
ahol egy félórás történelmi 
előadás után kipróbáltuk az 
íjászkodást, lovaskocsizást, 
vívást.

Ezután megnézhettük 
az Óváros házait, példá-
ul parasztházakat, kovács-
műhelyt. Szépen, korhűen 
voltak megépítve. Miután 

megebédeltünk egy nagyon 
szép középkori étterem-
ben folytattuk az élmények 
gyűjtését az állatsimoga-

tóban, ami a Mesefaluban 
volt.  Végül egy szabadtéri 
lelátóról lovagi tornát is lát-
hattunk. 

Nekem nagyon tetszett 
ez a tartalmas, élményekben 
gazdag nap Bikalon.

Törő Soma
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Könyvtári percek
Könyvajánló

Finy Petra: Marlenka
„Ha felhő lennék, néha 

bukfenceznék az égen, hogy 
megnevettessem a gyereke-
ket, és olyan gyakran készí-
tenék szivárványt, hogy abba 
a sok szép színbe belesajdul-
na a szív.”

Finy Petra legújabb regé-
nye, Marlenka gyönyörűen 
története minden olvasó szí-
vébe befészkeli magát.

Különös életpályán fut vé-
gig a cselekmény,melynek el-
mesélője egy rég halott édes-
anya, aki 75 éven keresztül 
vigyázza szeretett lánya éle-
tét, mégsem képes megvéde-
ni azoktól, akik elnyomják.

Az apró mozaikként ka-
pott információkból szé-
pen, lassan áll össze a regény, 
melynek szereplői mind-
mind különleges karakterek.

Finy Petra regénye olyan 
regény, ami bemutatja, hogy 
mennyire nagy hatással van 
a jelen életre a múlt, hogyan 

visszük magunkkal felme-
nőink életét, szenvedéseit és 
ami megtanít az elengedésre.

Gyönyörű, lírai leírások, 
hasonlatok színezik a re-
gényt, amivel a szerző eléri, 
hogy ne akarjuk letenni ezt 
a könyvet.

A kiadó ezt a csodálatos 
történetet megkoronázta egy 
gyönyörű borítóval, amitől 
szinte késztetést érez az em-
ber, hogy levegye a polcról.

Schmidt-Czetli Ágnes

Magazin ajánló
A kézzel készített ajándékoknak különös varázsa van, fő-

leg karácsony táján. Ehhez kínálnak rengeteg ötletet a Prak-
tika és a Praktika Varrás magazinok. Még nincs késő kinézni 
egy-egy ajándékötletet, és a magazinok lépésről-lépésre be-
mutatják az elkészítés menetét. Schmidt-Czetli Ágnes

Olvasóklub

Olvasni jó, könyvélményekről beszélgetni pedig még jobb. 
Ezt tesszük minden hónap első szerdáján az Olvasóklubban. 
Nagyszerű könyvajánlókat kapunk egymástól, érdemes csat-
lakozni hozzánk.

A következő foglalkozás (az idei utolsó) időpontja: de-
cember 4. 18. óra Schmidt-Czetli Ágnes

Újdonságok
Az év vége felé közeledve is roskadoznak a polcok az új-

donságoktól. Folyamatosan érkeznek a friss megjelenésű, 
előjegyzett könyvek a könyvtárba, valamint néhány kedves 
olvasónk felajánlásából újszerű állapotban lévő kötetekkel 
bővült az állományunk.

Schmidt-Czetli Ágnes
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Kihívások
A Nincs Időm Olvasni Ki-

hívás e havi teljesítéséhez egy 
ifjúsági regényt kell elolvasni 
a kihívásban résztvevőknek. 
A közös könyv pedig Bö-
szörményi Gyula: Leányrab-
lás Budapesten című regénye. 
Ajánlópolcunkon rengeteg 
témába illő könyvet sorakoz-
tattunk fel, érdemes szemez-
getni belőlük.

A Könyves Kihívás de-
cember 10-én ér véget ér. 
Köszönjük minden résztve-
vőnek, hogy végigolvasták a 
kihívásban szereplő témákat. 
Reméljük, hogy mindenki él-
vezte a kihívást. A nyertest, 
aki a könyvutalványt kapja 
december 11-én sorsoljuk ki!

A nyári kihívás sikerén fel-
buzdulva karácsonyra is meg-
hirdetjük a Karácsonyi zsák-
bamacska kihívást! Most egy 
könyvet kell elolvasni és arról 
értékelést írni! A résztvevők 
között egy könyvet sorsolunk 
ki! Schmidt-Czetli Ágnes

Ünnepi és  
új évi jókívánság

A művelődési ház valamennyi klubtagjának, látogatójá-
nak, vendégének, a könyvtár minden tagjának, olvasójának, 
a kultúra kedvelőinek, a könyvmolyoknak és könyvbarátok-
nak, Rácalmás valamennyi lakójának 

MEGHITT, BÉKÉS KARÁCSONYT 
ÉS EGÉSZSÉGBEN, SZERETETBEN, 
BOLDOGSÁGBAN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK.
Az intézmény dolgozói nevében:

Kundra Anikó és Schmidt-Czetli Ágnes
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Keresztényegység napi zarándoklat

(Rácalmás 2019.09.14.)
Az Ágasfa Hagyomány-

élesztő Baráti Kör zarán-
dokutat szervezett 2019. 
szeptember 14-én a Keresz-
tényegység napján. A zarán-
doklat célja a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünne-
pén, Rácalmás keresztény 
vallási építményeinek érin-
tésével eljutni a valaha a 
Szentkútnál állt Szent Anna 
kápolnához.

Utunk kiinduló pontja a 
(Nepomuki) Szent János tér 
volt, ahol Kovács István gö-
rögkatolikus parókus megál-
dotta a zarándokokat.

Első állomásunk a teme-
tőben álló Jankovich kápol-
na volt, ahol Halász Miklós 
(a család megbízásából) az 
épület gondnoka tartott rö-
vid bemutatót. Az oltárké-
pet Feszty Masa, Feszty Ár-
pád lánya festette. A kápolna 

dombon található Matkó 
Borbála sírköve is, aki a leg-
több vallási szobrot, útmenti 
keresztet állíttatta Rácalmá-
son (pl.: Piéta, Nepomunki 
Szent János)

   
Innen az új, Szent Ist-

ván király római katolikus 
templomhoz vezetett utunk, 
ahol az egyik zarándokunk 
jóvoltából megismerhet-
tük az oltárkép történetét. 
A „Szűzanya a gyermek Jé-
zussal” című festményt szin-
tén Feszty Masa festet-
te, aki édesapjával gyakran 
vendégeskedett a Jankovich 
családnál. Feszty Árpád a 
Jankovich család baráti kö-
réhez tartozott. Jankovich 
Miklós felesége Nádasdy 
Ilona, kinek unokahúgai, 
Nádasdy Erzsébet és Bor-
bála többször nyaralt Rácal-
máson a Jankovich család-
nál. Így történhetett, hogy 

Feszty Masa a Jankovich-ék 
által megrendelt kép elkészí-
téséhez felkérte modellnek a 
két kislányt. A hármas kép 
közepén a Szűzanya a kis-
deddel, bal oldalon Erzsébet, 
kezében virággal egy angyal 
védelmében, jobb oldalon 
Borbála szintén egy angyal-
lal. Gróf Nádasdy Borbála 
írónő (korábban balettmes-
ter, színésznő) 1957-ben, 17 
évesen menekülni kénysze-
rült az országból. Ötveny-
nyolc év emigrációt követőn 
költözött vissza Magyar-
országra férjével. Párja há-
rom éve költözött el e föl-
di létből, ő maga jelenleg is 
Vesz prémben él. A grófnő a 
„Zagolni szabad” című élet-
rajzi könyvében ír a fest-
mény születéséről.

Megtekinthettük a régi 
templomból átmenekített 
tárgyakat, szobrokat. A tár-
gyak között szerepel az a ke-

resztelő medence is, mely-
ben a jelenlévők nagyrésze is 
meg lett keresztelve. A pa-
dok szintén a régi templom-
ból kerültek át. A mellékha-
jó falát díszíti a háború alatt 
repesztalálatot ért régi oltár-
kép.  

Következő állomásunk 
az evangélikus (és reformá-
tus) templom volt, ahol Jó-
zan Péter református presbi-
ter tolmácsolta Fodor István 
református lelkész ünneppel 
kapcsolatos gondolatait.

Utunkat a Szenthárom-
ság téren keresztül -ahol 
épp a Tökfesztivál keretében 
megrendezett veterán autók 
kiállítása zajlott- a régi ka-
tolikus templom romjaihoz 
folytattuk.  

A területen az alapzat és 
néhány megmaradt falsza-
kasz hirdeti, hogy itt valaha 
egy templom volt. A kőke-
reszt most is az eredeti he-



Rácalmás 21

lyén áll. A néhai templom-
kertben található a lourdes-i 
Szent Bernadett barlangja, 
sajnos mára a szobor eltűnt 
belőle. 

A jelenlévő akkori szem-
tanúk megrendülve mesél-
ték el az 1969-ben itt tör-
ténteket. Az elmondottak 
szerint nem volt a temp-
lomnak olyan nagy statikai 
problémája, ami indokolt-
tá tette az állítólagos talaj-
mozgások miatt elrendelt le-
bontást. Az akkori politikai 
rendszer viszont erős ráha-
tással lehetett Isten házának 
megsemmisítésére. A falu 
apraja, nagyja összegyűlt a 
szörnyű eseményre. Az ak-
kori rácalmásiak könnyes 
szemmel nézték végig temp-
lomuk megsemmisítését. Az 
épület falait a második rob-
bantással sikerült megro-
gyasztani, az első robbantást 
rezzenéstelenül állta.

Innen a régi elemi isko-
la mellett értük el a Krisz-
tus Mennybemenetele gö-
rögkeleti szerb templomot. 
Itt Csupity Simon fogadott 
minket, és egy színes bemu-
tatóval mutatta be templo-
mukat. 

Az épületből kilépve, 
Csupity úr harangszóval 
eresztette útjára csapatun-
kat. 

Ezek után következett 
zarándokutunk leghosz-
szabb egybefüggő szakasza 
a Szentkúthoz. A frissen 
szerzett megtapasztalások, 
információk hatására ki-
alakult beszélgetések nem 

engedték mindezt érzé-
keltetni. Az emelkedőkkel 
megtűzdelt vadregényes út 
észrevétlen fogyott a lábunk 
alatt. Meg kell jegyezzem, 
hogy a zarándoklatunkon 
résztvevők legidősebbike 
87, a legfiatalabbja 4 éves 
volt. Mindenki becsülettel, 
nyafogás nélkül teljesítette a 
kitűzött távot.

Végállomásunkon, a 
Szentkútnál barátaink frissí-
tővel és zsíroskenyérrel vár-
ták a megfáradt, élményteli 
vándorokat. A rövid pihe-
nőt követően megtekintet-
tük a Szentkutat és az egy-
kori Szent Anna kápolna 
feltételezett helyét. A hely-
szín boncolgatásában segít-

ségünkre voltak olyanok is, 
akik még fénykorában lát-
hatták ezt a paradicsomi 
szegletet. 

Rövid ünnepség kereté-
ben Kovács István parókus 
úr újra szentelte a területen 
álló régi viharvert keresztet, 
mely most is hirdeti a meg-
váltó jelenlétét. Az Ágas-
fa Baráti Kör pedig felavat-
ta azt az emléktáblát, ami 
az arra járó vándoroknak 
szolgáltat információt arról, 
hogy milyen területre is ér-
kezett. 

A kellemes környezetben 
barangolva szemben jött ve-
lünk mind az a sok tennivaló, 
amivel a környéket visszaál-
líthatjuk megérdemelt mél-

tóságába. Megdöbbenéssel 
tapasztalta mindenki, hogy 
a vízfolyás medre milyen 
mértékben van elszennyez-
ve, mind kommunális, mind 
építési hulladékkal. Bará-
ti társaságunk célul tűzte ki, 
hogy a Szentkút környeze-
tét az azt megillető állapot-
ba helyreállítja. Tudjuk sok a 
feladat, de megnyugtatással 
tölt el bennünket, hogy eb-
ben a feladatban nem ma-
radunk magunkra, hisz sok 
pártolót, társat találtunk a 
zarándoklaton résztvevők 
között is.

Végezetül szeretnénk kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényün-
ket, akik felekezetük temp-
lomát bemutatták és akik 
tudásukkal, régi élménye-
ik felidézésével színesítették 
utunkat. 

Köszönjük Kovács Ist-
ván parókus úrnak, hogy az 
az napi tengernyi teendője 
mellett áldásával lélekben a 
zarándokokkal volt, és mél-
tó tisztelettel újra szentelte a 
szentkúti keresztet.

Köszönjük önfeláldozó 
munkájukat minden közre-
működő barátunknak, akik a 
terület rendbetételében és az 
emléktábla állításában részt-
vettek.

Köszönjük a lovas polgár-
őr barátainknak, hogy a za-
rándokok biztonságát útjuk 
során felügyelték.

Ágasfa Hagyomány 
élesztő Baráti Kör

Bányi Zoltán
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

A Rácalmási Sportcsarnok 
a XV. Üstökös Kupa kiemelt helyszíne 

Izgalmas, küzdelmes mérkőzések, hangos szurkolás ta-
núi lehettünk az őszi szünetben Rácalmáson: a XV. Üstökös 
Kupa mérkőzéseitől volt hangos a sportcsarnok. A kézilab-
da torna során neves klubok utánpótlás csapatai is ellátogat-
tak hozzánk.

Az első napon, kedden az U15-ös fiúk öt, az U12-esek 
pedig 3 csapattal érkeztek. Szerda a lányoké volt, összesen 
13 csapat játszott egymás ellen. Csütörtökön helyosztók és 
elődöntők kaptak helyet a küzdőtéren. 

A torna három napján az itt játszó 36 csapat kíséretével és 
szurkolóival több, mint félezren fordultak meg a Rácalmási 
Sportcsarnokban.

Az eredményekről a Magyar Kézilabda Szövetség hon-
lapján www.mksz.hu tájékozódhatnak.

Keddi fiú mérkőzések egy izgalmas pillanata

A szerdai eredményhirdetésen a lányok megköszönik a szurkolást
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RSE felnőtt férfi és női kézilabda 
mérkőzések képekben

2019. október 26-án a RSE mindkét felnőtt csapata hazai mérkőzést játszott a sportcsarnokban. Az alábbi pillanatfelvé-
telekből is kiderül, hogy érdemes kilátogatni a mérkőzéseikre.

Az alábbi fotókat Rácz-Lambada József készítette, köszönet érte! 



Rácalmás24

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
november-decemberi programjai 

2019. nov. 23. szombat 10:00 
12:00 
18:00 

DAC-TFSE férfi NB II-es kézilabda mérkőzés 
DAC-Tempo KSE férfi ifj. III. oszt. kézilabda mérkőzés 
RSE-Esztergom-Baj férfi kézilabda mérkőzés 

2019. nov. 24 vasárnap 11:00-14:00 Kézilabda: Lány U15-ös Gyermekbajnokság mérkőzései  
  17:00 RBC jótékonysági edzés 
2019.nov.30. szombat 9:00-15:00 Szivacskézilabda: Fiú U10-es Kisiskolás bajnokság mérkőzései 
2019. dec. 1. vasárnap 09:00.17:00 Kézilabda: Fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései 
2019. dec. 8. vasárnap 10:00-18:00 Kézilabda: Lány U15-ös Gyermekbajnokság mérkőzései 
2019. dec. 15. vasárnap 09:00-13:00 Kézilabda: Fiú U14-es Gyermekbajnokság mérkőzései  
2019. dec. 20. péntek 17:00 Magyar férfi utánpótlás válogatott – Kecskeméti RC NB I-es 

férfi röplabda mérkőzés 
2019. dec. 21. szombat 16:30 

12:00 
Magyar férfi utánpótlás válogatott – Pénzügyőr SE NB I-es férfi 
röplabda mérkőzés  

 

Kérjük kísérjék figyelemmel aktuális programjainkat a sportcsarnok 
bejáratánál található hirdetőtáblákon, valamint facebook oldalunkon! 

Rövid híreink  
Október 19-én a SZI-

VACSKÉZILABDÁSO-
KÉ volt a sportcsarnok 
küzdőtere: a kisiskolás baj-
nokság keretében, a helyi 
egyesület rendezésében a 
10 éven aluli kézilabdás fiúk 
kaptak játéklehetőséget. A 
mieink hét csapatot láttak 
vendégül, nagyon lelkesen 
küzdöttek első próbatételü-
kön. A versenykiírás szerint 
a kisiskolás bajnokság ki-
emelt célja sportág  népsze-
rűsítése és a csapatok folya-
matos versenyeztetése. Nem 
az eredményekre helyezik a 

hangsúlyt, hanem a szakmai 
fejlődéshez szükséges játék-
tapasztalat megszerzésére. 

A következő U10-es for-
duló november 30-án lesz, 
melyre szeretettel várják a 
szurkolókat.

qqq
KÉZILABDA DIÁK-

OLIMPIA körzeti forduló-
it rendezi a Fejér Megyei Di-
áksport Szövetség november 
közepén Rácalmáson. Három 
délután küzdenek nálunk a 
Rácalmási Jankovich Mik-
lós Általános Iskola kézilabda 
csapatai a környező települé-

sek iskoláival a megyei fordu-
lókra való továbbjutásért.

qqq
A Dunaújvárosi Atlétikai 

Club (DAC) felnőtt NB II-es 
és ifjúsági III. osztályú csapa-
tai néhány hazai fordulójukat 
a Rácalmási Rendezvény-
központ és Sportcsarnokban 
játsszák. Mérkőzéseik idő-
pontjairól facebook oldalun-
kon is értesülhetnek. 

qqq
#segitsvelunk
A Rácalmási Rendez-

vényközpont és Sportcsar-
nok nemes célt támogat: 
a RÁCALMÁSI BOOT 
CAMP csapata Medvecz-

ky Anna vezetésével re-
gisztrációhoz kötött JÓTÉ-
KONYSÁGI EDZÉST 
szervez november 24-én a 
sportcsarnok edzőterem-
ében. Az edzés bevétele egy 
rászoruló rácalmási család 
karácsonyát szépíti meg. 

qqq
Az ősziesebb időjárás be-

álltával egyre népszerűbbek 
a SPORTOS SZÜLINA-
PI ZSÚROK a sportcsar-
nok kistermében, hiszen a 
gyerekek mozgás igényé-
nek kiválóan megfelelnek az 
edzőterem adta lehetőségek, 
és a szülők örömére még ott-
hon is rend marad .A rácalmási fiúk lendületes mérkőzése

A RSE U 10-es szivacskézilabda csapata
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Kedves futótársak!
Mikulás Szigetfutást szervezek 2019. 12. 08-án. 
A lelkes futókkal felfedezzük a Nagy-sziget téli – remél-

hetőleg hóval borított – arcát. 
Sár esetén az Duna parti kerékpárúton és az ófalu utcá-

in tekergünk.
A sportolás legyen szórakozás!
A rendezvény vidám, családias jellegű laza kocogás lesz, 

időmérés és helyezések nélkül. 
A kb. 5 km-es távot mikulás jelmezekben teljesítjük. 
A résztvevők a futás után zsíros kenyeret, ásványvizet, for-

ró teát, forralt bort, jelmezesek szaloncukrot kapnak.
Óvjuk környezetünket! Hozz magadnak poharat! Kö-

szönjük megértéseteket.
A rajt/cél valamint a gyülekező és pihenőhely a rácalmási 

Jankovich Kúria hátsó bejáratánál található fehér sátorban lesz. 

Program:
13.00 –  Gyülekező
13.30 – 14.30 Kocogás
14.30 –  Kacagás
Figyelem! A sátor befogadóképességéhez alkalmazkodva 

a létszámot 80 főben limitáltam. 
Részvétel csak előnevezéssel!
Jelentkezni lehet email-ben:  info@racalmasiszigetfutas.

hu Az ünnepekre való tekintettel a rendezvény ingyenes!!! 
Köszönet a segítségért a Rácalmási Önkormányzatnak és 

a Jankovich kúria dolgozóinak! Nagy Gábor, főszervező
06/70/323-7220

Katona Ferenc kilencedik lett
Október végén rendezte meg a Fejér Megyei Sakkszö-

vetség a XVI. Fehérvár-Böllhoff nemzetközi nyílt rapid ver-
senyt a Novotel Hotelben.

A versenyen 61 sakkozó, köztük tíz nemzetközi címvise-
lő vett részt, az erős mezőnyben végig nyílt küzdelem folyt a 
helyezésekért, és csak az utolsó forduló döntött. 

A versenyen indult a Rácalmás SE színeiben Katona Fe-
renc is, aki a hatvanegy induló közül a kilencedik helyen vég-
zett 5,0 ponttal.

Gratulálunk Katona Ferencnek!

Rácalmás Sportegyesület

Kajak-kenu hírek

Október végén Kínában Maraton Világbajnokságon kenu 
egyes és kenu kettes számban is világbajnok lett Horváth 
Benedek. Kettes számban Nagy Olivér (UTE)  volt a pár-
ja. A táv 19 km négy futó szakasszal tarkítva. A világbajnoki 
címeket két egymás utáni napon tudta teljesíteni! 

Gratulálunk!
Benedek a felnőtt pályafutását a Dunaferr SE -nél foly-

tatja. Sok sikert kívánunk.

Poszpischil Lőrinc és Nagy Roland  október közepén a 
kölyök válogatott tagjaiként egyhetes edzőtáborban vettek 
részt Dunavarsányban.

Ezzel véget ért a 2019-es szezon, kezdődhet a téli alapo-
zás.                              Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

edzőtábor fotó szöveggel küld-
tem

 
 

22001199..  1122..  0088..  VVaassáárrnnaapp 
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              ZZssíírroosskkeennyyéérr,,  SSzzaalloonnccuukkoorr  
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Támogató: Rácalmási Önkormányzat és Jankovics kúria 
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Íjász Európa Bajnokság 
Szlovákiában

Augusztus végén az ÉNy-
Kárpátok s azon belül a Kis-
Fátra ölelésében elhelyez-
kedő felvidéki Várnában (a 
dél-szlovákiai kisvárosban 
Varinban) került megrende-
lésre a 3Dimenziós íjász Eu-
rópa-bajnokság! 15 ország-
ból mintegy 500 versenyző 
kvalifikált, a népes magyar 
delegációt 126 sportolónk 
képviselte! Az ünnepélyes 
megnyitó és a nemzetek 
hangulatos belvárosi felvo-
nulása után keddi napon vet-
te kezdetét a majd egy héten 
át tartó megmérettetés!

A három hegyvidéki pá-
lyából álló versenyhelyszín 
alaposan próbára tette a még 
oly erős tapasztalt verseny-
zőkből álló íjászokat, akik-
nek több napon át napi 28 
célon, három nehézségi fo-
kozatú, színekkel jelölt, ese-
tünkben, hegyi útvonalon 
kellett rátermettségüket bi-
zonyítaniuk.

A 3D íjászat a vadon élő 
állatokat megformázó, tér-
beli célokról kapta a nevét, 
melyeken a különböző talá-
lati zónák nem eltérő szín-
nel, hanem a célba süly-
lyesztett választóvonalakkal 
vannak megjelölve. A leg-
nehezebbnek tartott terepí-
jászati mód, mivel soha nem 
előre közölt távolságokról 

kell a lövést leadni. A vál-
tozatos terepviszonyokból 
fakadóan az íj tökéletes is-
meretét és kiváló távolság-
becslő képességet követel a 
versenyzőtől. A különböző 
kategóriákba tartozó íjászok 
más-más távolságokról röpí-
tik ki nyílvesszőiket.

Reiter Zoltán íjászunk 
(CU) korosztályos világ-
bajnokhoz méltóan vette az 
akadályokat, annak ellenére, 
hogy pihenő nélkül kellett 
végiglőnie a három egymást 
követő versenynapot, az 
utolsó alkalmat pedig még 
az eső is nehezítette.

A pályákat 300; 302; 
294-pontokkal teljesítetve, a 
mezőny legmagasabb össze-
sített-pontjával megszerezte 
az elsőséget és ezzel az Eu-
rópa bajnoki címet!

Gratulálunk az elért ered-
ményéhez!

Felkészülését szakkörünk 
íjásztábora, valamint Király 
Gábor által irányított sop-
roni edzőtábor is segítette…

Márta István
Utánpótlásíjász-oktató

Mozgalmas és eredményes  
évet zárt a Vajk

Sajnos véget ért az idei 
szabadtéri szezon az íjászok-
nak. Lesz még ugyan egy 
verseny karácsony másnap-
ján Örkényben, de oda már 
csak az igazi megszállottak 
mennek el. (Mi megyünk.) 
Ideje értékelni az évet. Az 
egyik nagyon jó hír,hogy 
Molnár Ferenc Midesz, 
akit anyagilag támogatott a 
szakosztályunk a Kanadá-
ban megrendezésre kerülő 
WA világbajnokságon való 
részvételben, ismét világbaj-
nok lett. Immár harmadszor. 
Kevesen mondhatják el ezt a 
világon magukról. Büszkék 
vagyunk rá, hogy egy kicsit 
mi is  részesei lehettünk a si-
kerének.

DDR- régiós verseny so-
rozatban három bajnokunk 
lett: Szendrey Lili, Kosz-
ti Levente, Szlanyinka Pál. 
Történelmi OB-n veterán 
férfi tradicionális kategóriá-
ban országos bajnok lett Pa-
taki Ferenc. Terep GP vete-
rán longbow kategóriában 
első helyezett Steiner Lajos.

Az idei szezonban mind a 
3D, mind a történelmi szak-
ágban igen sok versenyen 
vettek részt tagjaink. Nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy 
szinte nincs olyan verseny 
ahol nem áll dobogón vaj-
kos íjász.

Jövő évi terveink között 
két verseny szerepel hazai 

rendezésben. Megpályáztuk 
az évadnyitót, erről sajnos 
még nem született döntés. 
Ez április elején lenne. Az 
őszi versenyünket, ami régi-
ós forduló, szeptember elejé-
re tervezzük. November vé-
gén lesz a régiós gyűlés, ott 
pontosítjuk az időpontokat. 
A jövő év kiemelkedő ese-
ménye a Szekszárdon meg-
rendezésre kerülő IAA 3D 
világbajnokság. Rá egy hét-
re Tatán kezdődik a Törté-
nelmi Világbajnokság. Sze-
retnénk minél többen részt 
venni ezeken a nemzetkö-
zi versenyeken, de a nevezé-
si díj egy főre kettőszáz euró 
körül lesz. Utazással, szál-
lással együtt ez igen komoly 
összeg, de lehetőségünk sze-
rint szeretnénk támogatni 
azon tagjainkat, akik aktívan 
kiveszik a részüket az egye-
sület munkájából.

Szakosztályunk jelenlegi 
létszáma 28 fő. Ketten saj-
nos kiléptek, viszont ketten 
beléptek hozzánk. Novem-
ber harmincadikán tartjuk 
az évzáró rendezvényünket, 
ahol egy finom vacsora mel-
lett elbúcsúztatjuk ezt a sze-
zont és megtervezhetjük a 
következőt.

Minden íjásznak, támo-
gatónak, segítőnek nagyon 
szépen köszönöm a munká-
ját, segítségét.

Tóth Csaba
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Elkészült 
Rácalmás 
2020-as naptára!

Elkészült a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
2020-as naptára, mely kisvárosunk szépségeit, látnivalóit 
mutatja be. 

Megvásárolható a Jankovich-kúria 
Almavirág boltjában, 
és a Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtárban. 

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, Vasmű út 51. 1/4. 
Felelős vezető: Molnár Boglárka ügyvezető

Szavazzunk a szigetünkre!

A Rácalmási Nagy-sziget 
lesz-e idén az Év szigete?

Rangos cím várományosa 
lehet a  Rácalmási Nagy-szi-
get. A Dunai Szigetek blog 
hetedszer hirdette meg az 
Év dunai szigete szavazást, 
amely december 31-ig tart.

A Dunai Szigetek blog 
hetedszer hirdeti meg az 
Év dunai szigete szavazást. 
December 31-ig tart a sza-
vazás a három jelöltre.

Idén ismét két szigetet 
választottak ki a blog olva-
sói a selejtező során; a duna-
varsányi Domariba-szigetet 
és a Rácalmási Nagy-Szige-
tet, a blog pedig a viszonylag 
ismeretlen nagyszentjánosi 
Erebe-sziget komplexumot 
nevezte. A jelöltek sorrendje 
egyben nagyság szerinti sor-
rend is.

A blog a következőt írja:
A Domariba-sziget el-

nyúlt orsó alakú sziget a 
Ráckevei-Dunaág bal part-
ján, Szigetcséppel szemben 
található, déli csücske már 
Majosháza területére nyúlik 
át. Az Erebe-szigetek pe-
dig a folyószabályozási mű-
vek ölelésében alakult ki a 
Gönyűtől keletre található 
Nagyszentjános mellett. Ke-
leti csúcsa már Komárom-
Esztergom megyébe lóg át. 

Rácalmási Nagy-sziget 
esetében is nyugodtan be-
szélhetünk sziget-komple-
xumról és a sziget-sokféleség 
itt is a változatos folyószabá-
lyozási művek révén alakult 
ki, elsősorban a főági ol-
dalon. A Rácalmási Nagy-
szigettel szemben torkollik 
vissza a Ráckevei-Duna a 
főágba. Déli csúcsa Duna-
újvárosig tart, ahol ma már 
a Szalki-sziget is ehhez a 
komplexumhoz sorolha-
tó. Egykor a település árté-
ri gyümölcsösei borították, 
amelynek írmagja néhány 
helyen még fellelhető. Híd 
vezet át rá, így nagyobb víz-
állás idején is bejárható szá-
raz lábbal.

Szavazni a https://dunaiszi-
getek.blogspot.com/2019/10/
az-ev-dunai-szigete-2019.
html?m=1&sfns=mo címen 
lehet. 

Cikkünk írásakor a 
Rácalmási Nagy-sziget 86 
százalékkal vezetett a vok-
soláson, de év végéig még 
változhat az állás. 

Szavazzon ön is, hogy 
a mi szigetünk győzzön a 
versenyben!
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A Rácalmási Napsugár Asszonykórus hírei

Deszken járt az asszonykórusunk
A XXV. jubileumi Báná-

ti Szerb Népzenei Találkozón 
2019. november 9-én ismét részt 
vett, immár hatodik alkalommal 
a Rácalmási Napsugár Asszony-
kórus.

Már a tavaszi pályázat kap-
csán elhatározta a kórus, hogy is-
mét megméretteti magát a jubi-
leumi szerb népzenei találkozón. 

A Kórus szakmai vezető-
je Márkusné Igmándi Zita ki-
választotta a szerb népdalokat, 
majd a szerb szövegek kiejtés 
szerinti leírása és magyarra for-
dítása következett. 

Ezután elkezdődhetett a szö-
veg tanulása, majd a zenei anyag 
elsajátítása. A dalokkal való is-
merkedést nagy izgalommal 
kezdték meg asszonykórus tagjai. 

Időt, energiát nem kímélve 
lelkesen tanulták a dalokat, heti 
két próbával, így sikerült a szö-
veget, a kiejtést és a szólamo-

kat is tökéletesen elsajátítani. A 
dalok kiejtésének tanulásával, a 
dalszövegek lefordításával és a 
harmonika kíséret biztosításá-
val segíti a Szerb Hagyomány-
őrző Egyesület a kórust már 
több éve. A harmonika kísére-
tet Juhos Melinda szolgáltat-
ja.  Már számtalan szerb nép-
dal szerepel az asszonykórus 
repertoárjában, melyeket szerb 
kulturális rendezvényeken is 
előadnak.

Elérkezett a fellépés napja, 
elutaztunk Deszkre. Szép idő-

ben, jó hangulat mellett érkez-
tünk meg a Deszki Faluházba.  
Az asszonykórust elkísérték a 
Rácalmási Szerb Hagyomány-
őrző Egyesület és a Rácalmási 
Városvédő Egyesület tagjai is, 
akik a fesztivál előtt látogatást 
tettek a deszki szerb templom-
ban, ahol a helyi egyházi kórus 
előadásában liturgikus énekeket 
hallhattak.

A színpadi próba és beállítá-
sok után megkezdődött a báná-
ti szerb népzenei szemle, ahol 
az asszonykórus negyedikként 

lépett fel és műsorukkal idén is 
nagy sikert arattak. Négy szerb 
népdalt adtak elő, melyeket vas-
taps kísért, különösen Márkusné 
Igmándi Zita szólóban előadott 
dalát, melyet a kórus refrénje 
még hatásosabbá tett. A két szó-
lamban előadott szerb népdal is 
nagyon megnyerte a közönség 
tetszését. 

A népzenei találkozó egy kö-
zös vacsorával ért véget, majd 
megkezdődött az örömzenélés a 
fellépő zenekarokkal. 

A XXV. Bánáti szerb népze-
nei találkozó is emlékezetes ma-
rad számunkra, a jó szervezésnek 
és a kiváló fellépőknek köszön-
hetően. A kórus már megkapta 
a meghívást a jövő évi feszti-
válra, amelyre örömmel igent 
mondtak.

Mohainé Csupity Zsófia
Rácalmási Szerb Hagyo-

mányőrző Egyesület elnöke

Országos siker a Napsugárnál
A Rácalmási Napsugár Asz-

szonykórus a KÓTA által tavaly 
Rácalmáson megrendezett tér-
ségi szintű Aranypáva Népze-
nei Minősítőn elért dicséretes 
fokozattal lehetőséget kapott, 
hogy tovább lépjen az orszá-
gos megmérettetésre. Már feb-
ruárban és júniusban is kaptunk 
értesítést, de a helyi felkérések 
mellett nem tudtunk felkészül-
ni egy ilyen nagy feladatra.

A kórusnak, ahhoz, hogy 
maximálisan megfeleljünk a ki-
írásnak új csokrot kellett tanul-
nia, mert a minősítő feltétele 
két tájegységből származó nép-
dalcsokor ezek közül az egyik-
nek saját megyénk népdalaiból 
kell állnia. 

A felkészülést egy kutató-
munka előzte meg, amely so-
rán rátaláltam Pesovár Ferenc: 
Béres vagyok, béres című Fejér 
megyei népdalokból álló gyűj-
teményére. A több mint két-

száz dalból választottam ki tíz 
népdalt, amelyeket meghallgat-
va közösen döntöttük el melyik 
legyen az négy, amely megfelel 
a kórus tagok hangi képességé-
nek, egyéniségének és technikai 
tudásának. A második csokor 
dalait a mezőségi tájegységből 
választottuk. A már ismert nép-
daloknál, a gyakorlás során tö-
rekedtünk a minél hitelesebb 
bemutatásra, egységes hangzás-
ra, amelyhez segítségünkre vol-
tak az eredeti hangzóanyagok is. 
Májustól kezdtük el a felkészü-
lést, hogy még az idén megmé-
rettethessük magunkat országos 
szinten. Mindeközben továbbra 
is eleget tettünk a helyi és a kör-
nyékbeli felkéréseknek.

A Fejér Megyei Művelődési 
Központ felhívását szeptember 
17-én kaptuk meg, amelyben 
tájékoztattak minket az orszá-
gos népzenei minősítő időpont-
járól.

Nagy volt az izgalom, hiszen 
tagok között ketten is vannak, 
akik húsz évvel ezelőtt alapí-
tó tagok voltak és az óta vártak 
erre a lehetőségére. A döntés 
megszületett és október 19-én 
Székesfehérváron részt vettünk 
az országos szintű népzenei mi-
nősítőn, amelyre hét  produkció 
jelentkezett, dalkörök és szólis-
ták egyaránt. A szakmai zsű-
ri tagjai - Dr. Juhász Katalin, 
Berki Lilla, Varró János - a mű-
sor után kiemelték az egységes 
hangzást, a jól összeválogatott 
dallam-összeállításokat. A zsűri 
elnöke, Dr. Juhász Katalin biz-
tatta a most először minősülő-
ket, folytassák a továbbiakban is 
jó kedvvel, szívből az éneklést, s 
ha szükségesnek érzik, bátran 
kérjenek szakmai segítséget is a 
felkészüléshez. Az általános ér-
tékelést követően a zsűri átadta 
az okleveleket, amely számunk-
ra nagy meglepetést tartogatott. 

Szakmai felkészültségünket, 
előadásunkat EZÜST fokozat-
tal értékelték.

Az örömteli esemény után 
az ünneplés sem maradt el. A 
minősítőt követően Balaton-
füredre mentünk és egy jó 
hangulatú vacsora mellett, 
amelyre meghívást kaptunk, 
örültünk együtt a sikernek.

Gratulálunk a tagoknak!
Márkusné Igmándi Zita

szakmai vezető
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Kis 
anyakönyv

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Pálinkás Tibor és Pálinkás Márton, 2019.10.26., Kulcsi u.,
Vasadi Léna, 2019.10.30.,  Kossuth L. u.
Palkovics Milán Botond, 2019.11.03., Petőfi S. u.
Pusztai Marcell, 2019.11.05., Fő u.,
Vida Szófia Réka, 2019.11.09., Helyes I. u.,
Buda Nara, 2019.11.09., Kulcs út.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Duna-part takarítása
A „Sirály” Horgász Egyesület  
közösségi munkát szervez 

2019. november 24-én, 
vasárnap, 9:00 órai kezdettel.

Találkozó a kőhídnál.
Feladat: bozótgyérítés és ívóhely rehabilitáció a Kál-

mán kő környékén.
Várunk mindenkit, aki  
a környezetéért tenni akar.

A megközelítést gépjárművel megoldjuk. A jól vég-
zett munka jutalma frissítő és étel.

A munkakesztyűt az Egyesület biztosítja. Szerszámo-
kat (Balta, fűrész, motoros fűrész) mindenki hozzon ma-
gával.

„Sirály” Horgász Egyesület Vezetősége

A zene világnapja
Mint minden évben idén is megemlékeztünk iskolánk-

ban a zene és az idősek világnapjáról. A hagyományokhoz 
híven október 1-jén reggel az iskola énekkara és a Napsugár 
Asszonykórus közösen készült egy rövid műsorral, amely-
nek helyszíne az iskola tornaterme volt. Ilyenkor mutatkozik 
meg, hogy a zene -  Kodály szavaival élve-  valóban minden-
kié, hiszen a kilenc évestől a hetven évesig mindenki énekel. 

A műsorban először  az iskola énekkara Balázs Árpád: 
Bodzavirág című dalát mutatta be, az Oscar díjas Mindenki 
című rövid filmből. Utánuk az assszonykórus látott el min-
ket egy jó tanáccsal Zalatnay Cini örökzöld slágerével, amely 
szerint mindig kell egy barát, akárhány éves is az ember. A 
műsor zárásaként Babits Mihály örökérvényű gondolatát 
énekeltük közösen, amelyet Bródy János zenésített meg.

„ Mindenik embernek a lelkében dal van,
   És a saját lelkét hallja minden dalban.
   És akinek szép a lelkében az ének,
   Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Márkusné Igmándi Zita

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
  Településfejlesztési- és 
  településüzemeltetési iroda 25/517-857 és 25/517-869
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 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
Háziorvosi, Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 
 25/509-060

Házi gyermekorvosi ügyelet: Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Gyógyszertár:  25/444-010
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020
Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753



Rácalmás30

Hirdessen lapunkban!
Valamennyi 

rácalmási lakóhoz eljut!

ARCULATVÁLTÁS!
Állateledeles üzletünket megnyitottuk!

Rácalmás Radnóti tér 2. 

Molly kutya birodalma
- Nyers ételek
- Kutya-macska száraz eledel
- Természetes jutalomfalatok
- Póráz, hám, fekhelyek

Egyedi kutyaházak készítését is vállaljuk!

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig:  10 - 18 óráig
Szombaton:    8 - 12 óráig

Várunk mindenkit sok szeretettel

Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 
valamint régiek javítása.

Kiszállási díj nincs!

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi, karácsonyi ünnepi száma 
2019. december 20-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. 12. 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megje-

lentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb de-
cember 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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„SzélesSzájú Kisbéka” 
PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
Nyitva tartás: h-p: 05-20, sz: 06-20, v: 07-20 (Rácalmás, Fő utca 98.)

FORRÓ CSOKIK, ÍZES TEÁK, SÜTEMÉNYEK 
– cukormentes és gluténmentes is – 

SZENDVICSEK, SÜLT GESZETNYE, 
FORRALT BOR / PUNCH, 

A KARÁCSONY ÉDES ÍZEIVEL VÁRUNK 
FÜTÖTT TERASZUNKON!

AJÁNDÉK ÖTLETEKKEL KÉSZÜLÜNK 
A KARÁCSONYRA

– melyek az üzletünkben elérhetőek – 
– CADEAU BonBon sarok kézműves bon-bonok darabra, díszdobozban
– Kézműves csokoládék a világ számos tájáról
– Dammann 100% teák gyümölcsös, fekete, zöld, 
– Illy 100% Arabica kávé ízes, fekete, koffeinmentes, szemes és őrölt
– HÁZI RÉTES – almás, túrós, meggyes, mákos 

   KARÁCSONYI SÜTI – ami rendelhető az ünnepekre – 
DIÓS – MÁKOS TÖLTELÉKKEL




