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Város- és faluvédők országos találkozója

Podmaniczky-díjat kapott
Schrick István polgármester

A Város- és Faluvédők
Szövetségének
XXXIV.
országos találkozóján a
rácalmási egyesület 11 fővel képviseltette magát. A
Hungaria Nostra által az értékmentő tevékenységért,
az épített környezet védelméért kifejtett kiemelkedő munkásság elismerésére
alapított Podmaniczky-díjat
az idén Schrick István Rácalmás polgármestere vehette át. A díjra olyan magánszemélyek, közösségek
érdemesültek, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül,
vagy azt jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tettek az

épített és természeti környezet, kulturális örökség értékeinek védelméért.
Ráday Mihály, a szövetség elnöke, a díjátadó ceremónián méltatta a polgármester munkáját, amelynek
eredményeként Rácalmás

az elmúlt 25 évben jelentős és látványos fejlődésen
ment keresztül úgy, hogy a
városvédőkkel együttműködve szem előtt tartották
a helyi épített és természeti
értékek védelmét.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Városnap
augusztus 22.

Rácalmás
hagyományos Városnapját idén
augusztus 22-én tartjuk a
Jankovich-kúriában. Élő
nagykoncertet ad egyebek
mellett a Rajkó zenekar és
az EDDA.
A belépés INGYENES!
A Városnapra szeretettel
várjuk a rácalámásiakat!
(Program a 20. oldalon.)
Schrick István
polgármester

Melegrekordok dőltek meg július elején. Az önkor
mányzat támogatásával a rácalmási polgárőrök, vá
rosvédők vizet osztottak a járókelőknek a hőség
riadó napjai alatt a település több pontján
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IN MEMORIAM

Mosonyi Mihály
(1933-2015)

Az emlékezés bővizű tiszta kútja,
kiapadhatatlan forrása, a pótolhatatlan
régiségek megmentője, a régmúlt időkbe vezető ösvények felfedezője és kitaposója, a végtelen mesélőkedvvel megáldott fáradhatatlan gyűjtő és szervező,
a fafaragás mestere - volt, s most maga
is múlttá vált. Mosonyi Mihály helytörténész, Rácalmás díszpolgára, örökre elszenderült.
„A múltat végképp eltöröljük…” énekelte a nemzedéke, mert
hitték, hogy csak az új eszmék az értékesek, ami a múltat idézi az
felesleges, sőt veszélyt jelent, de őt már gyermekként is érdekelte
minden régi történet és szokás. A „fényes szelek” repítették, népi
kollégistaként Budapesten tanult, de fiatalkori élményei elszakíthatatlanul kötötték szülőfalujához, Rácalmáshoz. Pap lesz,
vagy katona, határozta el kisfiúként, s az utóbbi mellett döntött,
bajtársai őszinte örömére. „Két hazája” van, vallotta, hisz Ercsiben élt és dolgozott, és ott is a rácalmásihoz fogható közéleti
szerepet vállalt. Itt itthon, ott otthon van- mondta.
Egész életét meghatározó ifjúkori élményei hatására kezdte menteni a múlt emlékeit. Eleinte furcsállották is az emberek,
amikor a padlásról, pincéből, a szemétbe hajított kacat közül
kiemelte a régi tárgyakat, eszközöket, ruhákat, és kitisztogatta, megjavítgatta őket. Mit akar azzal a sok elavult vacakkal?
Amikor aztán az általa létrehozott helytörténeti gyűjteményben
viszontláthatták a sok „lomot”, rádöbbentek, hogy kincseket
hagytak volna az enyészetnek. Ekkor már sokan, - ha régiségre
bukkantak - neki adták, tudván, hogy ő megbecsüli, megőrzi.
Nemcsak a tárgyakat gyűjtötte, hanem az emlékeiket szívesen felidéző embereket is. Meghallgatta, és lejegyezte a történeteiket. Önálló kutatásokat folytatott, s ha egy-egy érdekes szálra akadt, gondosan utánanézett a levéltárakban. Így jött létre az
„Egy rácalmási a régi Rácalmásról” című könyve. Fiai segítségével a saját költségére rendbe tette a zsidó temetőt, lefényképezte
a sírköveket. „Életemben klasszikussá váltam, akit egyre többen
idéznek”- mondta ironikusan legutolsó találkozásunkkor egy
beszédében. Valóban, könyve és helytörténeti gyűjteménye fontos tudástárunkat képezik. Művészi munkásságát köztereinken
álló, kőből és fából faragott szobrai reprezentálják.
Még annyi kérdést fel akartunk tenni neki, miért hittük,
hogy van még rá idő? Ő tudta, hogy azonnal kell cselekedni,
menteni, mert elenyészik az érték, beborítja a feledés. Ritkán
akad olyan ember, akiben a múlt feltárása iránti szenvedély a
munka elvégzéséhez szükséges tehetséggel párosul. Fájdalmasan nélkülözzük páratlan tudását, segítőkészségét, derűs humorát. A régi idők ismerőinek a többsége már ott van, ahol most
felidézhetik együtt a sok emléket, de nekünk már nem fogja elmesélni Misi bácsi az újabb fejezetet.
Rácalmás Város Önkormányzata saját halottjának tekinti
Mosonyi Mihályt.
Németh Miklósné

Alapozzák a görpályát

Az önkormányzat az eredeti tervek szerint a művelődési
ház melletti területen, a leendő sportcsarnok szomszédságában építteti fel a görpályát (újkeletű nevén skateparkot) a
fiatalok igényei szerint összeállított eszközparkkal. A pálya
alapozásához a képviselőtestület árajánlatot kért cégektől.
A tervek szerint nyár végére elkészülhetnek az alapok.

Megerősítették a partfalat

A kivitelező elkészült
a Pince sor végében lévő
partfal megerősítésével. Az
önkormányzat azért vállalta fel saját költségén (több
mint 47 millió forintért)
ezt a beavatkozást, mert a
talajmozgások miatt veszélyben voltak az utcában
lévő közművek, és később

Új asztalok,
székek, táblák

Rácalmás önkormányzata megrendelt a Jankovich
iskola részére 40 tanulóasztalt és füzettartót, 80 széket
és 2 új fali táblát. Ezek a
beszerzések lehetővé teszik,
hogy két kisebb és egy normál tanterem felszerelését
kicseréljék.
A fejlesztés illeszkedik a
képviselőtestület azon törekvéséhez, hogy az iskola
régi eszközeit évről évre
újakra cseréljék. Az önkormányzat vezetői remélik,
hogy a diákok örömmel
veszik birtokba az ősszel a
kétmillió forintot érő új felszereléseket.

a megépítendő utat is veszélyeztette volna a lassan
csúszó földtömeg.
A tervező olyan műszaki
megoldást választott, amely
hosszú távon garantálja a
partfal stabilitását, ugyanis hat méteres mélységben
erősíti meg beton támfallal
a löszös szakaszt.

Képviselői
fogadóórák

Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden hónap első szerdáján
tartanak fogadóórát.
Időpontok:

2015. augusztus 5.
Vizi István
2015. szeptember 2.
Kukucska Gyula
2015. október 7.
Nagyné Berzai Márta
2015. november 4.
Németh Miklósné
Helyszín: polgármesteri hivatal. A fogadóórák
minden alkalommal
15-17 óráig tartanak.
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Schrick István Podmaniczky-díjas

A Város- és Faluvédők
Szövetsége (Hungaria Nostra) Podmaniczky-díjat adományott Schrick Istvánnak,
városunk polgármesterének.
Ráday Mihály, a szövetség
elnöke a díjátadó ceremónián elismeréssel szólt polgármesterünk érdemeiről.
Mint mondta: városvezetői
és városvédői munkájának,
elkötelezettségének eredményeként Rácalmás az elmúlt 25 évben jelentős és
látványos fejlődésen ment
keresztül. A méltatásában a
következők hangoztak el:
„A 90-es évek elején
megalakult Faluvédő és Szépítő Egyesületnek Schrick
István alapító tagja volt. Az
elmúlt 25 év a ma már városvédőként ismert egyesület és Schrick István polgármester számára – így egész
Rácalmás számára is – sikertörténet. A megye egyik legelmaradottabb falujából a
térségben, az országban ismert és elismert településsé
fejlődött, teljes és korszerű
infrastruktúrával, rendezett
és virágos utcákkal, terekkel.
Az Ófalu, ahol 550 telek helyezkedik el, 1997-ben
lett felszabadítva az építési
tilalom alól. A szakadó löszpart megszüntetése céljából az elmúlt 15 évben több
mint egymilliárd forintot
fordított Rácalmás a partfal
stabilizálására.
Ugyancsak erre az időre
esik, amikor is hosszú küzdelem után elérték a 385
hektáros Nagysziget országos védelem alá helyezését.
Ennek lényege egyrészt az,
hogy haszon-nyárfák helyébe őshonos fákat telepít
az erdőgazdaság, másrészt,
hogy az északi részen sétautakat hozott létre az önkormányzat, ahol bemutatják a
sziget élővilágát, megfelelő
információs táblákkal.

A település központjában
illegális szeméttároló, vagyis
egy elhanyagolt rész, a köz
ség szégyenterülete volt az
úgynevezett tógödör. He-

épület is. Az önkormányzatnak hosszú küzdelem után
sikerült a kúriát megvásárolni és pályázati úton nyert
920 millió forintból (Pha-

lyén ma háromezer négyzetméteres tó van és fákkal,
virágokkal, padokkal beépített pihenőparkként funkcionál a terület, Millenniumi
Park néven.
Szép tereket és utcákat
hoztak létre, ilyen például a
Szt. János tér, a Petőfi liget, a
Közösségi tér, Széchenyi tér.
Az utcákat a Virágos Rácalmás mozgalom keretében
virágosítják a lakosság segítségével. Az utcákra több
ezer fát ültetett el az egyesület és az önkormányzat közösen. A Raáb Ervin Művészeti Tábor szobor alkotásait
a terekre és utcákra helyezték el. 2014-ben avatta fel a
település a Holokauszt emlékművet az 58 rácalmási
zsidó áldozat tiszteletére.
Legjelentősebb
akciója Rácalmásnak a Jankovich-kúria
megszerzése volt. (1756-ban építette
Jankovich Miklós) A kúriában a Bábolnai Rt. baromfi
telepe működött és a cég tulajdonában volt a műemlék

re Orpheus és Regionális
Operatív Program) felújítani, valamint konferenciaés ökoturisztikai központtá
alakítani. A Jankovich-kúria a település jelentős kulturális központjává fejlődött. A nagyrendezvények,
mint például a Tökfesztivál,
Almavirág fesztivál, Városnap, Rácalmásiak Karácsonya színhelye.
Sikeres volt a városvédők és az önkormányzat
kúria programja. A Matko-Wetzel-kúriát, amely az1800-as években épült 2010ben sikerült megvásárolni, és
100 milliós pályázati pénzből
felújítani. Most abban működik a polgármesteri hivatal. A Trojkó-kúriát, amely az
1860-as években, valamint a
Rezutsek-kúriát, mely 1870es években épült, pályázati és önkormányzati pénzből
sikerült az elmúlt években
úgy felújítani, hogy külsőleg
megtartották eredeti formájukat, belül pedig korszerű
óvoda és bölcsőde kialakítá-
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sára került sor. A belső felújítás még jelenleg is tart.
Rácalmás egyik legszebb
kúriája a Márkus-Teleszkykúria. Márkus István településünk egyik legjelentősebb
személye, egyúttal 1848-as
hős, építette az 1840-es évek
elején. Ebben a kúriában
jöttek össze a reformeszmék hívei. Az önkormányzat pályázaton nyert pénzből felújította az épületet, és
egy minden igényt kielégítő
művelődési központot hozott létre benne.
Sajnos a Szigetfő utcai
kúriák sorában az egyik legnagyobb, a Meszlényi kúria
magántulajdonban van, és
teljesen lepusztult állapotba került. De reméljük, ezt is
sikerül megmenteni az utókornak, és egy múzeumot létesíteni benne.”
Schrick István a DH-nak
adott interjújában elmondta,
hogy számára nagyon fontos az épített környezet védelme. A Város és Faluvédők Szövetsége a rácalmási
kúriaprogramban nagyra értékelte azt is, hogy az önkormányzat nemcsak helyreállíttatta az épületeket, hanem
funkcióval, élettel is megtöltötte azokat.
Polgármesterünk a következőket is hangsúlyozta:
– Számomra ugyanilyen
nagy érték a városvédő ös�szefogás, a csapatmunka, ami
a látványos eredmények mögött áll. Örülök annak, hogy
Rácalmás lakói tudják, hogy
jót akarunk és munkánk előremozdító. A látványos értékőrzés, az új értékek teremtése a helyi városvédő szellemi
műhely, a csapatmunka eredménye, amiért nagyon hálás
vagyok a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnek,
az aktivistáinak és a munkánkat segítő, támogató lakóknak!
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Fotópályázat!

Rácalmás

A Rácalmási Városvédő Egyesület fotópályázatot hirdet
„Rácalmás értékei címmel”.
Fotózz és mutasd meg Rácalmás értékeit!
A pályázat témája: Rácalmás értékei (épület vagy táj)
Pályázat feltételei:
A pályázaton részt vehet minden 12. évét betöltött, nem
csak Rácalmáson élő amatőr fotós.
A pályázatra nevezni fekete-fehér vagy színes képekkel
lehet.
Beküldhető: egy minimum 3 - maximum 5 képből álló
sorozat és / vagy maximum 5 db egyéni képekből álló alkotás.
Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre
egyedi képként és sorozat részeként is.
A pályázatra digitális úton készített felvételek küldhetőek
be, melyek mérete, formátuma:
– a kép hosszabbik oldala min. 2000 pixel
– a fájl típusa: jpg
– elnevezése: szerző neve, kép címe, jpg
A képeket a info@racalmasivarosvedok.hu e-mail címre,
vagy CD-n az egyesület irodájába (Széchenyi tér 19., 4-es
szoba). várjuk szerdai napokon 8 és 10 óra, valamint 17 és 18
óra között. (A leadott CD-t nem áll módunkban visszajuttatni
a pályázók részére)
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy manipulált fotó
nem küldhető be!
A fotók manipulálásának számít:
• Képelemek kiretusálása/hozzáadása
• A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.
• Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.
Nem számít a fotó manipulálásnak:
• A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép
orientációjának megváltoztatása.
• A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.
• A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
• Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák
(karcolás, porszem) kiretusálása.
Beküldési határidő: 2015. augusztus 31.
A legjobb pályamunkákból a Városvédő Egyesület kiállítást rendez a 2015 szeptemberében megrendezésre kerülő
Rácalmási Tökfesztiválon.
Jogok
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges
személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a
pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi
felelősséget is. A résztvevő, a pályázati anyag elküldésével
automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a rendező képeiket korlátozás nélkül,
térítésmentesen felhasználja, a szerző feltüntetésével.
Rácalmási Városvédő Egyesület

Nyári ügyelet 2015.
2015. aug. 05. (szerda) 8-12
Márta István - ig. hely.
2015. aug. 19. (szerda) 8-12
Kiss József - igazgató
Márta István - ig. hely.
Javítóvizsga:
aug. 25. (kedd) 8.00 óra
Pótbeíratás:
aug. 24-28-ig 8-12 óráig Iskolalátogatási igazolás kiadása ezeken a napokon
Készpénzben fizetendő (ingyeneseknek is): ellenőrző vagy
tájékoztató füzet.
Tankönyv csomag átvétele: KIZÁRÓLAG ezen a két napon
aug. l8-án (kedd) 8-17 óráig
aug. 19-én (szerda) 8-17 óráig
A tankönyvek átvételekor átadás-átvételi bizonylatot ír
alá a szülő.
A tankönyvek ellenértékét 2015. szeptember 15-ig kell
befizetni a szülőnek csekken vagy banki átutalással a KELLŐ (tankönyvforgalmazó) felé.
Tanévnyitó ünnepély: 2015. augusztus 31 . (hétfő) 17.00 óra
Első tanítási nap: 2015. szeptember l. (kedd)
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Vidám napok a kúriában

Mint minden évben úgy
idén is megrendezésre került
a Gyermekjóléti Szolgálat tábora. Ebben az évben azonban a gyermekek 4 napon át
látogathattak le a Rácalmás
Város Önkormányzat támogatása által megvalósulható
rendezvényre. A városvezetésnek köszönhetően a gyermekeknek lehetősége nyílt
különböző kézműves foglalkozások megismerésére és
szabadidős programokra, játékokra a Jankovich-kúria területén. Napi háromszori étkezés volt biztosított a gyermekek számára. Meglepetés
is akadt ebben a pár napban,
arcfestésre jelentkezhettek a
gyerekek, ellátogattak hozzánk a Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület hihetet-

lenül aktív és ügyes kezű tagjai, akik önzetlenül, odaadással készítettek el finomabbnál
finomabb süteményeket a
táborozók részére.
Szeretnénk megköszönni
a gyermekek nevében is Rác

Továbbra is gyűjtjük
az adományokat!

Kedves régi és új Adományozóink!
Megköszönve eddigi támogatásukat, továbbra is várjuk felajánlásaikat a rászorulók részére. Kérjük Önöket,
amennyiben feleslegessé válik még használható háztartási gépük, bútoruk, viselésre alkalmas gyermek és felnőtt
cipőik és ruházatuk vagy esetleg bababútoruk, gondoljanak ránk és hozzák be a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat irodájába a nélkülözők részére. Várjuk továbbá az iskolakezdéskor szükséges eszközöket a gyermekek
számára.
Köszönjük eddigi és további felajánlásaikat!
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
Elérhetőségünk:
2459 Rácalmás Széchenyi tér 19.
25/440-018
25/440-440
Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme:
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8.
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

almás Város Önkormányzatának a lehetőséget és a támogatást, illetve a finomságokat a Városvédő Egyesület
tagjainak, Borné Pusztai Ildikónak, Kupsza Jánosnének és
Oskolás Ferencnének!

Köszönetünket
fejezzük ki
a támogatásért

Tisztelt Rácalmási Lakosok!
Ezúton is szeretnénk
megköszönni Rácalmás lakosainak az adományokat,
felajánlásokat a rászorulók
részére.
Az Önök támogatásának köszönhetően sok családnak nyújthattunk segítséget az elmúlt időben is.
Nagy örömmel tölt el bennünket és a nélkülözőket, az
a tudat, hogy adományozóinkra, Rácalmás Város lakosaira számíthatunk, és
önzetlen cselekedeteikkel,
támogatásukkal hozzájárulnak a hátrányos helyzetűek
jobb életminőségéhez.
Köszönettel:
a Családsegítő Szolgálat
és a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

Szelektív
hulladékgyűjtés

A Dunanett Rácalmáson
is bevezette a szelektív hulladékgyűjtést.
A közszolgáltatás keretében kihelyezett sárga színű
műanyag zsákokban a PETpalack és a mosószeres flakon mellett az alumínium és
a vas csomagolási hulladékot (például sörösdobozokat, konzervdobozokat) is el
lehet helyezni. A kék színű
zsákokban a papír mellett az
italos kartonok (pl. tejes doboz) is elhelyezhetők, összetaposott, kiöblített állapotban kérjük a hulladékgyűjtő
zsákokba elhelyezni. Veszélyes anyagok tárolására használt csomagolóanyagot továbbra se tegyék bele
a zsákokba. A hullámpapírt

a szelektív hulladékgyűjtési
szállítási napokon a zsákok
mellé, lapra hajtogatva, ös�szekötve kérjük kihelyezni.
A sárga és kék színű hulladékgyűjtő zsákokat a Dunanett Nonprofit Kft. továbbra is folyamatosan biztosítja.
Ha a szolgáltató által biztosított gyűjtőzsák nem elegendő, úgy a frakciónként
(műanyag, papír) gyűjtött
hulladékot az ürítési napokon saját áttetsző műanyagzsákban is kihelyezheti.
A szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítási időpontjai:

Május 27., Június 24., Július 22., Augusztus 26., Szeptember 23., Október 28., November 25., December 23.
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Az Almavirág Fesztivál látogatóinak a száma elérte a háromezer főt

A Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület hírei
- Almavirág fesztivál értékelése: Az eseményre körülbelül három ezer fő látogatott
el, de kiemelkedő az almavirág facebook-os oldalának
látogatói száma, ami mintegy 33 ezren kattintást ért el.
A fesztiválon újdonság volt a
kisállat simogató a gyerekek
részére. Szintén új kezdeményezés volt a rácalmási séta,
amely másfél órában a város
értékeinek jobb megismerését célozza. A 20 fős csapatot
Németh Miklósné vezette a
kúriából a szerb templom, a
holokauszt emlékmű, a Paizs
és a Bay kriptán keresztül a
kápolnán és a királykúton át
a világháborús emlékműig. A
séta folytatását, illetve megismétlését a városnapon és a
tökfesztiválon is tervezik. A
rendezvényen mintegy huszonegy egészségügyi programokat, szűréseket biztosító
szolgáltatató képviselte magát. A fő színpadi attrakciók - Zorall, Majka és Curtis
és a Balkán Fanatik - mellett
a világrekorder távlövő íjász,
Mónus József, a kiállított eredeti Pannónia motor, a kézműves árusok termékei és a
kiállítók is nagy sikert arattak.
- A városvédők a februári közgyűlésen hivatalosan is
átvette a Rácalmásért Okta-

tási, Kulturális és Környezeti
Nevelési Egyesület feladatait,
finanszírozási és adminisztratív ügyeinek rendezését.
Fontos tudni és kiemelni,
hogy az iskolai egyesület milyen feladatokat végez: iskolai
versenyek, farsangok, nemzeti és kulturális ünnepek, játszóházak, a Jankovich-hét és
a táborok megszervezése, lebonyolítása. Ezeket az eseményeket az iskolai pedagógusai oktatási feladataikon
kívül végzik.
- Virágásítás és fásítás: A
megrendelt virágok egy része
április 17-én érkezett meg, a
másik része május 8-án. Ös�szesen 13 virágágyás van a
városunkban, amelyet a városvédők lelkes és önkéntes
tagjai gondoznak, elültetik a
virágokat, rendszeresen öntözik és kapálják őket. Idén
az évelők közül ligeti zsálya, menyecskeszem, évelő szegfű, tűzeső, cickafark,
margitvirág, egynyáriak közül pedig begónia és napvirág lett ültetve az ágyásokba.
Mintegy harminc, alacsony
növésű fát ültettek el az egyesület tagja a Tóth Árpád, az
Adonyi és a Helyes Imre utcákban, köztük volt csepleszmeggy, vérszilva és berkenye.
- A TeSzedd, Önkéntesen
a tiszta Magyarországért sze-

Virágültetés a Fő utcán - Veress János és felesége

A felújított MÁV étkező kocsi a vasútállomáson
métszedési akció keretében a
városvédők harminc fős csapata május 9-én szombaton
reggel 9-12 óra közt szemetet szedett többek közt az almavirág fesztiválra való felkészülés jegyében is.
- Szomorú hír: Elhunyt
Mosonyi Mihály, helytörténész, Rácalmás díszpolgára, nyugállományú alezredes.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány jóvoltából a „Magyar
Kultúra Lovagja” címet is elnyerte 2008-ban. Önzetlen és
szerény ember volt. Ercsiben
élt és dolgozott, de Rácalmáshoz mindig is kötődött. Helytörténeti gyűjteményt hozott
létre, és a városvédő egyesület
kiadásában „Egy rácalmási a
régi Rácalmásról” című könyv
írója is ő volt.
- Az egyesület továbbra is
várja a közhasznúsági kérelmének visszajelzését a székesfehérvári törvényszéktől.
A március 27-ei közgyűlés
megerősítette a kért adatokat.
- Fotópályázat: Rácalmás
értékei című fotópályázat leadási határidejét az egyesület
2015. augusztus 31-re hos�szabbítja meg.
- Vasútállomás: A púpos
M40-es magyar gyártmányú
mozdony érkezését várja a
megújult vasútállomás parkja. Az étkezőkocsiba függöny

és szőnyeg is lesz, a víz már
biztosított a két tartályból. A
parkosítás folyamataként lesz
majd sövény és retro kerítés
is. Az étkezőkocsi mellett
kandeláberek is vannak már.
A Záhonyból érkező mozdony egyébként motorikusan
üzemképes, de itt majd Rácalmáson kiállítási és rendezvény helyszínként fog funkcionálni.
- Tökfesztivál előkészületei: Zajlik a nagyszínpad
zenei fellépőinek is a megszervezése Udvari Péter körültekintő és jó ízlésű munkájának eredményeképpen. Idei
alkalommal segítője is van,
Reiter Judit személyében.
Külön örömhír, hogy Nagy
Bandó András, humorista,
író, előadóművész a városvédők meghívásának, felkérésének ismét eleget tud tenni.
És ami biztos, hogy látni és
hallani fogjuk a Unique zenekart, Péter Szabó Szilviát,
Gangxta Zolee-t és a 90-es
években nemzetközi ismertséget a Sweet Dreams és Be
My Lover című dalaikkal elért La Bouche-t is. De a zenei kínálat tág és igényes, így
várhatók további előadók a
musical-től az operetten át a
gospel és blues zenéig szinte
minden.
Tóth Szilvia

Rácalmás
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Csehországi kastélykirándulás

A rácalmási városvédők
kirándulására június 20-21én került sor körülbelül ötven fő részvételével. A több
száz kilométeres buszos utazás célja Cseh- és Morvaország rejtett kastélyainak
felfedezése volt. A kirándulás ajándék és köszönetnyilvánítás a tagok munkájának
megköszönésére. A sok-sok
önkéntes tevékenység mellett ez is nagyon fontos része
az egyesületi létnek - hangsúlyozta Bodnár Sándor, az
egyesület elnöke a buszos
túra elindulásakor. Cél még
az ötletgyűjtés, más országok városainak, parkjainak,
történelmének megismerése
is. Engem - aki szintén részt
vettem a túrán - a kis helyen,
együtt való utazás közösség
formáló és összetartó ereje
fogott meg a legjobban a sok
történelmi nevezetesség és a
kulináris élmények mellett.
Első állomásunk a délMorvaországban
található
Miloticei kastélyt volt, amelyet a magyar Serényi család
épített reneszánsz stílusban.
Serényi Károly Antal megnöveltette a főépület magasságát,
valamint díszudvart hozatott
létre, istállóval, itatóhellyel és
nagy lovas iskolával. Minket,

A rácalmási városvédő csapat a Buchkovice kastélyban
növényszerető közösséget a
kertben lévő virágok gyönyörűsége és rendezettsége ragadt
meg a leginkább.
A 13. században alapított
Buchlov várába valóban fel
kellett kapaszkodni, itt valószínűleg párszáz lépcsőt biztosan megmásztunk, viszont
a 360 fokos körpanoráma a

A világörökséggé nyilvánított Lednice kastélynak szin
tén pazar kertje és csodás pálmaháza is van

végén mindenért kárpótolt
bennünket. Jártunk a Punkva cseppkőbarlang földalatti
járataiban is, melynek legnagyobb „hangverseny” termében meghallgatott zenétől és
a hangzástól sokunkat még a
jó értelemben vett libabőr is
kirázott. Brno-ban töltött esténk alkalmával sikerült meg-

találnunk és felfedeznünk a
város sörgyárának, a Starobrno-nak a márkasörözőjét, és
utolsó nap végre knédli is került terítékre. Összességében
egy élmény-dús, jó hangulatú és sokat nevető, igazi csapatösszehozó külföldi kirándulásban volt részünk.
Tóth Szilvia

A Miloticei kastélyhoz hatalmas francia stílusú barokk
díszkert tartozik természetesen az elmaradhatatlan
szökőkúttal és a központ felé összefutó fasorokkal
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Nagysikerű színházi
premier

Június 20-án nagyszerű szabadtéri előadással örvendeztette meg a rácalmási közönséget a művelődési ház amatőr
színjátszó társulata, a Rácalmási Játékszínkör. Shakespeare:
Szentivánéji álom című darabját Baksa László rendezésében
több, mint százötven fős közönség tekintette meg.
Várjuk a folytatást!

RáJátSzik

Az adrenalin cseppenként távozik az ereinkből miközben eme sorokat
írom. Azt hiszem mindan�nyiunk nevében írhatom,
hogy
katartikus,felemelő
és varázslatos élményekkel
gazdagodtunk Szentivánéj
éjszakáján. A rácalmási RáJátSzik minden tagja szorgosan, időt energiát nem kímélve, április óta dolgozott
azon,hogy a varázslat megszülessen, az utolsó hónapban, akár heti háromszor is
próbáltunk több órán át, reméljük közönségünk is úgy
gondolja, megérte. Ezt már
nem a mi tisztünk eldönteni.
Ellenben, számunkra nem
volt fáradság! Mint gyerek és
felnőtt boldogan gyűlt össze
esténként a könyvtár udvarán, ám ahogyan az ismeretes, voltak segítőink, akik
szintén hozzájárultak ahhoz,
hogy a mi álmunk,ami nem
más, mint mosolyt csaljunk
a közönség arcára megvalósulhasson.
Elsősorban
köszönjük
családtagjainknak a türelmet
és a támogatást.

Továbbá
köszönjük
Gyöngyösi Laci bácsinak,
hogy a díszletünkhöz az álcahálót.
Tóth Balázsnak a „költöztetést”.
Arnócky Ilusnak a jelmezek varrását.
Zsember Zoltánnak a kiegészítőket
Dózsáné Kovács Erikának a gyönyörű frizurákat, és
ezennel szeretnénk a hivatásos közönség címet is neki
adni, kitüntetését a következő próbán átveheti.
Kovács Virágnak köszönjük, hogy hangjával elvarázsolt minket a felcsendült
zenékben.
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központnak a technika segítséget.
Ezúton köszönjük Baji
Krisztiánnak, hogy gondoskodott róla, hogy ne korgó
gyomorral álljunk színpadra.
Blau Sándornak a pörköltbe valókat.
Lukács
Laci
bácsinak pedig ezúton is hálásak vagyunk hogy a jó alap-

anyagokat
egybegyúrva
fáradhatatlanul szakácskodott.
Kis kuktájának , Lukács
Zsombornak is jár a hála,
aki fáradhatatlanul kínált
mindenkit, hol gyümölc�csel ,hol sajttal, hogy bírjuk
a gyűrődést.
Ruzsicska Istvánnak és
Bauer Anitának a lugasba
szállított hintát, még ha körbe körbe is érkezett.
Reiter Jánosnénak a felajánlott hintát és a taxiszolgálatot.
A Galaxis Diszkós boltnak a füstgépet.
Hálával és köszönettel tartozunk a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtárnak, Szilágyi Irénnek,
Schmidt-Czetli
Ágnesnek,
akik, fáradhatatlan energiával támogatták munkánkat,
Mess Viktóriának gyönyörű vendégváró táblánkért,
Szujer Jánosnak, aki sok estét végigvárt, hogy mi próbálhassunk, és Reiterné Tecának, aki nem győzött pakolni
utánunk (bocsi anyu).
Ördög István Zsoltnak,
hálásak vagyunk a rengeteg
fotóért, türelméért, és az esti

fuvarokért. Rácalmás Város
Önkormányzatának.
Köszönjük a süteményeket, melyek rejtélyes körülmények között eltűntek, a
nyomozás sikeresen zárult,
és reméljük a bűnösök „beismerő vallomást tesznek”.
Bodnár Laci barátunknak,
aki a színészi pályáról ideiglenesen szódásszifonos tűzoltóvá avanzsált és lelkesen
oltotta a Szent Iván-éji tüzet.
Minden kedves tagunknak a lelkes munkát. Végül,
de nem utolsó sorban, a legnagyobb köszönet Önöket
illeti kedves Nézők! Önök
nélkül, mit sem ért volna
megannyi fáradozás. Hálásak vagyunk, minden mosolyért és minden egyes tapsért, az előadás után kapott
gratulációkért, meleg ölelésekért, és a büszke kézfogásokért. A csapat nevében
elmondhatom: Köszönjük,
megérte! Találkozunk legközelebb! A Rácalmási Játékszín csapata nevében
Köszönetünket fejezzük ki:
RáJátSzik!!!
Reiter Judit

Rácalmás

Tábori képeslapok

Az idei nyár eddig eltelt
részében igazi tábori „nagyüzemet” bonyolított le a
Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtár.
A szezon a sakkozók táborával indult, Kondás László
vezetésével idén először táboroztak nálunk a sakkozó
gyerekek. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, a
sakkpartik szünetében pedig
csocsózással, focival és filmvetítéssel múlatták az időt a
táborlakók.
A kézilabdások Nógrádi
Sándor vezetésével táboroztak nálunk, először egy
lány, majd a fiú csapat. Ők a
kézilabda mellett más mozgásformákba is belekóstoltak,
voltak például uszodában és
sárkányhajózni is.
Izgalmasan telt az angol
tábor két turnusa, ahol első
héten a felsősök, második

héten az alsósok táboroztak.
Kunos Wanda tanárnő számos érdekes feladatot, interaktív elfoglaltságot talált
ki az angolozás mellé, nagy
sikert aratott többek között
az utolsó napon az arc- és
testfestés.
Néptáncos tábort első
alkalommal szervezett a
művelődési ház, Bocsi Nóra
és Molnár István Dániel
táncpedagógusok több mint
húsz gyerekkel foglalkoztak
egy héten át. Volt rengeteg
tánc és mókázás, zárásként
pedig táncjátékkal készültek
a táborlakók, a szülők és a
közönség nagy örömére.
A jazzbalett tábor zárta a
sort, Bostyai Emília és Kovács F. Ildikó vezetésével nem
csak a táncban mélyedtek el
a résztvevők, hanem megismerkedtek a jógával és kézműveskedhettek is.

Sakk: a partik szünetében csocsóztak is

Néptánc: több mint húsz gyermek vett részt
Angol: érdekes feladatokat oldottak meg

Kézilabda: más mozgásformákat is kipróbáltak

Jazz balett: megismerkedtek a jógával is

9

10

Rácalmás

Vidék Bajnokság

Július 3-5. között Sukorón
rendezték meg a kajak-kenusok Vidék Bajnokságát, mely
verseny egyben kvalifikációt
is jelentett a három hét múlva megrendezendő Országos
Bajnokságra is.
A verseny nagyságát mi
sem mutatja jobban, minthogy 281 versenyszám került
lebonyolításra. A Rácalmás
SE fiatal sportolói a nagy
hőségben is helytálltak a népes mezőnyben. Az alábbi
eredmények születtek:
C1 U14 1000 méter 1. helyezett Nagy Ivó Máté
C1 U15-U16 3x200 méter 1. helyezett Bucsi Bálint,
Bucsi Bence, Kindle Marcell
C1 U15 4000 méter 2. helyezett Bucsi Bence
C1 U14 4000 méter 2. helyezett Nagy Ivó Máté
C2 U15 1000 méter 2. helyezett Bucsi Bálint - Bucsi
Bence
C2 U15 4000 méter 3. helyezett Bucsi Bálint - Kindle
Marcell
C2 U14 4000 méter 3. helyezett Cserna Ákos - Nagy
Gábor
C1 U14 3x200 méter 3.
helyezett Cserna Ákos, Nagy
Gábor, Nagy Ivó Máté
MK1 U13 3x200 méter 3.
helyezett Bucsi Dániel, Nagy
Bence, Pahocsa Kristóf
MK1 U13 4000 méter 4.
helyezett Bucsi Dániel 13.
helyezett Nagy Bence, 15.
helyezett Pahocsa Kristóf

A rácalmási aranyérme
sünk: Nagy Ivó Máté
C1 U15 1000 méter 5. helyezett Bucsi Bence
MK1 U13 4000 méter 6.
helyezett Bucsi Blanka
C1 U15 500 méter 6. helyezett Bucsi Bálint, 9. helyezett
Kindle Marcell
C2 U14 1000 méter 6. helyezett Cserna Ákos - Nagy
Gábor
K1 U14 3x200 méter 6.
helyezett Bencs Botond, Kele
Benjamin, Nagy János
K2 U14 4000 méter 11.
helyezett Bencs Botond Nagy János
MK1 U12 2000 méter 13.
helyezett Horváth Laura
K1 U14 4000 méter 23.
helyezett Kele Benjamin
K1 U14 4000 méter 25.
helyezett Csőregi Dorka
MK1 U11 2000 méter 32.
helyezett Poszpischil Bálint.

Győztesek: Bucsi Bálint, Bucsi Bence, Kindle Marcell

Masters versenyzők

Masters versenyzők is kitettek magukért az országos
Bajnokságon Szolnokon.
Az evezősök 500, illetve 200 méteres távokon bizonyíthatnak, maximum öt
számban. A számok ötévenkénti bontásban vannak ös�szerakva. A legidősebb versenyző Varga Ferenc (Feró)
volt – 90 évesen. De elindultak a bajnokságon volt olim-

piai és világbajnokok is. (Kőbán Rita, Pulai Imre)
A mi kis csapatunk a korosztályában 7 arany, 2 ezüst,
1 bronz és kettő hatodik helyezést lapátolt össze.
A csapat tagjai: Jászainé
Hajdú Rozália, Gálné Sárközi Éva, Ruffing Péterné
Bedecs Gyöngyi, Tóth Edit,
Kuharcsik József, és Balla
Gábor.

Vízisportos tábor

A rácalmási kajak-kenusok három hetes táborban
készülnek napi kettő edzéssel az Országos Bajnokságra.
Ebből egy hetet Dömsödön
töltenek, intenzív felkészüléssel.
Pár évvel ezelőtt el sem
tudtuk képzelni, hogy 2015ben az Országos Bajnoksá-

gon nemcsak a jó helyezések lesz a célunk, hanem az
is, hogy minél több versenyzőnk szerepeljen a korosztályos válogatottban.
Köszönöm
fiataljainknak a kitartó munkát, a szép
eredményeket!
Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető
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Szomjas volt a tehén

Szent György Polgárőr
Egyesületünk jelenti, hogy
tudomásunk szerint június
hónapban sem történt a lakosság sérelmére elkövetett
bűncselekmény Rácalmáson.
Olyan események viszont
történtek, amelyek említésre méltók. Így például:
tagjainkat egy elszabadult
tehén rongálási helyszínére
riasztották, ahol az állat a
szomjúsága miatt áttört egy
kerítést, és a szomszédba
levő műanyag medencében
oltotta szomját, miközben
szarvával kiszúrta a fürdésre
felkészített medencét, ezzel
a tulajdonosnak több tízezer
forintos kárt okozott. Egy
elszabadult méhrajhoz is riasztottak bennünket, ahova a
település hivatásos méhészét
kellett kihívni, aki összeterelte a méheket, és visszaadta a
rajt jogos tulajdonosának.
Talán tagjaink rendszeres
járőrözéseinek és a SZEMmozgalom közös hatásának
is köszönhető, hogy az említetteken kívül eseménymentesnek, bűncselekménymentesnek mondható az elmúlt
hónap. Településünkön az
új körzeti megbízott, Benke
Dániel munkába állásával
jóval intenzívebb rendőri

jelenlét figyelhető meg. Ezt
is észreveszik a nem közénk
való személyek, és tovább
állnak.
A nyári nagy melegben
és nyaralás közepette se felejtsék el, hogy vigyázzanak
egymás és a köz javaira!
Amennyiben olyan személyt,
vagy személyeket vélnének
felfedezni, akik megítélésük
szerint rosszban sántikálnak,
értesítsék tagjainkat. A nagy
hőségre tekintettel egyesületünk, városunk önkormányzata és a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
karöltve ingyen ásványvizet
ajándékozott az utcai járókelőknek a hőségriadó napjai
alatt.
Névtelen bejelentés alapján egyesületünk egy átfogó
NAV-vizsgálaton esett át a
múlt hónapban. Jelentjük:
minden feltételnek megfeleltünk. A vizsgálat fő célja
a közpénzek célirányos felhasználásának ellenőrzése
volt, amelynek jegyzőkönyvi
eredménye a következő: „A
revízió az ellenőrzés során
megállapította, hogy a kedvezményezett tevékenysége
közhasznú tevékenységnek
megfelelt, az átutalt összeg
lehetővé tette a közérdekű cél

elérését. A kedvezményezett
figyelembe vette a működési
költségekre vonatkozó elszámolási szabályokat, továbbá szabályosan teljesítette
könyvvezetési, nyilvántartás
vezetési kötelezettségét, illetve eleget tett a bizonylat
megőrzési kötelezettségének.”
Egyesületünk közhasznúságát is vizsgálta a Budapesti
Bírósági Hivatal, ahol egyesületünk megfelelt mindenféle kritériumnak.
Tagjaink az elmúlt időszakban kétezer forintról kitöltött csekkeket helyeztek el
a rácalmásiak postaládájába.
Ezek közül már sok vissza is
érkezett, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Többen szerettek volna nagyobb

A Rácalmási Szent
György Polgárőrség
telefonszámai:

Elnök:
Bartal Zoltán
06-30/621-0962
Titkár:
06-30/621-1193
Gazdasági vezető:
06-30/621-3806
Körzeti megbízott:
06-30/621-0959

összeggel hozzájárulni munkánkhoz, de ebben a formában nem tudtak. Tájékoztatjuk Önöket,hogy vezetőségi
tagjainknál, pénztárbizonylat
ellenében a kívánt befizetéseiket megtehetik. Előre is
köszönjük!
Értékeltük a közel egy hónapja kihelyezett sebességmérő berendezések adatait,
amiből megállapítható ,hogy
a nem helyesen közlekedő
gépjárművezetők közel hetven százaléka korrigálja sebességét a radar berendezés
láttára. De elenyésző számban vannak olyan személyek
is, akik ezzel a műszerrel
hitelesítik saját kilométerórájukat. Eddigi ismereteink szerint megfelelő hatást
értünk el a sebességmérők
kihelyezésével.
Polgárőreink a jövőben is
folytatják megszokott munkájukat, hogy közbiztonságunk továbbra is példás
maradjon. Várunk minden
olyan rendszerető, büntetlen
előéletű rácalmási jelentkezését, aki tenni szeretne lakóhelyünk jónak mondható
közbiztonságáért.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

Pincefesztiválon járt a német klub

A Hoffmann Mária vezetésével működő
rácalmási német klubosok egyre erősödő,
tartalmas kapcsolatot ápolnak a zirci Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel
és az ottani német klub tagjaival. Legutóbb
májusban, az Almavirág Fesztivál idején
jártak a zirci vendégek baráti látogatáson
Rácalmáson, majd júniusban a viszonzás
következett a Zirc melletti Bakonygyiróton, a Pincefesztiválon. Kiváló ételek és
italok fogyasztása mellett zajlottak a baráti eszmecserék nyelvtanulásról, tervezett
kirándulásokról, pályázati lehetőségekről.
A képen a zirci és a rácalmási klubtagok
láthatók kiváló hangulatban.
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Szent Miklós Cserkészcsapat hírei
Június 22-24. között megtartottuk az esős idő miatt
elmaradt „tavaszi” portyánkat. Az időjárás többnyire a
tavaszt idézte, de a fürdőzésnek ez nem volt akadálya. A

hivatásról szólt hozzánk. A
kálóziakkal remekül kiegészítettük egymást, mintha
régóta egy csapat lennénk.
Jól sikerült a főpróba a közös
nyári táborozásra.

gyerekek előtt le a kalappal:
a sátorrendben nem találtunk
kifogásolni valót; segítőkészségnek, vidámságnak nem
voltak híján; a próbákon is
jól teljesítettek. A játékok,
a tábortüzek, a bátorságpróba hangulatát nem feledjük.
Baltási Nándor esperes atya
tábori szentmiséjén a papi

Július 12-én az izraelita
temetőnél küzdöttünk a természettel. Elgondolkodtató,
hogy most már rendszeresen
a dunaújvárosi és kulcsi önkéntesek vannak többségben.
Zánka Július 19-24.
„Cserkészen az életre” tábor.
Az elmúlt három évben is
ott voltunk Zánkán és fe-

Kis anyakönyv

Június 14-én a Dunaföldvári cserkészcsapat hálaadó
szentmiséjén vettünk részt,
sétával és fagyizással folytattuk a programot. Élményt jelentett az atya közvetlensége
és figyelme a gyerekek, fiatalok iránt, gondolatai megszívlelendőek mindannyiunk
számára:
Hála - Ne csak a családért,
bizonyítványért, ajándékokért, szép időért, stb. adjunk
hálát, hanem a hétköznapi,
megszokott dolgokért is.
Adjunk hálát minden nap
egy olyanért is, amiért addig
még soha!
Hűség - Ne feledkezzünk
meg a szentmisékről nyáron
sem! Istenünk mindig velünk
van, mi is legyünk hűek hozzá! Tanárok szívesen látják az
iskolából kirepült diákjaikat,
örülnek sikereiknek, fejlődésüknek.
Hatalom - Hatalmunkban
áll szeretni, örömet szerezni,
jócselekedeteket végrehajtani, ezáltal jobbá tenni a világot!!!

Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait!
Kótai Tibor Levente, 2015. 6. 9., Sirály u.
Szűcs Áron László, 2015. 6. 13., Pacsirta u.
Vincze Abigél, 2015. 7. 2., Prekop F. u.
Vén Viktória, 2015. 6. 14. Tulipán utca.
Zsobrák Korina, 2015. 7. 4., Vasvirág u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

lejthetetlen
élményekhez
juttattuk a gyerekeket, négy
év alatt 220 gyereket vittünk
Zánkára, ismerkedni a cserkészettel. Mire megjelenik az
újság, mi már a Balatonban
fürdünk, sárkányhajózunk,
túrázunk a vulkánok között,
kalandparkban mérjük le
bátorságunk, ügyességünk,
számháborúzunk, vadászunk,
kézműveskedünk. A csillagok
alatt tábortüzek mellett játszunk és énekelünk. A tábor
keretmeséjében a görög mitológia, történelem, és kultúra elevenedik meg.
Csapattábor július 27-augusztus 5. Pusztavám Pulyka-tisztás táborhely. Igazi
nomád tábor felkészült cserkészeknek. Élmény, kihívás,
egy jó közösségben.
Augusztus 22-én Nemzetközi Zarándoknap - Zarándoklat az egységért. Dunaföldvárra túrázunk, ahol
Böjte Csaba atya misézik,
csángó hagyományőrzőkkel
találkozhatunk, majd koncerttel zárul a nap.
Blau Sándor

Köszönet a polgárőröknek!

Köszönet a rácalmási rendőrségnek és a polgárőrségnek, hogy az ellopott kerékpáromat megtalálták, és
számomra visszaszolgáltatták.
Minden elismerésem az odaadó és lelkiismeretes
munkájukért.
Üdvözlettel:
Király Györgyné

Rácalmási városvédők kisokos

Fogadóóra

minden héten szerdán 8:00-10:00, 17:00-18:00; cím:
Széchenyi tér 19. (a régi Polgármesteri Hivatal épület 4-es irodája, irodavezető: Borné Pusztai Ildikó).

Elnökségi ülések időpontja:
minden hónap első hétfője
Honlap: www.racalmasivarosvedok.hu
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Táncjáték és táncház
a szabadban

Július 10-én a Rácalmási
Barina Táncegyüttes néptánctáborának zárásaként
Egyszer volt, hol nem volt
című műsorával örvendeztette meg a közönséget a
néptáncegyüttes
aprajanagyja. Előadásukkal egyben
felavatták a Művelődési Ház
hátsó parkjában nemrég elkészült szabadtéri színpadot

is. Az műsor után táncházba várták a közönséget, ahol
az együttes művészeti vezetői tanítottak rábaközi táncokat. A talpalávalót az este
folyamán Rigó Marci és barátai húzták. Reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát!
Akik kedvet kaptak a néptánc tanuláshoz, bátran jelentkezzenek az együttesbe!

Egyszer volt, hol nem volt...

Nyári szünet a könyvtárban

A Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtár 2015. augusztus 3-tól augusztus 31-ig
zárva tart. Szeptember 3-tól
megújult könyvtári részleggel
várjuk a kedves olvasókat.
Addig is sok új könyv várja a
látogatókat, mindenki talál-

hat kedvére való könyvet a
nyaraláshoz, pihenéshez.
Megkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy késedelemben
lévő könyveiket minél előbb
hozzák vissza, hiszen a késedelmi pótlék összege naponta, könyvenként 10 forint.

Városvédők országos
találkozója

Július 2-4 között Vésztőn
került megrendezésre a Város- és Faluvédők Szövetsége
(Hungaria Nostra) országos
találkozója. A rácalmási városvédőket tizenegy fős kiscsapat képviselte, akik jó nagy
kirándulást tettek az ország
keleti részébe, a Békéscsabától 35 kilométerre, Békés megyében fekvő kisvárosba.
A három napos rendezvényen résztvevő rácalmásiak köztük jómagam is - örömmel fogadtuk a körülbelül
három és fél órás út után a
Tájházban a vendégek üdvözlésére szabad lángon elkészített kakas pörkölt illatát
és a kedves, ismerők arcokat.
A plenáris ülések előadói
közül kitűnt a sorban az épp
Amerikából hazautazó dr.
Gyucha Attila, múzeológusrégész lendületes és érdekes
előadása Mágor-puszta újkori kunhalomairól. Ezek a
„lakódombok” valaha lakóhelyek voltak, az újkőkortól
a bronzkorig tartó időszak
kultúrrétegei rakódtak egymásra 6-8 méter magasságban. A Körös-Maros Nemzeti Parkban lévő kunhalom
gyomrában ötezer éves leletek tekinthetők meg: egy
szentély istennő szoborral,
koporsó, csontváz, tálkák, és
edénytöredékek.
Mindeközben az építész
kamara is előadásokat tartott,

itt Nemes Roland építész vezetésével például a Saint-Gobain csoport szakmai előadását
hallgattuk meg. Az építésztervező a minden szempontból komfortosnak mondható
épített környezetről beszélt.
Rámutatott azon hatásokra,
hogy mitől tud egy ház vagy
egy középület komfortos, jó
hangulatú, több mint kellemes
közérzetű, levegős, fényes és
meleg lenni egyszerre.
Utolsó nap csoportos kirándulás keretében megnéztük a román határtól fél kilométerre található geszti Tisza
kastélyt, amely egy három
szintes barokk épület, ma
általános iskolaként funkcionál. Vendéglátóink elmondták, hogy a Tisza család itt jól
bánt a helyi emberekkel, jól
mutatja ezt, hogy a pap és a
tanító minden ünnepségen a
Tiszák asztalánál ült.
Az országos találkozón
résztvevő mintegy százharminc ember hangulatát és jókedvét alapvetően határozta
meg a Város- és Faluvédők
Szövetségének elnökének,
Ráday Mihálynak, Kossuthdíjas művészettörténésznek,
filmoperatőrnek az orgánuma,
aki színes történeteivel például a Brüsszelben tett utazását
bemutató képeit is az ő sajátos
és jó humorú stílusában mutatta be a résztvevőknek.
Tóth Szilvia

Angol nyelvi kompetenciák mérése
2015. június 11-én került sor a központi idegen�nyelvi mérésekre. Itt is a 6.
és 8. évfolyamos tanulóink
angol nyelvi kompetenciáit
mérték, ahogy május végén
magyar és matematika tantárgyakból is. A tesztsorban
hallott és olvasott szövegértési feladatok szerepeltek,
amelyeket a gyerekek többsége nagyobb nehézségek

nélkül sikeresen oldott meg.
A 8. évfolyam összességében
57%-os eredményt, a 6. évfolyam ennél magasabb, 67%
körüli eredményt ért el.
Alapvetően a gyerekek
teljesítményével elégedettek
vagyunk, reméljük, hogy a
következő tanévben ehhez
hasonló, vagy esetleg ennél
jobb eredményt érünk el.
Kunos Vanda

Schrick István polgármester és Bodnár Sándor a rácalmási városvédők elnöke a vésztői találkozón
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Mosonyi Mihályra emlékezünk
egy vallomásával

Mosonyi Mihályra emlékezünk egy korábbi írásával.
Úgy gondoljuk, most, halála után néhány nappal, más-

kép olvassuk és más hatást vált ki belőlünk, mint annak
idején:

MIÉRT SZERETEM RÁCALMÁST

Válasz egy jó kérdésre
„Amikor a Király-kút
emlékét állítottuk fel annak
idején, megkeresett egy újságírónő, Körmendi Erzsébet, és több kérdést tett fel.
Az utolsó kérdése így hangzott: Mi köt Rácalmáshoz,
hogy ennyi mindent készítek a falunak? Mondtam,
ez egy jó kérdés. Lehet rá
röviden és hosszan is válaszolni. A rövid válasz az,
hogy minden. A válaszomat
nem írtam le, mert túl tömör volt, vagy talán kevés
ahhoz, hogy érdemes volna leírni. Most megírom a
bővebb választ erre a jó kérdésre.
Rácalmáson születtem.
Ha csak ennyi lenne, ez is
elég ok lenne arra, hogy valamit tegyek szülőfalumért.
Itt tartottak keresztvíz alá a
lebontott régi templomban.
Itt születtek első élményeim, az első téli karácsonyi
esték, mikor jöttek a rokon
gyerekek énekelni, kántálni.
Később már én is mehettem
barátaimmal, Tálas Pistával, Horváth Lacival. A téli
disznóölések hangulata, a
szalma tüze, a disznó pörzsölés illata, no meg a meleg
gyűrűk. A két szomszéd segítség, Patkó Pista bácsi és a
Popovics Gyuri bácsi ugratásai. A friss pecsenye, mit
nagyanyám sütött a disznó
minden részéből összeszedett friss, még meleg hús
darabokból. A kolbásztöltés, ahol már én is segítettem nagyapámnak. A nagy
hóesések, mikor Gerendai
Pista elveszett iskolába menet a nagy hóban. A régi

Mosonyi Misi bácsi a szüleivel
nagy szánkózások, hócsaták
és korcsolyázások.
Itt tanultam meg halat
fogni horoggal, tapogatóval, télen baltával és különböző hálókkal. Itt hallottam
az első meséket szellemekről, boszorkányokról a nyári estéken, mikor Vas Mári
néni háza előtt összejöttek
a szomszédok. Itt rakhattam
először tüzet és füstöltünk,
hogy elűzzük a szúnyogokat,

mert szúnyogok már akkor is
voltak. Nagy áhítattal hallgattuk a mesét az égen száguldó tüzes szekérről, vagy a
kutyáról, ami nem volt más,
mint a halál kutyája és hazáig követte az embert.
Itt jártam óvodába, a
kedves Mária nénihez, itt
játszottam az első színdarabot, melyben a huszár szerepét osztották rám. Itt tanultam meg írni, olvasni,

játszani. Itt mentem el iskola helyett kincset ásni a
Szentmihályi-erdőbe barátaimmal. Itt éltem át a II. világháború nagyobb részét a
pesti nagy bombázások után,
mikor hol az oroszok, hol a
németek lőtték, bombázták
a falut.
Itt tanultam meg lovagolni, úszni, evezni, vízen járni.
Itt ismerkedtem meg az állatokkal, azok gondozásával
és a növényekkel. Itt láttam
a fejést és ittam a friss tejet,
mely langyos volt és habos.
Itt láttam először a Nagyszigeten margaréta tengert,
vagy hóvirágot, gyöngyvirágot ameddig a szemem ellátott. Itt aludtam először az
Isten szabad ege alatt, friss
szénában, vagy a ladik farában, hallgatva a Duna hullámait. Megismerkedtem a
halfajtákkal és a hallé főzés
tudományával a Duna-parton. Itt sütöttem először halat barátaimmal agyagban
és nyárson, megfoghattam
életem nagy halát. Itt ástuk a löszbabákat, majd törtük szét és gyönyörködtünk
a kőbezárt kristályokban. Itt
fogtam madarat lószőr hurokkal, rostával nagyapám
segítségével. Ő tanított meg
arra, hogy a madár éppúgy,
mint az ember, nem szereti
a rabságot. Szabadon is engedtük őket. Itt másztunk fel
szédítően magas fák tetejére, hogy megláthassuk az örvös galamb fiókáit. Itt láttam
először őzet, rókát és csodálatos lovakat a Jankovich
uradalomban, vagy az Obermayerék szépen elkészített
hintóit. Itt fújtattam Né
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meth bácsinál először a kovácsok tüzét és láttam mikor
ezer tüzet vetett a vas Tóth
Jani bácsi, vagy Patkó Gyuszi kalapácsa nyomán. Láttam, hogyan esztergálja a
kerékagyat Radinkó Gyuri bácsi és hogyan húzta rá
a kerékvasat Szabó Feri bácsi. Itt jártam önállóan vásárolni a Berzai, Klein, Reményi boltokba, majd később a
Kali Rozi nénihez. Itt ismertem meg a szabókat, asztalosokat, cipészeket, méhészeket, kötélverőket és kosár
fonókat. Itt törtem mozsárban mákot, diót, cukrot,
hogy jó kalácsot süssön belőle nagyanyám a családnak.
Itt nézhettem végig, amint
nagyanyám sütötte a kenyeret, nekem kis cipót. Ehettem a frissen sült foghagymás lángost. Itt szedtem a
markot apám után és tanítottak nagyapámmal kaszálni. Róttam az út porát, sokszor nagyanyám hátán vitt
a Virághegyi és Göböljárási utakon. Sok-sok embert
ismertem meg, jót, rosszat
egyaránt. Itt ugrattak, vicceltek velem, mert itt itthon
voltam. Még most is előttem
van Lázár Gyuri bácsi huncut képe, amint dicsértessékkel köszönt. Egyszer úgy öt
éves koromban megkérdezte
tőlem, mi leszek, ha nagy leszek? Azt válaszoltam: pap,
vagy katona. Ettől kezdve
én lettem neki a tisztelendő úr. Huncutul dicsértessékkel köszöntött még harminc éves koromban is, hogy
miért azt csak ketten tudtuk.
Jókat nevettünk, s még kacsintott is hozzá. Itt tanultam meg tisztelni az embereket, tanáraimat, az idős,
bölcs embereket.
Itt jártam iskoláim egy
részét és jártam sok éven át
misére. Fújtattam az orgonát, harangoztam a Csöbörrel a katolikus és Csekájjal a szerb templomban. Itt
mentünk csapatostól locsolni a lányokat, tanultam népi
táncot, játszottunk mesejá-

Schrick István köszöntötte Misi bácsit tavaly
tékot és tartottunk banket- lékszem a vásári lacikonyhák
tet a Tajti kocsmában. Idő- illatára, a lőccsel, kocsirúddal
sebb barátaim, Kovács János, verekedő perkátai kupecekKovács György és Müller re, mert nem is volt igazi váLászló húzta a talpalávalót. sár, ha nem volt egy jó vereEbben a faluban hallottam kedés. Itt ismertem meg az
először citerát, cigányzenét, utakat, patakokat, forrásotamburás bandát, tangóhar- kat. Elgyalogoltunk az Ercsi
monikát, harmóniumot, or- búcsúba, Pentelére a vásárgonát és egy úri háznál zon- ba és Nagyvenyimre focizgorát. Itt láttam keresztelőt, ni. Ezeken az utakon járhatbérmálást, esküvőt és szüre- tam lovas kocsival malomba,
ti felvonulást. Itt szüretel- megnézhettem a gépházat.
tem, jártam boros pincék- Láttam hogyan fűrészelik
be, láttam akkora hordókat a deszkát Nagy Sándor báa Fritz-pincébe, amelyben csinál. Segítettem Sör Lajos
egy fél osztály el tudott búj- bácsinak tetőcserepet gyárni. Láttam a régi időkben a tani. Kergetett bennünket
vágóhídon, hogyan taglóz- Nagy Sándor bácsi, amikor
zák le a szarvasmarhát, ho- a csillékkel játszottunk. Járgyan szúrják le a disznókat. hattam a régi téglagyár épüLáttam óriás szarvú szürke letében a Duna- parton, míg
marhákat, ökröket és két bi- le nem bontották. Fürödvalyt, amint a megsüllyedt hettem a Gyermek-tóban,
cséplőgépet kihúzzák a sár- a Kerek-tóban és a Patyoból, mert a gőzgép nem bír- rai-tóban (utána szedhettem
ta kihúzni. Láttam a meg- magamról a piócákat). Látvadult bivalyokat, mikor hattam a Kerek-tó és a Csemegkívánták a fürdést és a hi-Duna szép vörös szárnyú
kompról- a Kis-Duna köze- keszegeit, a Fekete-ér sötét,
pén- szénás szekerestől le- szinte fekete csukáit. Sütjöttek fürödni. No és láttam hettem nyárson szalonnát.
a régi focistákat: Pulai Pis- Vághattam fát téli tűzrevatát, Sztanót, Bognárt, Mu- lónak. Ismertem az összes
tyust, a kapus Kiss Ferit és halászt. Kapaszkodhattam a
kocsi farába, amiért a kocsis
mindkét Kolekot.
Itt jártam a búcsúkba, ostorral fizetett.
Itt ismerkedtem meg a
szolidaritásból hajtottam a
ringlispilt a többi gyerekkel, természettel, az évszakok
mert így felülhettünk. Em- változásával, az élettel- ha-

15

lállal, no és a szerelemmel.
Van egy dal, melyben ezt
énekeltük: „Az első szerelem olyan, mint az álmodás, az első szerelem olyan,
mint egy kézfogás.” Aki átélte ezt az érzést, azt hiszem, egyet ért ezzel a dallal. Alig vártam, hogy jöjjön,
hogy lássam, érezzem illatát,
megfogjam kezét. Zenész
barátaimmal neki adtam az
első szerenádot, egy májusi
estén. (Igaz, másnap legjobb
barátomnak köszönte meg,
aki nem is tiltakozott ellene.) Aztán elmúlt ez is, mint
annyi más, de talán ezek a
legszebb rácalmási emlékeim.
Végül ide köt a temető,
ahol szüleim és más őseim,
több száz évre visszamenően
nyugszanak. Őrajtuk kívül is
sok régi kedves ismerőst rejtenek a rácalmási temető sírjai.
Erzsike! Ezt nem lehetett
egy telefonbeszélgetés keretében elmondani. Ehhez
több idő kell, és egy kis karácsonyi hangulatra is szükség
volt, hogy papírra vessem.
Azt hiszem, ebből meg lehet
érteni, mért szeretem szülőfalumat, Rácalmást!
Mosonyi Mihály
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EMLÉKEZZÜNK A RÉGIEKRE

Rode Nepumuki János neve – remélem – sok
rácalmási lakos előtt ismert. Ő
az, aki harmadmagával 48-as
hősként a rácalmási temetőben nyugszik, akiről minden
március 15-én megemlékezünk és sírját megkoszorúzzuk. A szabadságharc bukása
után a Jankovich birtokon
húzta meg magát, majd kocsmát nyitott és családot alapított. Feleségül vette Steiner
János asztalos leányát, Steiner Terézt. Négy gyermekük
született. Az egyik leányukat,
Josephint, Nagy József vette
feleségül. Ebből a házasságból született Nagy Sándor, aki
Rácalmáson jelentős iparos és
kereskedő ember volt. Lássuk,
hogy mi fér bele egy ember
életébe.

Nagy Sándor (1892-1979)
a templomépítő
Nagy Sándor 1892-ben
Rácalmáson született. A
családi
hagyományoknak
megfelelően ő is iparos pályát választott. Rácalmáson
tanulta ki a gépész szakmát.
18 éves korában, 1910-ben
szabadul. A gépész szakmában egy cégnél helyezkedik
el, de itt nem érzi jól magát.
1913-ban bevonult katonának. Műszaki alakulathoz
került, utász zászlóaljhoz. A
katonaságnál eltöltött négy
év nagyon hasznosnak bizonyult, mivel nagyon sok
műszaki feladatot hajtottak
végre, melyet a későbbi civil
életben is tudott alkalmazni.
1917-ben részt vett az Ojtozi
szorosban folyó – a románok
elleni – harcokban és megsebesült. Megfogadta a fronton: „Ha a jó Isten megsegít
és épségben hazakerülök, s
ha tehetségem lesz, hajlékot
építek az Úrnak”. Kórházi
kezelés után 20%-os hadirokkantként leszerelték.
A kommün 130 napja alatt
néhány hónapig a vörös őrség

Nagy Sándor arcképe
tagja volt, rendfenntartás volt
a feladata. A kommün után
Szabó József építésznél vállal munkát és kitanulja a
kőműves szakmát. Bejárják
Magyarország városait, itt is
sok tapasztalatot szerez, amit
később tud hasznosítani.
1920-ban megnősül, Szatjz
Imre kovács iparos leányát,
Vilmát vette feleségül. Három gyermekük születik.
Hamarosan önálló mester
lett. Iparengedélyt váltott,
de nem ragadt le a kőműves
szakma mellett. Vásárolt egy
cementcserép gyártó gépet.
Elsőnek a szülői házuk nádfedeles tetőét cserélik le, majd
sorba jönnek a faluban, Dunapentelén és máshol a tetőcserék. Közben felépíti saját
házát. Bővíti vállalkozását:
fakereskedést indít. 1924től pedig már mindennemű
építőanyag megvásárolható
nála. A mai horgásztanya és
környéke volt a Nagy Sándor
féle „birodalom” helyszíne.
1928-ban fűrésztelepet
létesít. A nagy mennyiségű faanyag beszerzése nem
ment könnyen, ezért kiváltotta az útlevelet, elutazott
Szlovákiába a Vág völgyébe

és ott állapodott meg a folyamatos faanyag biztosításáról.
Megszervezte a Vágon és a
Dunán való úsztatását és itt
Rácalmáson a Duna-parton
a fogadását. Lóvontatású
csillepályát épített ki és ezen
szállították fel a fát. A 40-es
években újabb csillepályát
épített, itt már diesel motoros géppel vontatták a fákkal
megrakott csilléket. A szlovákiai fa vásárlás elindítása
után megszervezi a kárpátaljai favásárlást. A fa innen
vagonokban érkezett és a
vasútállomásról szállították
a fatelepre. Így két oldalról
biztosította a fa ellátást.
1930-ban daráló üzemet
épít. 1936-ban jelentősen bővíti vállalkozását. Elindítja az
addigra elkészült gőzmalmot.
A háború vége felé a németek, a háború után az oroszok
ellenőrzése alatt működött,
hiszen minden kiló lisztre
szükség volt.
A 30-as évek második felében elnyeri a FAKX házak
építésére kiírt pályázatot. A
házakat helyi kőművesek Kelemen József, Kigler Gyula,
a tetőt Mészáros Ferenc,
Hidalmási Ferenc építették,

a vályogot Szabó Józsefék
vetették. Az építésekhez az
építőanyagot Nagy Sándor biztosította. Az új utcát
Horthy Miklósról és Apponyi Albertről nevezték el. A
község fejlődését jelzi, hogy
a 30-as évek közepén, a ma
Lépcsős köznek nevezett,
ma már újra nehezen járható utat a Kossuth Lajos utca
és az Ady Endre utca között
szép termésköves úttá építette. Ekkor lett Modrovich
lépcsősor.
A hadseregben tanult
utász tudományát a Kulcsi
Hajóállomáson hasznosította. A hajóállomást elsodorta
egy jégzajlás. Épített egy
lóvontatású istrángos cölöpverőt. Emlékezetből építette,
mert ilyennel dolgozott katona korában az I. Világháborúban. A cölöpök közét kővel
töltötték fel.
Kulcs központjában az
ottani daráló bezárása után
a telket a kulcsi református
egyháznak
adományozta
templomépítés céljára. Fel is
épült a kulcsi reformátusok
kis temploma.
Elismert szakmai tudása és
emberi tulajdonságai révén az
adonyi és rácalmási ipartestület elnökévé választották.
A II. világháború gyakorlatilag mindent elpusztított.
Tudjuk, hogy a front sokáig
Rácalmás vonalában húzódott. A malomra nagy szükség volt, ezért azt gyorsan
helyrehozták és újra indították. Hamarosan a fűrésztelep
is beindult, a Nagy-szigetről
látták el faanyaggal. A KisDunán egy kompot építettek.
A motor kezelője Kukucska
Lajos volt, aki szintén a hadseregben tanulta a szakmáját.
Nagy Sándor családi vállalkozásban dolgozott, felesége és gyermekei is kivették
részüket a munkából, ezen
kívül kis üzemeiben, vállalkozásaiban, 8-12 ember
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A Nagy Sándor ipartelepe
dolgozott folyamatosan. Sok
neves szakembert nevelt. Tanoncokat is foglalkoztatott.
Példás munkaadó volt, dolgozói szerették és tisztelték.
Ha valaki megbetegedett,
gondoskodott a családjáról.
Az államosítás során Nagy
Sándor minden vagyonát elvették, még a házát is. A Nagy
családot kitették házukból.
Barátok fogadták be őket.
Egészségtelen körülmények
között éltek. Nagy Sándor
felesége – testvérén keresztül
Székesfehérváron – az „illetékes elvtársaknál” elintézte,
hogy visszaköltözhessenek a
saját házukba, mint albérlők,
120 Ft/hó díjazásért.
A faluban nagy építőanyag hiány keletkezett,
ezért 1948-ban iparengedélyt
kapott építőanyag és tüzelőanyag kereskedésre, de egykét év után államosították és
TÜZÉP lett belőle. Ő maga
pedig állami cégnél helyezkedett el kőművesként. A házát
később visszavásárolta. A kis
üzemek lassan elkoptak, a
malom nagy épületét lebontották, így Nagy Sándor életművéből nem maradt semmi
sem, vagy mégis...
Nagy Sándor legnagyobb
alkotása az evangélikus-református templom megépítésében vállalt szerepe és

A templom építése
munkája. A 30-as években
az evangélikus-református
imaház kicsinek bizonyult.
A két kis gyülekezet elhatározta, hogy templomot épít.
Elkezdték gyűjteni a pénzt,
de közbe jött a II. világháború, így az építkezés elmaradt.
Az imaház egyre rosszabb állapotba került. 47 májusában
az evangélikus és a református
egyház közös közgyűlést tartott. Nagy Sándor vezetésével
megtekintették az imaházat
és megállapították, hogy az
épület minimális felújítása
is tetemes összeget igényel.
Más irányba kell elindulni,
mégpedig egy új imaházat
kell építeni.
1948-ban Mihácsi Lajos
evangélikus és Vada András
református lelkészek vezetésével elhatározták, hogy
megépítik a templomot.
1949-ben ismét közös
közgyűlést tartott a két kis
egyház. Nagy Sándor és
neje Szaitz Vilma bejelentik, hogy Mészöly Tibortól
az általuk megvásárolt telket
az evangélikus és református
egyháznak adományozzák,
templomépítés céljára. Meglepetésként hatott a jelenlévők számára, Nagy Sándorék
bejelentették, hogy elkészítették egy 6x10 m. alapterületű templom terveit, a költ-

ségvetés szerint a templom
összköltsége 40 ezer forint.
A templomot Szabó Ernő
tervezte. Nagy mennyiségű
építőanyagot ajánlottak fel
és azt, hogy a befejezéshez
szükséges anyagiakat biztosítják. Megkezdik a templom építéséhez szükséges
építőanyag, munkaerő, stb.
gyűjtését és szervezését. Érdekesség, hogy a templom
építéséhez az állam is hozzájárult, mindkét egyháznak
1500-1500 forintot adott.
1949. július 3-án tették le
a templom alapkövét és az
alapba különböző dokumentumokat helyeztek el, többek
között az alábbi szöveget” Az
úr áldása legyen a jókedvű
adakozókon és tegye áldottá
a megkezdett munkát, hogy
az Isten dicsőségére szolgáljon az épület. Erős vár a mi
Istenünk.”Az építkezés gyorsan haladt. Végén még egy 38
kg.-os kis harang is került a
toronyba. 1949. december
4-én már fel is szentelték az
új templomot. Ilyen rövid idő
alatt, vagyis öt hónapon belül templomot még nem építettek fel. A felszenteléskor
Nagy Sándor többek között
a következőket mondta:”….
Püspök Úr! Itt van a templom kulcsa, most átadom
Önnek, nyissa ki a templom

ajtaját. De nyissa ki az emberi
lelkeket és a szíveket is….”
1974-ben, a templom felszentelésének 25 éves jubileumán, az evangélikus-református egyház közös ünnepi
istentiszteletet és közgyűlést
tartott. Méltón emlékeztek a
templom építésére, az építőkre, különös hangsúllyal Nagy
Sándorra. Az ünnep délutánján a 82 éves Nagy Sándor saját házában szeretett vendégségen fogadta a vendégeket.
Nagy Sándor 1979-ben
meghalt. Több egyházi újság
is megemlékezett haláláról és
méltatta munkáját. 2003-ban
posztumusz Rácalmás Díszpolgára kitűntetést kapta
Rácalmás Nagyközség érdekében kifejtett kimagasló
tevékenységéért, a község jó
hírnevét öregbítő érdemeiért.
Nagy Sándoréknak három
gyermekük született: Vilma,
Ilona és Sándor. A településen a mindenki által ismert
Vilma néni hűséges ápolója
volt Nagy Sándor emlékének. Vilma néni 2007-ben
meghalt. Így Nagy Sándor
örökségének ápolója, unokája
Kissné Hulmann Vilma.
Szalai Árpád
Forrás: Kissné Hullmann
Vilma örökölt irodalma.
Mosonyi Mihály Rácalmás
könyve
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Labdarúgás: fejlesztés
és remek eredmény

A Rácalmás Sportegyesület sikeresen pályázott
az úgynevezett TAO keretében létesítményfinanszírozásra, valamint tárgyi
eszköz fejlesztésre. Az SE
megterveztette a fejlesztést,
a játéktér, valamint a fű felújítását. Locsoló berendezés
és egy fűnyíró vásárlása is
része volt a projektnek. Az
egyesület elnökségi tagjainak és a játékosainak egyaránt nagy örömére szolgált,
hogy mindegyik pályázatukat elfogadták, és mind
nyert is.
A fő támogató, a Hamburger Hungária vállalta a
befizetést, ezáltal mintegy
10 millió forint értékű fejlesztéssel gazdagodhatott a
rácalmási sportpálya. Megoldották a világítást – mintegy 16 ezer wattos fényárban úszik a pálya sötétedés
után. Felülvetették a füvet,
és megvették a traktort is,
amellyel nyírhatják azt. Valamint beszerezték az automata locsolóberendezést is.
Eszközfejlesztés terén
60 melegítőt, mez garnitúrát kaptak utánpótlás csapataink, ezen belül minden
korosztálynak jutott. Továbbá a támogatás révén
soha ilyen olcsó nem volt
még a rácalmási gyerekeknek a sporttábor, mint idén:
először a 9 év alattiaknak,
majd az U11-es játékosoknak tudták biztosítani a felkészítő tábort Bogácson.

Rácalmás önkormányzata is a jó ügy mellé állt,
vállalta a 30 százalék önrészt (2,8 millió forint), ezzel is támogatta a helyi focistákat, sportolókat.
Garda István, az SE labdarúgó szakosztályvezetője elmondta azt is, hogy
már leadták a következő évi
TAO-igénylésüket. Terveik szerint szeretnék bekeríteni a sportlétesítményt, és
beépíteni az öltöző tetőterét is, amennyiben kapnak
rá lehetőséget.
Ami pedig az eredményeket illeti: kiváló teljesítményt nyújtott a csapat. A
felnőtt gárda tavaly 4. volt,
idén pedig magabiztosan
játékkal a dobogó 3. helyén
zárta a bajnokságot. A nevezések alapján felkérést
kapott a Rácalmás SE arra,
hogy felsőbb osztályban
folytassa a játékot az ősztől. Az egyesület elnöksége elfogadta a felkérést, így
a következő szezonban már
a Megye II. osztály fordulóiban bizonyíthat a felnőtt
csapatunk! Az U19-es gárdába várjuk az 1995-2002
között született fiatalok jelentkezését!
Gratulálunk!
A Rácalás SE labdarúgó
szakosztályának fő támogatója az önkormányzat, a
Hamburger Hungária Kft.,
a Födém Bt., a Timpanon
P+P Kft, valamint a Lucas
Kft.

3D íjászverseny

A Rácalmás Sportegyesület Íjász Szakosztálya
2015.05.30-án a Nagyszigeten rendezte meg a Dél-Dunántúli Régió 3D sorozatának 3. versenyét, amelyen
130 íjász vett részt. Versenyünk népszerűségét mutatja, hogy érkeztek hozzánk
íjászok Szegedről, Kaposvárról, Hódmezővásárhelyről, és természetesen a régió közvetlen településeiről
is. A 3D ( 3 dimenziós ) íjászat az igazi vadászat imitálása gumiból készült élethű állatalakokra, amelyek
a versenypálya különböző
pontjain vannak elhelyezve
ismeretlen távolságra. Min-

den íjásznak lövést kell leadnia az állatokra, amelyek kiértékelése után születik meg
a végeredmény. A kitűnő
időben lezajló verseny után
egy nagyon finom ebéd következett, amelyet az eredményhirdetés követett. A
rácalmási íjászok ismét kitettek magukért, nagyon
szép eredményeket lőve értek el sok dobogós helyezést. Gratulálunk nekik, és
köszönjük a segítséget a sok
önkéntesünknek, az önkormányzatnak és a sportegyesületnek!
Tóth Balázs
szakosztályvezető

A Vízitúrázás Napja,
Rácalmáson is

A Rácalmás SE Vízisport- és Szabadidő Szakosztálya is csatlakozott
a Vízitúrázás Napja elnevezésű országos akcióhoz. A szakosztály
nyílt napot tartott a kikötőben, ahol várták az evezés iránt érdeklődőket, és megmutatták nekik a túrázásra alkalmas hajókat,
felszereléseket
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Rácalmás

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lév Ercsiben található autóalkatrészgyártó cég, melynek termékei kiemelt fontosságúak és minségek az autógyártásban. A
Musashi-csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönheten világszinten jól ismert
piacvezet cégeket mondhat partnereinek. Fbb termékei: vezérmtengelyek,
gömbcsuklók, lengkarok, kerékagyak és ezek részegységei.
A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozícióba munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 mszakos munkarendben)
Fbb feladatok:
• Gépjármalkatrészek gyártása az arra rendszeresített
berendezésekkel
• A gyártó- ill. összeszerel-eszközök ismerete, kezelése,
beállítása és üzemeltetése
• Gyártógépek mszaki állapotának felügyelete, technológia,
anyagismeret elsajátítása
• A hibák felismerése, elírt minségi ellenrzések elvégzése
• A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és
adagolóberendezések ellenrzése
• Szerszám- és gépkorrekciók, ill. szerszámcserék elvégzése,
dokumentálása
Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Teljesítményalapú bónusz
• Cafeteria juttatás
• Kedvezményes melegétkezés
• Ingyenes munkaruha
• Ingyenes buszjárat a 3 mszakos munkarendhez igazodva az alábbi
településekrl: Pusztaszabolcs, Besny, Beloiannisz, Sárbogárd,
Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, Iváncsa,
Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Érd, Százhalombatta, Ercsi

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma a városnap után,
autusztus 28-án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: augusztus 17-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket,
megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat
legkésőbb augusztus 17-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Elvárásaink:
•

•
•
•

Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos
szakmunkás végzettség vagy hasonló területen
szerzett munkatapasztalat
Sikeres felvételi tesztek
Terhelhetség, rugalmasság
Méreszközök használatában való jártasság
elny

Jelentkezés:

Ha ajánlatunk felkeltette érdekldését, kérjük, önéletrajzát az
alábbi elérhetségek valamelyikére szíveskedjen küldeni:
Musashi Hungary Ipari Kft. – Humán Erforrás osztály

2451 Ercsi, Ercsény út 1., musashi@musashi.hu

Hirdetés

Eladó fehér gyerekágy, pelenkázó, fürdető kád, 2 db
kétrészes saválló mosogató,
saválló egyrészes + csepegtető mosogató, sötétbarna
és fehér bútorelemek, részben összeállítva. Telefon: 0625-440-045

Köszönet

Köszönetet mondunk
dr. Árgyelán Sára háziorvosnak és asszisztensének, Faragóné Andreának férjem Tímár Jenő
lelkiismeretes, odaadó
ápolásáért!
Tímár család

FŰNYÍRÁST, IRTÁST VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel,
elszállítással, mulcsozó
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron,
extra gyorsan!

Tel: 06 70 246 3800

09.00–10.00 Zenés ébresztő: az adonyi
Bandy Band térzenéje a város különböző pontjain

SZÍNPADI PROGRAM
14.00
15.00
16.30
17.30

Rácalmási Napsugár Asszonykórus
Rácalmási Barina Táncegyüttes
Korda György és Balázs Klári
Rajkó zenekar
Ünnepi köszöntő, elismerések átadása

18.30
19.30

Radics Gigi
Tombolasorsolás

21.30

Tűzijáték

Vendégünk: Dr. Simon László kormánymegbízott

20.00 EDDA

VÁROSNÉZo
KISVONAT
14–20 óráig a településen
ingyenes városnéző kisvonat
közlekedik, fellszállás
a jankovich-kúria
alsó parkolójánál.

VADÉTELEK
FOZOVERSENYE
A főzőhelyekre családok,
baráti társaságok
jelentkezését várjuk,
előzetes jelentkezéssel
augusztus 18-ig.
információ és jelentkezés
a jankovich-kúriában,
vagy 440-020-as
telefonszámon.

KIÁLLÍTÁSOK

A Vadászati Kulturális Egyesület fotókiállítása
Vadászati trófeakiállítás
megnyitó 10 órakor.
Csodálatos természet
— a Panoráma Fotó Egyesület kiállítása
megnyitó 11 órakor.

GYERMEKSZIGET
logikai és ügyességi játékok
Pónilovaglás • Urgrálóvár
Kézműves játszóház

SZeReTeTTel váRjA veNdéGeiT RácAlmáS váRoS ÖNKoRmáNyZATA éS iNTéZméNyei.
A jankovich-kúria területén kézműves árusok változatos kínálata, étel- és italfogyasztási lehetőségek valamint
változatos gyermekprogramok várják az érdeklődőket.
A ReNdeZvéNyRe A BelépéS díjTAlAN, miNdeN láToGATó TomBolASZelvéNyT KAp.

