2015. augusztus XXII. évfolyam 8. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is!

TARTALOM

Már betonozzák a kivitelező
szakemberei a fiataloknak
készülő görpályát
3. oldal

Idén is színvonalas programmal köszöntöttük államalapításunk ünnepét és Rácalmás
várossá nyilvánításának évfordulóját (Részletek 4-5. oldal)

Plébánosunk, Szemere János
Rövid első plébánosi szolgálatom után töretlen lelkesedéssel és örömmel érkeztem új helyemre, amelyen
püspök atya, az előzőhöz
hasonlóan, három település
lelkipásztori ellátását bízta
rám. A hosszúra nyúlt lelkitudományos képzés befejezését követően - amely majd
tíz évet ölelt fel - kezdődött
el lelkipásztori szolgálatom,
amelynek előzményei a papképzés előtti egyetemi tanulmányi éveimre nyúlnak
vissza. (Folytatás a 8. oldalon.)

Óvodaavató ünnepség

Szeretettel meghívjuk Rácalmás lakóit a Manóvár
Óvoda és Bölcsőde avató ünnepségére. Részletes
program lapunk 20. oldalán található!
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Képviselői
fogadóórák

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

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.

Temetői
ügyintézés

Az
önkormányzatnál,
Rácalmás polgármesteri hivatalában kell a sírhelyek
megváltásával kapcsolatos
teendőket intézni!
A következő feladatok tartoznak az önkormányzathoz:
– sírhely megváltása,
– sírhely kijelölése,
– új sírhely nyitása
(Mindazok a tennivalók,
amelyeket korábban a katolikus egyházközség megbízottjánál kellett intézni.)
A sírhelyekkel, temetőüzemeltetési kérdésekkel keressék:
Horváth Mihályné aljegyzőt
a polgármesteri hivatal
15-ös szociális irodáján. Érdeklődni személyesen vagy
telefonon lehet a 25/517852 telefonszámon.
A temetkezési szolgáltatási feladatokat továbbra is
az eltemettető (az elhunyt
családtagja, hozzátartozója)
által kiválasztott temetkezési
szolgáltató vállalkozás végzi!
dr. Györe Andrea
jegyző

SPAR üzlettel gazdagodott Rácalmás
Ismert multinacionális
hálózat tagjával, SPAR üzlettel gazdagodott Rácalmás
kereskedelmi palettája. Az új
SPAR kisvárosunk szívében,
az üzletsor mellett nyílt meg
2015. augusztus 17-én délután. Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jelenlétével Schrick István, Rácalmás
polgármestere, valamint Erwin Schmuck a SPAR Magyarország
Kereskedelmi
Kft. ügyvezető igazgatója is.
A SPAR Magyarország
2012-ben döntött úgy, hogy
a partner program keretében
magán
kiskereskedőkkel,
csaldi vállalkozásokkal bővíti hálózatát. Ehhez a programhoz csatlakozott franchise partnerként Mátyási
Nándor családjával, és a legidősebb fiúgyermek Mátyási Milán a vezetője a helyi

üzletnek, amely 200 négyzetméteres eladótéren várja a vásárlókat a SPAR-ban
megszokott gazdag árukínálattal, és hetente 15-20 akci-

ós termékkel. Az üzlet hétfőtől péntekig 6 és 20 óra
között, szombaton 6 és 18
óra között tart nyitva.

Megkérkezett a „Púpos” is!
A vasúti étkezőkocsi
és az igényes környezet,
szép állomásépület mellett
újabb gyöngyszemmel találkozhat az utazóközönség, Rácalmás lakossága a
vasútállomásunkon. Megérkezett ugyanis augusztus
elején, és a vasút-, különösen mozdonykedvelőknek páratlan élményt kínál
az a Jendrassik rendszerű,
M40-103-as jelzésű dízelelektromos mozdony, amelyet a Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesületnek sikerült megszereznie, hogy
mindenki a csodájára járhasson nálunk.
A legendás hírű mozdony, amely a „Púpos” becenevet kapta, jelentősen gazdagítja mostantól a látványt
a vasútállomásunkon, ahol a
városvédők impozáns vasúttörténeti parkot szeretnének
kialakítani, olyat, amelynek
még a kerítése is muzeális
értékű lesz.

Jendrassik György (1898
Budapest - 1954 London) világhírű dízelmozdonyai közül való a „Púpos”
is, amely társaival együtt
az 1970-es évek elején leváltotta Magyarországon a
gőzmozdonyokat. A rácal-

máson látható példány még
ma is működőképes: tízperces próbálkozás után sikerült újraindítania Gyöngyösi
László rácalmási autószerelő
mesternek, egykori vasutasnak, fővonali mozdonyvezetőnek.
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Megújult három tanterem
Az önkormányzat ígéretéhez hűen három tanterem
felújításáról gondoskodott
ezen a nyáron a Jankovich
Miklós Általános Iskolában.
Összesen 40 tanulóasztalt és
füzettartót, 80 széket és 2 új
falitáblát vásárolt, valamint
gondoskodott a tantermek
tatarozásáról, és kicseréltette
a nyílászárókat is.

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 megújult tantermeket, valamint a kétmillió forintot érő új felszereléseket.

Készül a görpálya alapja
Dolgozik a kivitelező a
művelődési ház mögött, a
leendő sportcsarnok szomszédságában. Az önkormányzat ugyanis az eredeti
terveknek megfelelően ezen
a helyszínen építteti meg a
fiataloknak szóló görpályát
(újkeletű nevén skateparkot).
Komoly földmunkáknak
lehettek tanúi a helyszínen
az elmúlt hetekben. A pályához ugyanis komoly alapozás szükségeltetik. Az előkészítő munkák elkészültek,
lapzártánkkor már a beto-

nozáson dolgoztak a szakemberek.
A pálya alapja tehát ezen
a nyáron elkészül. A fiatalok
összeállították a listát, hogy
milyen eszközöket szeretnének. Ezek beszerzéséről és
telepítéséről az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében gondoskodik.
Amennyiben a pálya kihasználtsága nem lesz megfelelő, az önkormányzat elbontatja az eszközöket, és
kosárlabda pályaként használja a területet.

Elkészült az aszfaltozás a Hold és a Csillag utcában. A lakók régi
vágya teljesül azzal, hogy jó minőségű úton közlekedhetnek

VÁLTOZTAK az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatom a helyi lakosokat és a rácalmási ingatlan tulajdonosokat, hogy
a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok megváltoztak a 4 /2014. (III.
31.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján:
Avar és kerti hulladék
megsemmisítése elsősorban
helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve
a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos,
gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék
ártalmatlanítható.
A lakosság egészségének
és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a nem

komposztálható, illetve a
komposztálásra alkalmatlan
avar és kerti hulladék égetése február, március, április, szeptember, október és
november hónap első csütörtökén és péntekén végezhető el. A fenti időpont-

tól eltérni csak kedvezőtlen
időjárási viszonyok esetén
(pl.: eső, szél, köd stb.) lehet
és a fenti időpontot követő
hét csütörtökén és péntekén
lehet csak égetni.
Kivételt képeznek a hivatalok, egészségügyi intézmé-

Időpontok

A fenti rendelkezés szerint avar és kerti hulladékot égetni

14.00 és 22.00 óra között

az alábbi időpontokban lehet
a fenti szabályok betartása mellett.
2015. szeptember 3-án (csütörtökön) és 4-én (pénteken)
2015. október 1-én (csütörtökön) és 2-án (pénteken) és
2015. november 5-én (csütörtökön) és 6-án (pénteken)

nyek, gyermekintézmények,
kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények, a
temető és az önkormányzat
fenntartásában lévő területek 300 méteres környezetében az intézmények működési ideje alatt.
Az égetést 14- 22 óra közötti időszakban lehet végezni.
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a
kerti hulladékot előzetesen szikkasztani , szárítani
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban
történhet.
dr . Györe Andrea
jegyző
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Rácalmási Városnap 2015

Talán a mostani volt a városnapok történetében az
első, amikor az időjárás nem
volt kegyes hozzánk. Ám az
önkormányzat és a szervezők legnagyobb örömére sokakat nem tántorított el a
hűvös idő, a hideg eső sem
attól, hogy részt vegyenek
a színvonalas programokon,
és a délutáni ünnepségen. A
Napsugár Asszonykórus és
a Barina Táncegyüttes után
Korda György és Balázs
Klári, majd a Rajkó zenekar
szórakoztatott.
Az ünnepségen Dr. Györe
Andrea jegyző asszony köszöntötte a megjelenteket.
Külön üdvözölte Dr. Simon
László urat a Fejér Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját, Lee Sang Il
urat a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető

igazgatóját aki egyben Rácalmás díszpolgára, Kovács
Enikő református lelkészt,
Szemere János katolikus plébánost, Schrick István polgármester urat és településünk képviselőit. Simon
László személyes gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét mindennapi kenyerünkről. Visszaemlékezett
arra, amiket Mosonyi Misi
bácsi, Rácalmás díszpolgára
mesélt a hajdani a kenyérsütésről, a burgonyásról és a
rozzsal dúsított olcsó változatról, mert – mint mondta
– a világháború megtanította az emberek sok mindenre. Majd az ünnepre rátérve
a kormánymegbízott hangsúlyozta a közösség erejét,
Szent István érdemeit, Fejér
vármegye történelmi szerepét, valamint azt, hogy Rá-

calmás megbecsüli államalapítónk ünnepét. Kiemelte a
bölcsőde építését és az óvoda fejlesztését, végül őszinte
örömmel, nagyrabecsüléssel
gratulált, és sikereket, eredményeket kívánt az elkövetkezendő évekhez.
Az új kenyér megszentelése után Dr. Simon László
és Schrick István kínálta azt
a résztvevőknek, valamint
polgármesterünk átadta a
„Rácalmásért” díjakat.
A Városnap részeként
gyermeksziget, vadételek főzőversenye, vadászati és természetfotó kiállítás várta a
vendégeket, este pedig Radics Gigivel, tombolasorsolással, EDDA-koncerttel,
tűzijátékkal zárult a rendezvény.
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Rácalmás kitüntetettjei:

Füléné Perusza Katalin, Nógrádi Sándor

A képviselő-testület a
„Rácalmásért”
kitüntető oklevél adományozásával ismeri el azok érdemeit,
akik kiemelkedő szakmai
munkásságukkal jelentősen hozzájárulnak illetve
hozzájárultak a város fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a város jó hírnevének
öregbítéséhez. A díj adományozásának
alapjául
szolgáló tevékenység lehet
különösen:
– közéleti tevékenység;
– városi civil szervezetekben, kisközösségi szerveződésekben, illetve egyébként,
a város érdekében végzett
szervező tevékenység;
– közművelődési, kulturális, oktatási vagy művészeti tevékenység;
– egészségügyi, szociális
tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem;
– helytörténeti kutatási
tevékenység;
– építészeti, vagy az épített környezet és a városkép
védelme érdekében kifejtett
tevékenység;
– környezet- és természetvédelmi tevékenység;
– kiemelkedő sportteljesítmény;
– közrend, közbiztonság
védelme;

– a városi lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő
színvonalú tevékenység.
A „Rácalmásért” kitüntető oklevél az adományozást
igazoló oklevél, szobrászművészi Rácalmás címerét ábrázoló, névre szóló, évszámmal ellátott érem vagy más
egyéb emléktárgy jár.
Rácalmás Város Képviselőtestülete idén három kiváló embernek ítélte oda a díjat. Baksa László, a Jankovich
Miklós Általános Iskola pedagógusa elfoglaltsága miatt
nem tudta a Városnapon átvenni a kitüntetést. A díj átvételére a tanévnyitón kerül sor.
A Városnapon vette át a díjat:

Füléné Perusza Katalin
Füléné Perusza Katalin
több mint 30 éve tanít Rácalmáson, a Jankovich Miklós Általános Iskolában.
Ezen idő alatt tanulók százainak volt tanító nénije. Gyermekei imádták, mert családias légkört tudott teremteni
és szabadidős tevékenységek
sokaságát valósította meg. Az
iskolában és településünkön
is rendkívül sok feladatot vállalt önzetlenül. Hosszú évek
óta szívügyének tekinti a hátrányos helyzetű gyermekek
támogatását. Szervezésében
valósul meg minden évben

a Jankovich-kúriában a helyi
és más településekről érkező
gyermekek számára rendezett rendezvény. Ifjúságvédelmi feladatait, amik rendkívül szerteágazóak, szintén
társadalmi munkában végzi. Rendkívül aktív tagja a
Városvédő Egyesületnek is.
Osztályával és a szülőkkel
rendszeresen gondozza településünkön a virágágyásokat.
A fesztiválokon segítőként
állandóan jelen van, tanulóival készített tökdekorációit mindenki megcsodálja. A
Rácalmásért Oktatási, Kulturális és Környezetvédelmi
Egyesület elnökeként végzett agilis tevékenysége révén
évente számtalan programot,
kirándulást tudtak civil szervezeteink és az iskola megvalósítani, valamint ezeken
a rendezvényeken az arra rászoruló gyermekek anyagi
terheit csökkenteni.
Az
íjászok munkáját is számtalan módon, odaadóan segíti.
Nógrádi Sándor
Nógrádi Sándor 1990
márciusában költözött Rácalmásra és szinte azonnal
elkezdte a kézilabda utánpótlás szervezését. Dunaújvárosból egy komplett felnőtt csapatot hozott létre
saját részvételével, akikkel a

megyei bajnokság megnyerése után két évig az NB IIes bajnokságban szerepeltek.
A felnőtt csapat mellett a
felső tagozatos fiúkat és lányokat is edzette . A hos�szú, kitartó munka elismeréseként az utánpótlás korú
lányokból sikerült egy női
csapatot is megalakítania.
2003-ban három csapattal részt vettek egy kupasorozaton Svédországban.
2006-ban megalakította a daganatos betegekért
a Remény Klubot ,amelynek
elnöke és amely egyesület
a mai napig aktív társadalmi szervezet Rácalmáson .
Nógrádi Sándor a Rácalmási
Városvédő-és Szépítő Egyesület aktív tagja is.
Mindezek mellett legnagyobb sikerének azt tartja,
hogy már két éve hat gyermekcsapattal játszanak az Országos Gyermekbajnokságban, ahol négy csapat mellett
edzősködhet örömére.
Az Almások-Almása csapattal évek óta foglalkozik és
a különböző erő és ügyességi versenyeken nagyon szép
eredményekkel
öregbítik
Rácalmás hírnevét az ország
különböző almás elnevezésű
településein.
Gratulálunk a kitüntetettjeinknek!
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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében
meghívom Önt a

2015. augusztus 31-én (hétfőn)
17 órakor
tartandó rendkívüli közgyűlésünkre.
Helyszín: Rácalmás, Jankovich-kúria.
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés
tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásával 2015. augusztus 31-én 17.30
órakor.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés helye: Rácalmás, Jankovichkúria.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Alapszabály módosítás a Törvényszék felhívása
alapján
2. Egyebek
Bodnár Sándor sk.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Gőzerővel szervezzük
a fesztivált!
Az idei tökfesztiválon megújul a tökpiramis
és szépen teremnek a sütnivalók Szeibertné Piroska kertjében. Újdonság lesz
a „Rácalmási Séta”, melyet
Németh Miklósné és Tímárné Udvari Emese vezet szombaton és vasárnap.
Az idegenvezetés 14:00kor a kúria főbejáratától indul, főbb állomások az artézi kút, a Salamon szobor, a
rác templom és a Teleszkykúria lesz.
Bubutimár Éva keramikus Négy Évszak c. kiállításával jön, kedves manófigurái már bejráták Kapolcsot, a
Magyar Színházat, Szegedet
és Hollandiát is. Időszakos
kiállítás részeként Rácalmás
értékei fotópályázatra beérkezett műveket lehet majd
megtekinteni. A fémből ké-

szült dísz- és használati tárgyak kovácsmestere Beloianniszból érkezik. Lesz mód
különleges retro számítógépek kipróbálására, és a régi
rádiók kiállítása is sok érdekességet kínál.
Vasárnap lép fel a Tökfesztivál külföldi sztárvendége, a La Bouche, akik
nemzetközi ismertségüket a
‘90-es évek közepén a Sweet Dreams és a Be My Lover dalokkal érték el. Pénteken a dunaújvárosi illetőségű
punk-rock banda, a Junkies
lép fel, őket Ganxta Zoleeék követik. Szombat este
Nagy Bandó András humoristát, írót, majd a NOX
együttesből ismert Péter
Szabó Szilviát,- aki saját stúdióalbummal is kijött - láthatjuk a színpadon.
Tóth Szilvia

FELHÍVÁS TÖKDEKORÁCIÓ
KÉSZÍTÉSÉRE!
Hagyományaink szerint idén is kérjük Önöket, hogy játékos ötleteikkel színesítsék városunk képét a Tökfesztivál ideje alatt. A dekorációkat ismét zsűrizzük, és a legjobbakat díjazzuk.
Mindenkinek, aki minimum két darab tökből álló, értékelhető dekorációt készít
és azt szeptember 24-én (csütörtök) 12:00-ig kihelyezi a háza elé, annak ezen a napon
délután két darab, három napra szóló belépőjegyet dobunk be a postaládájába.
A versenyben való részvétel miatt fontos a kompozíció és a készítő nevének és címének feltüntetése a dekoráción.
A városlakók, az intézmények, a közösségek dekorációi teszik a Tökfesztivált igazán egyedivé, városunkat pedig még hangulatosabbá, ezért idén is számítunk a közreműködésükre.
Köszönettel:
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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FELHÍVÁS A LEGNAGYOBB
TÖK VERSENYRE!
Ha Ön, kedves Városlakó különlegesen nagyméretű tökkel rendelkezik, akkor itt az ideje,
hogy megmutassa azt a Tökfesztivál vasárnapján, méghozzá a nagyszínpadon!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület keresi azokat, akiknek a legnagyobb súlyú
tököt sikerült idén termeszteniük kertjükben.
Ezen kívül más, speciális alakú, formájú és mintájú tökökkel is lehet pályázni, melyeket
különdíjjal jutalmazunk.
A tökös díjátadó ceremónia során gyönyörű udvarhölgyek veszik körbe a nyertest, a tökkirályt, aki palástban és fején a megtisztelő koronában veheti át címét és nyereményét.
A tökök leadását 2015. szeptember 26-án szombaton 9:00-15:00 közt folyamatosan várjuk a kézműves épület melletti parkoló bejáratánál.
A tökös díjátadó és a koronázási ünnepség 2015. augusztus 27-én vasárnap 16:00-16:30
közt lesz a nagyszínpadon.
Köszönettel:
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

FELHÍVÁS TÖKÖS ÉTELEK
KÓSTOLÓJÁRA!
Főzött vagy sütött Ön valaha olyan ételt, amihez tököt használt fel? Vagy esetleg saját
tökreceptes gyűjteménye van a konyhában? Itt a nagyszerű alkalom, hogy mások is megismerhessék!
A Tökfesztivál keretében a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület idén is szeretettel
várja azok jelentkezését, akik nyilvánosan is szívesen bemutatnák tökös remekeiket a tökös
ételek kóstolóján.
Kérjük Önöket, hogy a bemutatóra egy kisebb tálca vagy fazéknyi mennyiségű ételt hozzanak magukkal! Kérjük írásos receptjeiket is mellékeljék! Előzetes jelentkezésüket Schmidt
Lajosnénál a 30/270-5460-as telefonszámon várjuk.
Leadási hely és időpont: Jankovich-kúria Ökoturisztikai épület, 2015. szeptember 27.
vasárnap 11:00.
Az ételek felajánlóit a vasárnapi rendezvényen aznapra szóló két belépővel jutalmazzuk.

Köszönettel:
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

7

8

Rácalmás

Tartósat és szépet építsünk
(Folytatás az 1. oldalról)
Budapesti Piarista Gimnáziumban szerzett érettségi
után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem német-lengyel
szakán végeztem. Ekkor döntöttem úgy, hogy papi pályára
lépek. Döntésem lengyelországi tartózkodásom alatt erősödött meg bennem, ahol ösztöndíjasként közel másfél évet
éltem. A diploma megszerzését
követően Spányi Antal püspök
atyánál jelentkeztem felvételre a papnövendékek közé, aki a
Központi Papnevelő Intézetbe
küldött Budapestre. Papszentelésem után hároméves római
tanulmány következett, amelyet egyházjogi szaklicenciával
zártam. A római kiküldetésből
hazatérve egy évig káplánkodtam Székesfehérváron a Jézus
Szíve plébánián, amellyel párhuzamosan az egyházmegye
szentszéki jogi ügyeinek előkészítésével voltam megbízva. Ez
idő alatt püspök atya kinevezett
helyettes bírósági helynöknek.
2014. augusztus elsejével
kaptam dispozíciót a váli, tabajdi és kajászói egyházközségek lelkipásztori szolgálatára,
ahonnan idén augusztus 1-vel
neveztek ki Adony, Rácalmás
és Kulcs plébánosává. Mindhárom településen szeretetteljes fogattatásban volt részem.
Ugyanígy mindhárom településről elmondhatom, első benyomásaim alapján, hogy
hatalmas tettvágy ég az emberekben mind vallási téren, mind
a civil szférában.
Ebbe a lendületbe bekapcsolódva tervezem alakítani
lelkipásztori tevékenységemet
is, amelyet Ferenc pápa hozzám közel álló gondolata jellemez a legjobban: “a mai világnak „juhszagú” pásztorokra van
szüksége”, azaz olyan papokra,
akik mernek kilépni a templom
négy fala közül, és az emberek
közé menni. Minden emberi
tevékenység a Teremtő tudtá-

val történik, fontos tehát, hogy
ezeket megszenteljük, vagyis
egyre inkább Istennek tetszővé tegyük, az Ő akaratát kutatva egyre inkább Hozzá igazodva próbáljunk élni, mert ez ad
lelki békét, ez tesz terméken�nyé minden emberi cselekvést,
ezáltal válik az ember azzá,
amelyre teremtetett és ez adja
meg az embernek a beteljesedés
érzését, amiért érdemes élni.
Ezért kell a papnak és minden megkereszteltnek kilépni
a négy fal közül, és belefolyni
a világ dolgaiba, hogy ott „kovászként” hasson, és megszentelje a világot. Ahhoz, hogy ez a
tevékenység hatékony és hos�szú távú legyen, fontos az is,
hogy amikor a hívek kilépnek
a templomból, tudatosan éljék meg hitüket, mélyebben ismerjék meg annak tudományos
hátterét, hogy ezáltal „mindenkor válaszolni tudjanak mindenkinek, aki a bennük lévő
reménység okát kérdezi” - olvashatjuk Szent Péter apostol
első levelében. Ennek elmélyítésében szeretnék segítségére
lenni a híveknek beszédeimben
az evangéliummagyarázatokon
keresztül és a jövőben elkezdődő felnőtt katekézisekkel.
A felnőtt katekézis amolyan
„továbbképzés”, kötetlen formájú hitoktatás, ahol alapvető kérdések - mint például a
szentmise kialakulása, szentségek szükségessége - mélyebb
megértését, illetve extra teológiai kérdésekre - mint például
igazságos háború viselése, bioetika, génkutatás, eutanázia,
Isten megismerhetősége, az
Egyház társadalmi kérdéseire
- adott válaszokat sajátíthatunk
el, amelynek alapjait gyermekkorban fektettük le, hiszen a hit
tudatos megélése már gyermekkorban elkezdődik a keresztvetés és a Miatyánk tanulásával.
A szülőknek nagyon fontos
szerepe van ebben, ugyanis ők
a hit első tanúságtevői gyer-

mekük számára, ők a gyermek
„első hitoktatói”, a család pedig
az „első hitiskola”. Ezért fontos
mind a felnőtt katekézis, mind
a hitismeret alapvető elsajátítása, amely az iskolai és a plébániai hitoktatáson történik. Idén a
három település plébániai szinten történő közigazgatási ös�szevonásával ez utóbbinak a
megvalósítása új megoldásokat kíván. Mindezek mellett
az iskolai katolikus hitoktatás
szeptemberben - kötelező vagy
fakultatív módon - minden évfolyamban folytatódni fog.
Külön öröm számomra a
nővérek jelenléte Adonyban.
A kiszolgáltatottak és elesettek szolgálata az emberi szeretet legkiemelkedőbb foka. A
szentelésemet követő években
rendszeresen segítettem a budapesti katolikus kórházlelkészségen, amely beteg és beteglátogató számára kölcsönös
lelki erőforrást jelentett. Közel
áll hozzám az idősek, betegek
pasztorációja, akiknek a leginkább van szükségük a törődésre
és a szentség-kiszolgáltatásra.
Az élet törékenységének megtapasztalásában jelentős lelki
erőt és vigaszt nyújt nekik a betegek kenete és az oltáriszentség, amelyek révén kegyelmi
úton nyer értelmet a szenvedés, és ad lelki megnyugvást.
Az adonyi nővérek, Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai szolgálatának támogatása
nekem is szívügyem lesz a jövőben.
Bizonyára ismert a hívek
számára, hogy a Szentatya, Ferenc pápa, 2014 októberében
rendkívüli püspöki szinódust
hívott össze Rómában, amelynek témája a család volt. A püspöki szinódus a világ püspökeinek összejövetele, amelyen a kor
sürgető kérdéseire kíván választ
adni a Szentatya püspöktársainak és világi szakembereknek a
bevonásával. A Szentatya fontosnak tartja, hogy a család in-

tézménye megerősítést nyerjen,
mert az utóbbi évtizedekben
jelentősen felerősödtek olyan
szellemi irányzatok, amelyek a
család létjogosultságát vonták
kétségbe. A kérdés fontosságát tükrözi, hogy a Szentatya a
tavalyi rendkívüli szinódust az
idei rendes szinódus előkészületének szánta, amely idén is
októberre várható. Az ügy jelentőségét hangsúlyozza továbbá, hogy a szinódusok történetében - 1965 óta - először fordul
elő, hogy egy témának két alkalmat szentelnek. A szinódusokat követően a pápák hivatalos dokumentumot jelentetnek
meg, amely iránymutatás lehet
minden keresztény és jó szándékú ember számára. Az idei
rendes szinódus munkadokumentumának - vagyis a szinódus tematikájának - összeállításába bevonták a világegyház
minden hívét a püspökségeken és a plébániákon keresztül kiküldött nyolcoldalas kérdőív segítségével. Ez is arról
tanúskodik, hogy a szinódusi
atyák gyakorlati tapasztalatokon nyugvó, a valós kérdésekre
adandó válaszok kidolgozásán
fáradoznak, amelyet a készülő
pápai dokumentum is tartalmazni fog.
Ennek kapcsán tartom magam is szükségesnek, hogy a
plébániai életet a családok bevonásával és azok megerősítésével éljük, hiszen Isten teremtő munkája rajtuk keresztül
valósul meg, amennyiben az
élet továbbadásával Isten „társteremtőjévé” válnak.
Zárva gondolataimat, lelkipásztori szolgálatomban minden személyhez, korosztályhoz
és érdeklődési irányhoz fordulok, hogy együttes összefogással tartósat és szépet építsünk,
mert Szent Pál szavai szerint „a
világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását”.
Szemere János
plébános
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A református egyházközség hírei

Gyülekezeti házat építenénk
Gyülekezetünk a református-evangélikus templom
mögé egy kis alapterületű
közösségi ház építését tervezi. Ennek megvalósításához a rácalmási önkormányzat képviselő-testülete 1,5
M Ft vissza nem térítendő
támogatást szavazott meg,
melyet ezúton is köszönünk.
A közösségi ház megépülésére adományokat is elfogadunk. Bankszámlaszámunk:
10300002-1055472949020017 (MKB Bank)
A terveket láthatják az illusztráción!
A hónap bibliai idézete

Uram, hallgasd meg
imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg,
mert hű és igaz vagy Te!
(143. zsoltár)

Istentiszteletek minden
vasárnap 10.30-kor a református templomban
Tanévnyitó istentisztelet
Tanévnyitó családi istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel várjuk a hittanosokat és családtagjaikat.
Helyszín: Rácalmás, református templom (Széchenyi
tér 16) Időpont: 2015. szeptember 27. 10.30

Elérhetőségek
Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti
programjainkról, közösségünk életéről, beszámolókat
olvashat és képeket nézegethet.
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.
wordpress.com/

Facebook:
Kulcs-Rácalmási Református Missziói Gyülekezet
néven
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@
gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564
Kovács Enikő
lelkipásztor

Újabb kórussiker Baracson

A Napsugár Asszonykórus számára véget ért a nyári
szünet, és megkezdődött az
új szezon, újabb szereplésekkel, fellépésekkel. A próbák
augusztus 10-től kezdődtek
és már sikeresen bemutatkoztunk Baracson a Népdalkörök találkozóján, amelyet
a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület tizenharmadik
alkalommal rendezett meg

augusztus 14-én. A találkozóra minden évben meghívást kapunk és örömmel
teszünk eleget a rendezők
kedves felkérésének.
Az idei találkozóra a
környező csángó népdal-

csokorral készültünk és
színvonalas előadásunkért
emléklapban részesültünk.
A kórus következő fellépése augusztus 22-én, a városnapon volt. A próbák szeptembertől folytatódnak heti

rendszerességgel, amelyekre mindenkit szeretettel várunk, aki szeret énekelni
és szívesen csatlakozna kis
csapatunkhoz.
Igmándi Zita
kórusvezető
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Helikopteres
parlagfűfelderítés
Fejér megyében

A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földművelésügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya és a járási
hivatalok földhivatalai 2015
nyarán is közös helikopteres
parlagfű-felderítést végeznek a megye teljes mezőgazdasági területére kiterjedően.
A Fejér Megyei Kormányhivatal
emlékeztet:
parlagfű elleni kötelező védekezést törvény írja elő.
A parlagfüves területek
felderítését és az eljárások lefolytatását végző hatóságok
célja továbbra sem a magas
bírságok kiszabása, hanem
az allergiás megbetegedésben szenvedő emberek érdekében a megye területén a
parlagfű fertőzöttség visszaszorítása, a parlagfű-pollenszórás és -magképződés lehető legnagyobb mértékben
történő megakadályozása.
Fejér Megyei
Kormányhivatal

Rácalmás

Horgásztábor
Egyesületünk július 6. és
11. között tartotta ifjúsági
horgásztáborát a rétimajori
Nyalóka szigeten.
20 gyermek 3 felnőtt kísérete mellett ismerkedett
egy 70 hektáros tavon a horgászat rejtelmeivel és a Sárvíz csodálatos élővilágával.
A minden igényt kielégítő létesítmény évek óta
helyszíne
programunknak. Egész hetes elméleti és gyakorlati oktatás után
a pénteken megtartott hor-

Halpusztulás
Július 25-én, szombaton horgásztársaink jelezték,
hogy a rácalmási szigeten
található középső kő belső gödrében sok döglött hal
lebeg a víz tetején. A Dunaújvárosi Hírlap fotósával
tett bejáráson szomorúan
tapasztaltuk, hogy pontyok,
csukák, amúrok, és sok keszeg pusztult el. A látvány
minden jó érzésű, természetet szerető embert elszomorított.
A kárt jeleztük a halgazdálkodási haszonbérlőnek,
az Ercsi Hal Kft.-nek, akik
intézkedtek a haltetemek eltávolításáról.

A nagy melegben oxigénhiány léphetett fel a sekély
vízben és ez okozhatta a halak vesztét. Sajnálatos, hogy
senki nem észlelte és jelezte a víz tetején pipáló, kábán
vergődő halakat, mert talán
megmenthetők lettek volna.
Egy tavaszi bejáráson
egyesületünk már jelezte a
Közép-Dunavölgyi Vízügyi
Igazgatóság és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park felé a belső
mellékágak elhanyagoltságát
az ívóhelyek számának zsugorodását felajánlva segítségünket. Ígéretet kaptunk a
tisztítási engedélyek kiadására a téli időszakra.

gászversenyen a táborlakók
bizonyíthatták halfogó tudásuk fejlődését. Mivel ez
a 20. jubileumi tábor volt, a
szombati záró ebédre az elsőn részt vevők közül többen
meghívást kaptak. Jó hangulatban visszaemlékezve idéztük fel az 1995-ös eseményeket.
Köszönetünket fejezzük
ki Rácalmás önkormányzatának és a sok egyéni szponzornak az évek óta tartó támogatásért, mely elérhetővé
teszi a rácalmási gyerekek
számára ezt az egy hetes pihenést.
Dualszky-Kovács István

Rácalmás
A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Bombát találtak
a Duna-parton
Az elmúlt hónapunkban
egy bűncselekmény történt
településünkön. Mégpedig
egy családi ház melléképüle
tében tárolt nagy értékű autóabroncsokat tulajdonították el
eddig ismeretlen személyek.
Sajnos baleset is történt
Rácalmáson, amelynek fő oka
az ittasság lehetett, ugyanis
a motoros nem tudta követni a jobbra ívelő kanyar ívét,
a korlátnak csapódott és felborult. A balesetet szenvedett
személyt a mentők kórházba
szállították.
Fel nem robbant, gyújtószerkezet nélküli második
világháborús bomba őrzésével telt el egy vasárnap délutánunk, amikor a kis Duna
ágában az apadó vízben egy
körülbelül 70 kilogrammos
lövedéket találtak a járókelők,
és a tűzszerészek kiérkezéséig,
a bomba elszállításáig le kellett zárni a területet.
A nyári szabadságolásoknak is köszönhetően sűrűbb
szolgálatokat tudtunk adni,
ami azt jelenti, hogy tagjaink
közel 260 órát tudtak közterületen tartózkodni. Az új körzeti megbízott szolgálatba állásával több szolgálatunk volt
rendőri jelenléttel, és több volt
a közúti ellenőrzés is, amelyen
egy régi ismerősünk két alkalommal is fennakadt, ugyanis

A Rácalmási Szent
György Polgárőrség
telefonszámai:

Elnök:
Bartal Zoltán
06-30/621-0962
Titkár:
06-30/621-1193
Gazdasági vezető:
06-30/621-3806
Benke Dániel
körzeti megbízott:
06-20/3308-899

évek óta vezetői engedély nélkül használta a gépjárművét,
amit ittasságával tetőzött.
Az elkövetkező időszakban is igyekszünk szolgálataink rendszerességét megtartani, és még több időt szentelni
településünk közbiztonságának fenntartására.
A kezdődő iskolai szezon
feladataira szeretnénk felhívni
az iskolába közlekedő diákok
és szüleik figyelmét. A kerékpárral közlekedő diákok bringáját tegyék rendbe, javítsák
ki a nyári amortizációs hibákat, hogy az őszi biztonságos
közlekedésnek megfeleljenek.
Felhívjuk diákjaink figyelmét,
hogy az egyesületünk által ingyen kiosztott biztonsági eszközöket (láthatósági mellény,
világító berendezés stb) saját
érdekükben használják.
Iskolakezdéskor ismét indul az egy iskola - egy rendőr program, ami azt jelenti hogy, az iskola környékén
többet fognak majd járőrözi
rendőreink és polgárőr társaink. Továbbra is napias szinten fogunk vigyázni tanulóink
reggeli közlekedésére, hogy ne
történjen baleset.
Köszönetünket fejezzük ki
a rácalmásiaknak, mert az eljuttatott forrásgyűjtő csekkek
befizetéséből több tízezer forint adomány érkezett bankszámlánkra.
Tagjaink továbbra is folytatják megszokott munkájukat, és próbálják a két körzeti
megbízott segítésével fenntartani Rácalmás jónak mondott közbiztonságát.
Továbbra is várjuk azoknak
a büntetlen előéletű lakóknak
a jelentkezését, akik szeretnének segíteni hétköznapjaink biztonságának fenntartásában.
Segít,hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

Kis anyakönyv

11

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!
Kovács Marcell, 2015. 07. 12., Rácalmás, Akácfa u.
Berényi Dávid, 2015. 07. 24., Rácalmás, Radnóti tér,
Pozdnyakova Szofia, 2015. 07. 26., Rácalmás, Korányi tér,
Magyar Zalán, 2015. 07. 27., Rácalmás, Akácfa u.
Dukai Attila Dávid, 2015. 08. 03., Rácalmás, Prekop F. u.
Bölcs Elizabet Viktória, 2015.08.04.,Rácalmás, Márkus I. u.
Strausz Tamás Levente, 2015.08.06.,Rácalmás, Martinász u.
Boromisza Gergő, 2015. 08. 13., Rácalmás, Fenyő köz
Bali–Bartal Kornél, 2015. 08. 13., Petőfi S. u.
Völcsei Bence Gábor, 2015. 08. 14., Venyimi út
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Nyári szünet a könyvtárban

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
augusztus 3-tól augusztus 31-ig zárva tart.
Szeptember 3-tól megújult könyvtári részleggel várjuk a kedves olvasókat.
Megkérjük tisztelt olvasóinkat, hogy késedelemben
lévő könyveiket minél előbb hozzák vissza, hiszen a késedelmi pótlék összege naponta, könyvenként 10 forint.
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Városvédők családi napja
Augusztus 2-án egyesületünk családi napot szervezett
tagjainak a művelődési házban. Úgy szerettünk volna
együtt lenni, hogy tagjaink
családja, gyermekei, unokái
se hiányozzanak a létszámból, ezért többféle szabadtéri játékkal, sakkal, csocsóval,
társasjátékkal, gyurmázással,
színezéssel és még egy kis
gyereksarokkal is készültünk
az idő kellemes eltöltésére.
Amíg készült a babgulyás (Lukács Laci remeke),
az érkező kicsiket és nagyokat Schmidtné Ica finom palacsintája és Borné Ildi lángosa várta, de sajnos ezek
nagyon hamar elfogytak.
Novákné Magdi a főzésnél
tüsténkedett, Bodóné Mari-

ka és Szvobodáné Eszti pedig a kínálásnál.
Ebédidőre szép számmal összejöttünk, ki a teraszon, ki a meleg elől menekülve bent foglalt helyet,
örömmel és hideg frissítővel
üdvözöltük az újonnan érkezőket, akik finom sütiket
hoztak ebéd utáni csemegézésre. A gyerekek és fiatalok
jót játszottak együtt, a felnőttek beszélgettek, viccelődtek, beszálltak a gyerekek
játékába, délután pedig kedvünkre fagyiztunk. Ha egy
kis eső nem riasztott volna
szét minket, talán még most
is ott lennénk….
Jó volt kötetlenül együtt
lenni, jövőre megismételjük!
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület

Állótábor
Június 29-től július 3-ig
Szentbékkállán táboroztunk
19 gyerekkel. Sok izgalmas
és szép élménnyel gazdagodtunk.
Első nap Tapolcán tettünk sétát a Malom-tó környékén, majd elbuszoztunk
szálláshelyünkre.
Vacsora után megnéztük a Kőtengert, majd kipróbáltuk az
Ingóköveket.
Másnap úti célunk a Hegyestű volt, ami 14 km-es
túrát jelentett. Útközben az
Eötvös Károly kilátóról csodáltuk meg a kilátást, a Balatont, a tanú hegyeket. A
Hegyestű tanösvénye után
felmásztunk a csúcsra, ahol
újoncainkat apró emlékkel
leptük meg.
Következő
túránkon
újabb 14 km-t tettünk meg,
majd felmentünk Csobánc
várához, a Köves-hegy lábánál vándorolva. Hú, de sütött a nap! A kilátás azonban kárpótolt a napsütötte
emelkedőkért. Hazafelé már
minden csepp víz kincs volt,
örültünk, amikor végre feltölthettük kulacsainkat.
Este felavattuk az újoncokat, feladataikat az „öregek”
találták ki. Az utolsó próba
teljesítése volt a legizgalmasabb, hiszen a megtalált kincseket (oreo kekszeket) a
végén elfogyasztották a gyerekek.

Ellátogattunk a szigligeti
várhoz is, majd a tapolcai tavas barlangba.
Érdekes interaktív kiállítást néztünk meg rövid filmvetítéssel összekötve, és persze csónakáztunk is egyet.
Izgalmas perceket töltöttünk a vízen, sokszor aggódva, vajon átjutunk-e a két
sziklafal között. A másodszori, harmadszori körnél
azonban már magabiztosan
vettük az akadályokat.
Este még várt ránk egy
bátorságpróba, ahol mindenki hősiesen helyt állt a
teliholdas éjszakán a nem
annyira sötét, de mégis félelmetes erdőben.
A hazautazás napján már
a jövő évi tábor helyszínét
tervezgettük.
Köszönjük a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület támogatását, melynek segítségével több programmal
tudtuk színesíteni táborunkat. Köszönet a Vállalkozók
Rácalmásért Egyesületnek,
hiszen támogatásukkal két
kisgyerek nyaralási költségeit
csökkenthettük.
Köszönjük a Hajnal család segítségét is, akik a nagy
csomagok szállításával megkönnyítették utazásunkat.
Remélem, jövőre újra egy
szép hetet töltünk el együtt!
Kürtösiné Fáczán
Andrea
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Kincses Baranya Vándortábor
A vándortábor különlegessége abban rejlik, hogy
bár tematikus tábor, tehát
a programelemeket átszövi
a túrázás nem egy területre
helyezi a hangsúlyt, hanem
a maga komplexitásában a
néprajztól a sziklamászáson, kalandparkon át a bányalátogatásig a földrajzi és
társadalmi környezet számtalan területét felölelve a célokat gyalogos erdei túrákkal
megközelítve éri el, ezen túl,
magunk szervezzük szállásainkat, programjainkat, általában magunk főzünk, és
mindenki életkorának megfelelően kiveszi részét a tábori munkában…
Közösségformáló-, nevelőereje utolérhetetlen! Szerintem a vándortáboroztatás egy ékkő sajnálatos, hogy
a ma társadalmi igényének
lassan egyetlen foglalatába
sem illeszkedik.
Már a megérkezésünk is
kalandosra sikerült, - bár így
is terveztük.
Viszontagságos
vonat
- utazásunk végeztével, a
dimbes-dombos tavakkal átszőtt-falucska egyéb nevezetességeit is feltárva egy 6km
kalandtúrával értük el táborhelyünket, - hiszen Abaliget
vasútállomásáról teljes menet-felszereléses hátizsákos
túrával indultunk a szálláshelyünk irányába és mivel
a mi útirányunknak megfelelő turistautak nem lévén, a
földutakat és a helyi jelöletlen ösvényeket vettük igénybe tájoló és GPS segítségével. Mármint az előbbivel
ellenőriztük hova vinne a
másik. 32 fős csapatunk állandó kiindulási pontja bázishelyünk, Orfű - Tekeres
részében található mecseki
diákszállás árnyas, hangulatos szálláshelye volt. Mindenkinek csak ajánlhatom.
(http://orfu-diakszallas.hu/,

https://www.youtube.com/
watch?v=HI8bldp_-wI)
Elhelyezkedés és értékelés, valamint a tájékozódási
verseny játékindításával zártuk az első napot.
Egy-egy útvonal bejárásakor a gyerekeink csoportosan egy komplett az egész
útvonal felfedeztetésére kiterjedő „feladatcsomagot”
oldanak meg. Öt-hatfős

Pénteken az elmaradhatatlan számháború, lovaglás,
és egy kis pécsi-tavi szabadstrand készített volna fel a
másnapi egész napos túrára.
A 24 km-es túra útvonala a Szuadó-völgy és -nyereg érintésével vitt fel a Pálos kolostor romhoz. Innen a
lélegzet elállító kilátást nyújtó Zsongor-kő (592m), illetve a Babás szerkövek volt a

csapataikat maguk választják. Játékos formában versenyeznek, többek között így
tárjuk fel az adott tájegység
természeti, kulturális, történelmi érdekességeit…a kérdéskörök minden esetben a
látottakhoz a tapasztaltakhoz, a bejárt területhez kapcsolódnak.
Orfű, - naponta innen
vághattunk neki a NyugatMecsek felfedezésének, ami
az izzó kánikulában nem kis
teljesítmény. hiszen a túraútvonalak eleje érthetetlenül,
2-3,5km keresztül gyakorta
műúton kerülik a település
részeket…
Második napon körtúrával a Malom-múzeum ipartörténeti kiállításai és autentikus kenyérsütés után, az
Abaligeti barlang képződményeivel és a Denevérmúzeum kedves-, ám titokzatos
lakóival ismerkedhettünk
meg, este pedig bátorságpróba zárta az élményeket.

végcél. Közben a folyamatos
emelkedő, a hőség és életem
eddigi legnagyobb jégzivatara tette a túrát felejthetetlenné, amit hazaútban néha
a meredek lejtőkön eszköznélküli “sárboardozás” tarkított. Mindezeken túl a
hétvégét, a vasárnapot, régi
kedves vándorosaink látogatása, közös játékok újoncaink avatása, az ufó és az
Orfűi Aquapark élményei is
színesítették.
Hétfőn a Sárkány-szakadék és a Büdös-kút felújított erdészházának mentén,
a Dél-dunántúli Kék-túra
útvonalán jutottunk fel a sokat megélt Tubesi-kilátóhoz
(611m), ahol csapatunk egykét mítoszvadász vállalkozó
tagja egy a kilátóval kapcsolatos városi legendát is sikeresen megdöntött.
Másnap Pécs belváros
nevezetességeivel ismerkedtünk, ezen túl persze meglátogattuk a Zsolnay Kul-

turális Negyedet is ahol az
Interaktív Varázstér, Porcelánmanufaktúra látványtere
és a kóstolóval egybekötött
csokoládétörténeti előadás
volt a legemlékezetesebb.
Utolsó napunk délelőttjén még egy teljes zsákos, szülőknek szánt ajándékokkal megrakottan- túrával, a
már ismert gyönyörű úton
jutottunk vissza a kiindulási pontunk vasútállomására,
Abaligetre.
Összességében egy rendkívül eredményes, a kánikula miatt nehéz tábort teljesítettünk. A városi távokkal
együtt a megtett táv ~82
km a megőrzendő emlékek,
a begyűjtött tapasztalatok,
érzések, emlékek, illatok és
megfoghatatlan pillanatok, a
kialakult baráti kapcsolatok
pedig, hitem szerint életre
szólnak…és itt a vándortábortól is búcsúzunk!
Mint megannyiszor köszönet illeti mindazokat,
akik segítették táborunkat,
a felnőtt segítőknek, az ifiknek a támogatóknak, hiszen
minden élelmiszer, kötszer,
vagy bármely más támogatás miatt megtakarított forint, a programokra fordítva-színesíti, változatosabbá
teszi a vándortábor életét.
Baglyas Ágnes virágboltja Rácalmás, Csurgó István
méhész, DS-televízió, Farkas László vasboltja, Gyógyszertár Rácalmás - Somogyiné Gyöngyi, Hoerbiger
Service Hungária Kft. Szabó Zoltán, Komolai papírbolt, rendelőintézet büféje-Dunaújváros Fehérváriné
Anikó, Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti
Nevelési Egyesület!
Külön köszönet Schrick
István polgármester úrnak,
valamint Rácalmás Város
Képviselőtestületének és a
városvédőknek!
Márta István
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Rácalmás   Sportegyesület
A Rácalmás SE elnökével beszélgettünk
– Több lényeges változás
is látható kívülállóként is az
egyesület környékén, például megújult a focipálya talaja, modern világítást kapott
a játéktér, gyakrabban lehet
Rácalmás SE feliratú ruhákban járó gyerekeket látni a
városban. Hogy érték ezt el?
– kérdeztük Bencs Attilától, a
Rácalmás Sportegyesület elnökétől.
– Korábban, 4-5 évvel ezelőtt, a sportegyesület évi körülbelül 5-6 millió forint önkormányzati támogatásból
és szerény tagdíjbevételekből
gazdálkodott, amiből nem
csak az alapműködést, de a létesítmények fenntartását, rezsijét is fedezni kellett. Mára
az egyesület költségvetése 2325 millió forintra nőtt, aminek csupán egyharmada az
önkormányzat civiltámogatása. A legnagyobb rész a TAOrendszer segítségével tudtuk
megszerezni környékbeli vállalkozások közreműködésével. Ezek segítségével jöhetett létre idén a focipályán a
világítás kialakítása, a pálya
talajának feljavítása, locsolórendszer, modern fűnyíró körülbelül 8 millió forint értékben. Persze szükséges volt a
megvalósuláshoz, az hogy az
önkormányzat viselje a beruházások önrészét. Természetesen a TAO támogatások
tetemes részét fordítjuk a gyerek versenyeztetésére, edzőtáborra, de mezekre, például
melegítőkre is.
Lényegesen nőtt a tagok,
illetve versenyzők létszáma, és
az edzők száma is.
Szükség is van ezekre a
fejlesztésekre, hisz a sportolás színvonala is lényegesen
emelkedett szinte minden
szakosztálynál.

Bencs Attila a Rácalmás Sportegyesület elnöke

A TAO és az önkormányzat segítségével alakítottuk ki idén a focipályán a világítást

Sajnos a TAO csak a látványsportokon (foci, kézilabda) segít, de szerencsére a kajak-kenu esetében is létezik
szövetségi és MOB (Magyar
Olimpiai Bizottság) támogatási rendszer, továbbá „direkt szponzorok” is segítik,
az egyesület működését pénzel, vagy valamilyen közvetett
módón.
– Gondolom ez a növekedés
sok munkával is jár...
– Mindenképp. A szakosztály vezetőknek, Nógrádi Sanyinak, Garda Pityunak, Böfi’bának rengeteget
köszönhetnek a tagok. Különösképp a támogatásokkal
kapcsolatos adminisztráció
megterhelő, aminek a kön�nyed bonyolításáról ma még
csak álmodozunk. Egy ilyen
méretű/költségvetésű egyesület ügyeinek bonyolításához már megfelelő háttérre is
szükség van, ami flottul, gyorsan működik, gondoskodik
egy transzparenciáról és első
sorban tehermentesíti a társadalmi munkában működő
elnökséget. Ennek kialakítása
bár már folyamatban van, még
mindig rendkívül nagy igénybevétellel jár, aminek a terhei
főképp Bucsi Lacira rakódtak.

Nem szabad elfeledni azt
sem, hogy a fenti támogatásokkal kapcsolatos tennivalók a megvalósítással nem fejeződnek be, hanem sok éves
elkötelezettséggel járnak, rizikókat is jelentenek.
Sajnos arra is fel kell készülnünk, hogy mit teszünk,
ha a támogatások igénybevétele egyszer csak nem lesz lehetséges. Pl. a kézilabda szakosztály létjogosultsága 3 évvel
ezelőtt erősen megkérdöjelezödőtt. A TAO rendszer nélkül és szabványos pálya nélkül ma már nem biztos hogy
működhetne.
– Egy sportcsarnok megvalósulását milyen távolinak
érzi?
– A TAO rendszer ebben
is segíthet, de a mai formájában ez 2016-17 -ig működik
tudtommal. Mi készek vagyunk közreműködni, de ez
csak Önkormányzati akarattal lehetséges.
– Egyéb rövidtávú célok, kilátások?
– A nyárnak valószínűleg
idén is vége lesz, úgy hogy
szeretnénk, ha elkészülne az
„Iramszarvas” (régi fociöltöző) épület teteje, ami ma beázik; az új fociöltöző felső

szintje még mindig egy befejezetlen projekt, amit szeretnénk igazgatási célokra
és edzésre is használni. Ezek
megvalósításához az önkormányzat segítségére számítunk elsősorban.
2015-ös TAO segítségével
pl. a focipálya kerítését szeretnénk megoldani, de a mellette elhelyezkedő aszfaltos kispályával is szeretnénk kezdeni
valamit.
Nagyobb beruházásra készülünk a vizisporttelepnél
egy konditerem kialakításával
nagyjából 20 millió forint értékben, ahol a legnagyobb kihívásnak a formai bonyolítás
látszik. Jó lenne persze még
egy szabadtéri tornapálya
(„street workout”) is a Dunaparton.
Természetesen a tömegsportnak is lényeges szerepet szánunk, ezért is fontos
az üzemeltetés szempontjából a gondnoki rendszer kialakítása a stégnél és a focipályán is. Remélem, egyszer
azt is elérjük, hogy minőségi nyári táborokat tudunk
íjászat, sakk bevonásával és
a csónakház sem lesz zárva
augusztusban.
– Köszönöm. Sok sikert!
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Országos sikerek a Magyar Bajnokságon
Három napon át, július
24 - 26. között zajlott a kajakosok és kenusok gyermek,
kölyök, serdülő Magyar Bajnokság Sukorón. Változékony időben, sok száz gyerek
szállt kajakba, vagy kenuba a
bajnoki címekért.
A Rácalmás SE fiatal
sportolói a bajnokság előtt
három héten át edzőtáboroztak, hogy megmérettessék magukat korosztályuk
legrangosabb
versenyén.
Versenyzőinknek sikerült
két bajnoki címet és számos
érmes helyezést elérniük.
Eredmények:
C2 U15 500 méter: 1. helyezett Bucsi Bálint - Bucsi
Bence
C2 U15 1000 méter: 1.
helyezett Nagy Ivo Máté Bucsi Bence
A bajnokok és edzőjük
(Bucsi Bence, Vizi Gábor

A bajnokok és edzőjük: Bucsi Bence, Vizi Gábor edző, Nagy Ivo Máté, Bucsi Bálint
edző, Nagy Ivo Máté és Bucsi Bálint)
C1 U14 1000 méter: 2.
helyezett Nagy Ivo Máté

Negyven ország versenyzői
vágnak neki a távnak
Horváth Laura az Országos Bajnokságon elért
eredménye alapján, meghívást kapott szeptember 1113 között Győrben a felnőtt
Maraton Világbajnokság
ideje alatt rendező népszerűsítő versenyre.
Negyven ország versenyzői vágnak neki a távoknak.
Érdekessége a versenynek, hogy a távok közben
futó szakaszok is vannak.

MK1 U13 3x200 méter:
2. helyezett Bucsi Dániel,
Nagy Gábor Bence, Pahocsa Kristóf
C1 U15 4000 méter: 3.
helyezett Bucsi Bence
C2 U15 4000 méter: 3.
helyezett Bucsi Bálint Kindle Marcell
C1 U14 4000 méter: 4.
helyezett Nagy Ivo Máté
C1 U15-U16 3x200 méter: 4. helyezett Bucsi Bálint,
Bucsi Bence, Kindle Marcell
MK1 U13 3x200 méter:
5. helyezett Bucsi Blanka, Horváth Laura, Kovács
Amanda
K1 U14 3x200 méter:
5. helyezett Bencs Botond,
Kele Benjamin, Nagy János

C1 U15 1000 méter: 8.
helyezett Bucsi Bálint
MK1 U13 4000 méter:
10. helyezett Bucsi Blanka 24.
helyezett Kovács Amanda
MK1 U12 2000 méter:
12. helyezett Horváth Laura
K1 U14 4000 méter:14.
helyezett Nagy János
MK1 U13 4000 méter:
15. helyezett Bucsi Dániel
18. helyezett Pahocsa Kristóf 22. helyezett Nagy Gábor Bence
K2 U14 4000 méter: 17.
helyezett Bencs Botond Kele Benjámin
MK1 U11 2000 méter:
24. helyezett Poszpischil
Bálint
Bölcskei Ferenc

Fejér Megye II. osztály Agárdi Termál csoport
A felnőtt csapat őszi sorsolása:
2015. 08. 09 17:00 óra: Rácalmás- Soponya (2 - 4)
2015. 08. 16 17:00 óra: Enying - Rácalmás (2 - 2)
2015. 08. 23 17:00 óra: Rácalmás - Kisláng
2015. 08. 30 16:30 óra: Nagykarácsony-Rácalmás		
2015. 09. 06 16:30 óra: Rácalmás- Pusztaszabolcs
2015. 09. 13 16:00 óra: Baracs - Rácalmás
2015. 09. 20 16:00 óra: Rácalmás - Seregélyes		
2015. 09. 26 15:00 óra: Kulcs - Rácalmás

U-19 őszi sorsolása
2015. 08. 08 10:00 óra:
2015. 08. 15 10:00 óra:
2015. 08. 22 10:00 óra:
2015. 08. 29 10:00 óra:
2015. 09. 05 10:00 óra:
2015. 09. 12 10:00 óra:
2015. 09. 19 10:00 óra:
2015. 09. 26 10:00 óra:

Rácalmás- Soponya (3 - 0)
Enying- Rácalmás (11 - 0)
Rácalmás - Kisláng
Nagykarácsony-Rácalmás
Rácalmás - Pusztaszabolcs
Baracs - Rácalmás
Rácalmás- Seregélyes
Kulcs - Rácalmás

U-7, U-9, U-11, U-13 csapataink a Bozsik Programban szerepelnek az első torna szeptember végére várható.
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
Több rácalmási ismerősöm megkérdezte, hogy
kell-e nekünk ennyi híres
személy, hős, példakép. Tudjuk ápolni ennyi rácalmási
neves embernek az emlékét?
Erre a válasz csak egy lehet:
legyünk büszkék minden
rácalmási személyre, aki Rácalmásért, a nemzetért említésre méltót tett, vagy egyéb
jó cselekedetével tűnt ki.
Kell-e újabb neves embereket előbányászni, akiket eddig alig, vagy egyáltalán nem
ismertünk? Erre pedig ez a
válasz: mindenkit meg kell
ismerni, aki Rácalmáshoz
köthető. Az eddigi írásokból is látható, hogy sok szép
és nagy cselekedeteket hajtottak végre azok is, akiket
eddig nem ismertünk (pld:
Hattyuffy Dezső, Paczona
István). Most egy olyan személlyel ismerkedünk meg,
akiről eddig semmit sem
tudtunk, pedig rácalmási
gyökerei egyértelműek. Ez
az ember Posztoczky Károly.

Posztoczky Károly
(1882-1963) a meteorológus
és csillagász.
A Posztoczkyak rácalmási
középbirtokosok voltak, de
Környe és Tata környékén is
voltak birtokaik. Egyik ősük
(Posztoczky István) részt
vett az 1848-49-es szabadságharcban, hadnagyként
harcolt az oroszok ellen,
ezért a Habsburgok halálra ítélték és utolsó magyar
tisztként 1849. október végén kivégezték. Hősünk
nagyszülei, Posztoczky József (1813-1882) és Oberhoffer Jozefinával (18211893) lépett házasságra. A
házasságukból öt gyermek
született, köztük hősünk
apja, Posztoczky Károly
(1846-1900). Ő a fiatal, 18
éves jeszenyicei Jankovich
Olgát (1860-……) vette feleségül 1878-ban Rácalmá-

Posztoczky Károly
son. Olga a híres tudós és
műgyűjtő Jankovich Miklós dédunokája volt. Olga
apja, Jankovich Gyula, császári és királyi kamarás, valamint főlövész birtokolta a
rácalmási kúriát a földekkel
együtt. Nagyúri életet élt, a
70-es években saját költségén felállított egy huszár ezredet és ő tartotta fenn, még
a poroszok elleni csata idején is. A birtok jövedelme
nem bírta a kiadásokat, eladósodott, a kölcsönök elfogytak. A család gyámság
alá helyezte, majd idegszanatóriumba került és 1892ben meghalt. A gyerekeknek
a kúriát el kellett adni és ezt
vette meg Pajzs Gyula.
Posztoczky Károly és
Jankovich Olga házasságából két gyermek született:
Margit (1879-1943) és Károly (1882-1963). Károly
alsó iskoláit itt Rácalmáson
végezte, a középiskoláját pedig a Posztoczkyak iskolájában, a pesti Szent István
gimnáziumban
folytatta.
Már középiskolás korában
a csillagászat érdekelte. A
műegyetemen folytatta tanulmányait, ahol geodéziát
tanult. Hamarosan beiratko-

zott a tudományegyetemre
is, itt csillagászati tanulmányokat folytatott. Már
diák korában sok időt töltött Konkoly Thege Miklós Ógyallai Csillagdájában.
Még az orvostudományi
egyetemen is eltöltött néhány szemesztert. 1905-ben
azonban abba hagyta tanulmányait, mivel a gazdaság
olyan helyzetbe került, hogy
szükség volt közvetlen munkájára.
Pesti diákévei alatt meghalt édesapja. Őt Rácalmáson a Kápolna-dombon temették el, ahol már több
Posztoczky is nyugodott.
Édesanyja, Jankovich Olga
néhány év múlva férjhez
ment Mahr Ferdinándhoz,
akinek két gyermeket szült.
Jankovich Olga további sorsáról nem tudunk.
Az ifjú Posztoczkynak
döntenie kellett, hogy hol
lakik és melyik birtok lesz
a gazdaság alapja. Úgy döntött, hogy a Környétől 3
km.-re lévő erdőtagyosi birtokot hagyja meg és ott rendezi be gazdaságát. A birtokot és a hozzá tarozó nagyon
szép, 40 éves kúriát hősünk
apja 1878-ban vásárolta Hu-

szár Ferenc országbírótól. A
rácalmási birtokot nem tartotta meg. A döntést az alábbiak alapján hozta:
– folyamatosan Konkol�ly Thege Miklós Csillagdájának szomszédságában kívánt élni
– az erdőtargyosi birtok és
kúria jobb helyzetben volt,
mint a rácalmási
családi és érzelmi szálak
már nem kötötték Rácalmáshoz.
1905-től kezdődött igazán Posztoczky Károly meteorológiai és csillagászati
munkája. A rácalmási birtokból befolyt pénzt és az
erdőtagyosi birtokok jövedelmének jelentős részét
meteorológiai és csillagászati eszközökre költötte.
1908-ban felépíti az új csillagda épületét. Vásárolt egy
127/1450-s Reinfelder refraktort és itt helyezte el.
Erős beton alapokat épített
és a távcső beton oszlopokon
állt. Ez a műszer mai szemmel nézve is minden igényt
kielégítő eszköz. A következő években sok kiegészítő
berendezést is vásárolt hozzá. Másik műszere egy 3,5
hüvelykes refraktor volt, a
bécsi Fritsch cég gyártmánya, tartozékokkal együtt.
Ezeken felül volt még három darab 5 cm-s refraktora
és egy 1,5 hüvelykes passzázs
műszere, amellyel rendszeres
időmeghatározásokat végzett, továbbá egy szektánsa,
egy teodolitja és kettő darab
6x30-as Zeiss binokulárja.
A meteorológiai megfigyeléseket 1905-től végezte, csillagászati fényképezéssel 1915-től foglalkozott.
Itt kell említeni Posztoczky
és Kármán Tódor kapcsolatát. Ugyanis Kármán közbejárásának köszönhetően az
1919-ben, a kommün alatt
államosított csillagvizsgálójának továbbra is igazgatója
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maradhatott és a Posztoczky kúriában lakhatott. A Tanácsköztársaság bukása után
viszont Posztoczky segített
Kármán nyugatra szökésében.
1921-ben, közel 40 éves
korában megnősült és 1922ben megszületett egyetlen
gyermekük, Iván.
Fontos esemény volt
Posztoczky életében a Stella Csillagászati Egyesület létrehozása, mely az első
ilyen jellegű hazai egyesület
volt. Posztoczky sokat tett az
egyesület megszervezéséért.
Az egyesület elnöki tanácsába is beválasztották. Pártoló
tagsági díjat is vállalt, mely a
rendes tagdíj ötszöröse volt
és ezt öt évig fizette.
A Stella folyóiratban
1926-tól jelentek meg első
ismeretterjesztő cikkei, amelyek az amatőr csillagászat
gyakorlati oldalával foglalkoztak (pld. műszeres lehetőségek, meteor- és Napészlelések). Az amatőr csillagász
műszerei című munkája ma
is sok hasznos és tanulságos
információval szolgál. Szakmai cikkeinek is köszönhetően az Astronomische
Gesellschaft, nemzetközi
szakmai szervezet 1929-ben
tagjai sorába választotta.
Műszerei alkalmasak voltak a Nap-, protuberancia-,
Hold- és mély-ég észlelé-

Posztoczky Károly csillagdájában

Erdőtagyosi Csillagda
sére. A Konkoly-féle meteoroszkoppal meteor megfigyeléseket is végzett. Kettős
csillagok, csillaghalmazok és
ködök vizuális megfigyelésével, valamint fényképezésével is foglalkozott.
A II. Világháború idején a csillagda találatot kapott. Posztoczky a minimálisan szükséges helyreállítás
után folytatta a meteorológiai észleléseket. Feljegyzéseinek egy része a világháborúban elveszett. 1950-ben
a rendszeresen folytatott és
továbbított meteorológiai
megfigyelésekért Hegyfoky Emlékérmet kapott. Magyarországon ebben az időben ez volt a legmagasabb
meteorológiai elismerés. A

kitűntetés alkalmából így
nyilatkozott: „Az állandó érdeklődés a csillagászat iránt,
a nagy Univerzum csodálata és azok a szép napok, melyeket kedves öreg barátom,
Konkoly Miklós oly szép
ógyallai csillagdájában töltöttem, inspirált arra, hogy
én is hasonlót építsek”.
Az ötvenes évek elején a
Posztoczky-kúriát és csillagvizsgálót egy „telekkönyvi tévedés” folytán a Környei
Állami Gazdaság területéhez csatolták és ezzel a gazdaság tulajdonába került.
Ekkor már a Tatai Múzeum
munkája nyomán a kúria és a
csillagvizsgáló műemlék kategóriába került és ezt egy
tábla jelezte ennek ellenére
az épületeket hamarosan eldózerolták és elhordták építőanyagnak. Semminemű
tiltakozást nem vettek figyelembe. Posztoczkyék a műszerek nagy részét kimentették és sikerült átmenteni
jobb időkre.
Posztoczky Károly életének 81. évében halt meg,
1963-ban.
Családi viszonyaira jellemző, hogy a gyászjelentést
a temetés után tették közzé.
Környén a Római Katolikus Temetőben temették el.
Sírja országosan védett és a
Nemzeti Sírkert része.
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1965-ben az értékes műszerek jelentős részét fia,
Iván jelképes összegért a
Komárom Megyei Tanácsnak adta el. A hagyaték Tatai Kuny Domokos múzeum
raktárába került. 1967-ben
a Csillagászati Szakosztály
és a tatai önkormányzat értékelve Posztoczky Károly
munkájának a jelentőségét,
úgy döntött, hogy múzeumot hoz létre Posztoczky
Károly örökségéből. Posztoczky Károly halálának 10
éves évfordulóján a múzeumot megnyitották. 2006ban pedig jelentős pályázati támogatással a múzeumot
komoly amatőr csillagvizsgálóvá és múzeummá fejlesztették. Ez ma a Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és
Múzeum, melyben interaktív munka folyik.
Sárneczky Krisztián és Derekas Aliz a Naprendszer kisbolygó övében 2001. február
27-én felfedezett egy aszteroidát. A magyar csillagászok
Posztoczky Károly iránti tiszteletből javasolták, hogy ezt a
kis bolygót Posztoczky Károly
amatőr csillagászról nevezzék
el.
A Nemzetközi Csillagászati Unió szakbizottsága
2010-ben jóváhagyta a felfedezők által javasolt elnevezést,
így Posztoczky Károly nevét
nem csak a tatai csillagda, hanem egy kisbolygó is viseli.
Fia, Iván (1922-2010) a tatai piaristáknál érettségizett.
A műegyetemen építőmérnöki diplomát szerzett. Egész
életében közel állt hozzá a
csillagászat és amatőr csillagászati egyesületben dolgozott. 2010-ben halt meg és
Budapesten temették el.
A fentiek alapján mi
rácalmásiak pedig eldönthetjük, hogy a Posztoczkyakat mennyire tekintjük és
valljuk rácalmásiaknak.
Forrás:
Glász Gábor Posztoczky
Károlyról szóló cikke
Posztoczky Károly Csillagda és Múzeum honlapja
Interneten talált anyag
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Cserkész hírek
Lassan véget ér a nyár és
vele együtt negyedik cserkészévünk is. Itt az ideje a
számadásnak az elvégzett
munkánkról.
Csapatunk
magja harminc fő körül állandósult, öt képzett vezetőnk van. Az elmúlt egy évben, táborainkban 160-an
vettek részt, 900 „vendégéjszakát” eltöltve. Szülők és

gyerekek legalább 500 óra
önkéntes munkát végeztek.
Aktív résztvevői voltunk és
vagyunk a Rácalmási Passiónak és a betlehemes játéknak
is. Túrákat, családi napokat,
jótékonysági bált szerveztünk.
Július végén 90 rácalmási
és környékbeli fiatallal Zánkára utaztunk hat napra. Sokan először váltak el a szülőktől hosszabb időre, amit
ez utóbbiak nehezen viseltek. Nagy lelkesedéssel indultunk el a megszépült vasútállomásunkról, és néhány
óra múlva már a Balatonban
lubickoltunk.
Túráztunk,
játszottunk, fürödtünk, kézműveskedtünk. Népszerű
volt a kalandpark, az akadálypálya és a görög-saláta
készítés, színjátszás, táncház és persze a tábortüzek.
A programokat a görög mitológia eseményei szőtték át
és szereplői vezették. Az esti
meseerdőben Odüsszeusz és
társainak kalandjait élhették át a táborozók. Javaslom
a szülőknek a sátor/szobaszemle bevezetését! Gyanítom nálunk a sátrakban nagyobb rend volt, mint otthon
a szobáikban. Élményekkel
telve, barnábban, épségben

és hiánytalanul hazahoztuk
a kontingenst.
A gyerekeknek tetszett
a természetközeliség, a játékos programok, a náluk
néhány évvel idősebb fiatal vezetők példamutatása,
a kisközösségben való élet.
Ahhoz, hogy ezt megélhessék a mindennapokban,
rátaláljanak a cserkészet-

re, mint életformára, szükség van a szülők, az iskola,
a közösség támogatására,
biztatására. Mi nyitottak
vagyunk minden fiatal felé,
aki elfogadja értékeinket,
szabályainkat.
Akik már ránk találtak,
azok tíznapos nomád táborozáson vettek részt a Vértesben, Pusztavám felett a
Pulyka-tisztáson. A lovagok,
apródok és udvarhölgyek
IV. Béla vezetésével újjáépítették a tatárjárás utáni országot. Felmentő seregeket
indítottunk Csókakőre, Gerencsérvárba és Vértesszentkeresztre. Megmentettünk
egy sérült egerészölyvet és
felfaltunk hat nyulat. Lovagi tornát, fiú szépségversenyt
és lakomákat tartottunk. A
hercegkirálylány-kisasszony
és Sir B’Áron lovag szerelmi története és esküvői előkészületei tartották izgalomban a tábor lakosságát.
A Samu elment Afrikába, a
nyúl a bálba/tálba, mi pedig
fájó szívvel haza.
Augusztus 22-én Dunaföldvárra zarándokoltunk,
meghallgattuk Böjte Csaba
atyát és részt vettünk a zarándoknap eseményein.
Blau Sándor

Cimboratábor
Július 4-től 9-ig táboroztunk Szalki-szigeten, a kempingben. Sok cimbora érkezett, összesen öt városból
jöttek. Első nap a sátor felállításával sikeresen birtokba
vettük a tábort.
Rengeteg programon vettünk részt. A táborozás egyik
feltéttele volt két könyv elolvasása, Kálnay Adél: Szivárványország című, és Molnár
Krisztina Rita: Maléna kertje
című műve. Nagy örömünkre mind a két íróval találkozhattunk. Emellett zenés
foglalkozást tartott Ferge
Béla. A kézműves foglalkozásokon nemezeltünk Medvegy Zsuzsával és papír virágokat készítettünk Timárné
Udvari Emesével. Eközben
rengeteget voltunk a vízben,
felüdülés volt a nagy melegben. Természetesen azt sem
hagyhattuk ki, hogy elsétáljunk Dunaújvárosba a Szocreál tanösvényre. Kedden
meg sárkányhajóztunk, majd
Rohonczi István beszélt nekünk a Szoborparkról. A

szerdai napon az Intercisa
Múzeumba látogattunk el és
a hozzá tartozó Római Kőtárba. Itt kezdődött az igazi
római kavalkád, mert a fejdíszek készítése után római
ruhákba is beöltözködhettünk. Nagyon örülök, hogy
Marcsi néni, Törökné Antal
Mária összefogta a cimborákat és megvalósulhatott a
Szalki-szigeten a táborozás.
Ez volt eddigi életem legjobb tábora.
Nyári Bianka
cimbora (Rácalmás)

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. szeptember
25-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2015. szeptember 14-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat,
meghívóikat legkésőbb szeptember 14-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

dr. Árgyelán Sára háziorvosnak
és asszisztensének,

Faragóné Andreának
férjem

Tímár Jenő
lelkiismeretes, odaadó ápolásáért!
Tímár család

Duguláselhárítás

Bontás nélkül!

Rácalmásra és Kulcsra
kiszállási díj nincs!

06 30-9616-456

Kertészt keresek!

Rácalmásra azonnali kezdéssel kertészt keresek.
Feladatok:
- Kertgondozás
- Kerti gépek karbantartása, használata
Elvárások:
- Kerti gépek kezelése
- Hasonló területen szerzett tapasztalatok
- Erkölcsi bizonyítvány
A fényképes önéletrajzokat az alábbi email címre várom:
a.nanasi@kvjmuvek.hu
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-20/615-29-43

NE KÍNLÓDJON,
NE SZENVEDJEN, BÍZZA
A FESTÉST SZAKEMBERRE!
LEGOLCSÓBBAN,
GARANCIÁVAL
(Házak utólagos hőszigetelése, parkettázás.
Közületeknek is!)

Tel.: 06 30-2671-192

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

Tel: 06 70 246 3800

Köszönet

A Nyugdíjasklub és a Reményklub tagsága nevében szeretnénk köszönetet mondani a
Rácalmásért Oktatási, Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesületnek és Füléné Perusza
Katalin elnöknek a színházbérletekért, amelyekkel nagy örömet és szép élményeket szereztek tagjainkank.
A Nyugdíjasklub
és a Reményklug tagjai

Apróhirdetés
Rácalmáson a leendő termálfürdőhöz közel, 2 szoba
összkomfortos családi ház kis telekkel, melléképülettel,
10 méteres földbe vájt boltíves pincével eladó! Érd.: 0620-9414-525
Rácalmás város 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

