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TARTALOM

A Jankovich iskola tanévnyi-
tó ünnepségén díjakat és 
gyémántdiplomát adtak át     

2. oldal

A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is!

Gyönyörű lett az óvodánk!

A Manóvár óvoda új épületszárnyát avattuk fel szeptember 6-án (4-5. oldal)

Találkozunk a Tökfesztiválon!
Szeretettel meghívjuk 

Rácalmás lakóit a Tök-
fesztiválra, amely szept-
ember 25-26-27-én lesz 
a Jankovich-kúriában!

A részletes progra-
mot lapunk 24. oldalán 
olvashatják, felhívásain-
kat pedig a 6-7. oldala-
kon találják!

Várunk mindenkit a 
fesztiválon!

Schrick István
polgármester

Bodnár Sándor
a Városvédő és Szépítő Egesület elnöke

Rácalmás Város Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívom
2015. október 6-án, 
kedden 16 órakor  
a Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár előtti térre,  
ahol az intézmény falán elhelyezett emléktáblánál 

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 
EMLÉKEZÜNK

A megemlékezésen a Rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai-
nak műsorát láthatják.

       
Schrick István

polgármester

2015. szeptember XXII. évfolyam 9. szám
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Képviselői 
fogadóórák

Rácalmás képviselő-
testületének tagjai min-
den hónap első szerdáján 
tartanak fogadóórát. 

Időpontok:

2015. október 7.  
Nagyné Berzai Márta
2015. november 4.  
Németh Miklósné

Helyszín: polgármeste-
ri hivatal. A fogadóórák 
minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak.

Temetői 
ügyintézés

Az önkormányzatnál,  
Rácalmás polgármesteri hi-
vatalában kell a sírhelyek 
megváltásával kapcsolatos 
teendőket intézni!

A következő feladatok tartoz-
nak  az önkormányzathoz:

– sírhely megváltása, 
– sírhely kijelölése, 
– új sírhely nyitása 
(Mindazok a tennivalók, 

amelyeket korábban a kato-
likus egyházközség megbí-
zottjánál kellett intézni.)

A sírhelyekkel, temetőüze-
meltetési kérdésekkel keres-
sék:

Horváth Mihályné aljegyzőt
a polgármesteri hivatal 

15-ös szociális irodáján. Ér-
deklődni személyesen vagy 
telefonon lehet a 25/517-
852 telefonszámon.

A temetkezési szolgálta-
tási feladatokat továbbra is 
az eltemettető (az elhunyt 
családtagja, hozzátartozója) 
által kiválasztott temetkezési 
szolgáltató vállalkozás végzi!

dr. Györe Andrea
jegyző

„Rácalmásért” 
emlékplakettet vehetett át 
Baksa László

Baksa László tizenhárom 
éve dolgozik történelem ta-
nárként a Jankovich Miklós 
Általános Iskolában. Más el-
foglaltsága miatt nem tudott 
részt venni Rácalmás vá-
rosnapi rendezvényén, ezért 
nem akkor – Füléné Perusza 
Katalinnal és Nógrádi Sán-
dorral együtt –, hanem az 
iskola tanévnyitó ünnepsé-
gén vehette át Schrick Ist-
ván polgármestertől a „Rá-
calmásért” emlékplakettet. 
Az elismerést kiváló szak-
mai munkájáért, valamint a 
közösségért, a településért 
végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért ítélte oda a kép-
viselőtestület. 

Baksa László tizenhárom 
éve dolgozik Rácalmáson, a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskolában történelem szakos 
tanáraként. Az intézmény 
egyik húzó embere lett, aki 
szakmai tudásával, humá-
nusságával, munkabírásával, 
lelkesedésével egyaránt ki-
vívta a kollégák, a gyerekek 
és a szülők tiszteletét, meg-
becsülését. Városunk életé-
ben is aktív szerepet vállal, 
számos népszerű program 
köthető hozzá. Állandó 
szervezője például a nemze-
ti ünnepek megemlékezése-
inek, neki köszönhető, hogy 
Rácalmáson nem a hagyo-
mányos verses-dalos ünnepi 
műsor van, hanem különle-
ges dramaturgiai játék. Szá-
mos, történelmi témájú kiál-
lítást is szervezett már. 

A színház is fontos szere-
pet játszik Baksa László éle-
tében. Az iskolai színjátszó 
szakkör működtetése után 
vezetője lett a Rácalmási Já-
tékszínkörnek is, amelynek 
lelkes tagjai nagy sikerrel 
adták elő júniusban a Szent-

ivánéji álom című darabot 
a művelődési ház szabad-
téri színpadán. Történelem 
tanárként nagy érdeklődés-
sel fordul Rácalmás múltja 
felé, helytörténeti vetélke-
dőket és kutatásokat szerve-
zett tanítványainak, melyek 
értékes tényekkel gazdagí-
tották a kisvárost. További 
ezer szálon vesz részt Rácal-
más életében a Tökfesztivál 
látványosabbá tételétől a pa-
pírgyűjtésekig. 

Baksa László Dunaújvá-
rosban lakik, de a szívében 
rácalmási. 

– A fiam szokta mondani, 
hogy apa téged itt minden-
ki ismer. Jólesik, hogy sokan 
megállítanak az utcán, be-
szélgetnek velem – mondja a 
kitüntetett pedagógus, majd 
a dramaturgiai játékokról be-
szél, amelyek nagyon közel 
állnak hozzá. Kiderül a sza-
vaiból, hogy az iskola remek 
pedagógus csapatában szüle-
tett meg az előadás gondola-
ta. Baksa László ötletei min-
den alkalommal jó táptalajra 
lelnek a közösségben, együtt 
fejlesztik tovább a gondola-
tokat, a színdarabok ötleteit, 
a díszleteket, a jelmezeket. A 

kollégák mindig sokat segí-
tenek. Meggyőződése: játék-
ként kell felfogni az egészet, 
ami pozitívan hat a résztve-
vőkre, és akkor diákok, fel-
nőttek lelkesedése viszi a 
darabot. Sokat számít az is, 
hogy Rácalmáshoz kötik a 
történelmi darabokat. Baksa 
László már most tudja pél-
dául, hogy jövő év március ti-
zenötödikén Márkus István 
lesz az ünnepi dramaturgiai 
játék központi alakja, aki a 
rácalmási temetőben nyug-
szik. A színjátszókkal pedig 
a következő nyári Szentivá-
néji álomra készülnek.

– Külön megtisztelő szá-
momra, hogy dunaújvárosi 
lakosként is megkaphattam 
a Rácalmásért elismerést. 
Olyan közösség az itteni, 
amely észreveszi és értéke-
li a civil munkát. Jó együtt 
dolgozni a helybéli em-
berekkel. Idáig is szívesen 
tettem az iskoláért, a diá-
kokért, a kisvárosért, min-
dig megköszönték. Ám ez 
a díj arra ösztönöz, hogy 
még többet tegyek. Nagyon 
jólesik, hogy megkaptam, 
büszkeséggel tölt el. Köszö-
nöm.

Baksa László a Jankovich iskola tanévnyitó ünnepségén vehette át  
tevékenységét elismerő plakettet
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VÁLTOZTAK az avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatom  a helyi la-

kosokat és  a rácalmási  in-
gatlan tulajdonosokat, hogy  
a kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok meg-
változtak  a  4 /2014. (III. 
31.)  önkormányzati  rende-
let  8. §-a alapján:  

Avar és kerti hulladék 
megsemmisítése elsősorban 
helyben történő  komposz-
tálással történhet. Égetés-
sel  csak a nem komposztál-
ható (nem lebomló), illetve 
a komposztálásra alkalmat-
lan (pl. vírusos, baktériumos, 
gombás vagy egyéb fertő-
zött) 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  ége-
tése    február, március, ápri-
lis, szeptember,  október  és  
november  hónap  első  csü-
törtökén  és  péntekén  vé-
gezhető 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 hiva-
talok, egészségügyi intézmé-

nyek, gyermekintézmények, 
kulturális intézmények, nyi-
tott sportlétesítmények, a 
temető és az önkormányzat 
fenntartásában lévő terüle-
tek 300 méteres  környezet-
ében az intézmények műkö-
dési ideje alatt. 

Az égetést 14- 22 óra kö-
zötti időszakban  lehet vé-
gezni. 

Égetni  csak száraz ker-
ti hulladékot lehet. A füst-
képződés csökkentése ér-
dekében  az avart és a 
kerti hulladékot  előzete-
sen szikkasztani , szárítani 
kell, és az eltüzelés csak fo-
lyamatosan kis adagokban 
történhet. 

  dr . Györe Andrea 
   jegyző 

Időpontok
A fenti rendelkezés szerint   avart és kerti  hulladé-

kot  égetni       

14.00 és 22.00 óra között
az alábbi időpontokban lehet 

a fenti  szabályok betartása mellett. 
2015. október  1-én (csütörtökön)  és  2-án (pénteken)  és 
2015. november 5-én (csütörtökön) és 6-án (pénteken)

Petőfi: fedett 
vízelvezető 
árkok és par-
kolók lesznek

A Petőfi utca nagyon 
keskeny, a szélén lévő 
vízelvezető árkok miatt 
nem lehet ott megfele-
lően parkolni. 

A képviselőtestület 
úgy döntött, hogy a je-
lenlegi nyílt árkot fe-
dett, burkolt vízelveze-
tővé alakíttatja. Valamint 
a Fő utcán a pékségtől a 
Petőfi utca irányába par-
kolóhelyeket létesít az 
üzleteknél történő biz-
tonságos leállás és to-
vábbközlekedés érdeké-
ben. 

A parkolóhelyek fel-
színi vízelvezetését is 
megoldja az önkor-
mányzat saját költségve-
tésből. 

A kivitelező közbe-
szerzés útján került kivá-
lasztása. A munkák ha-
marosan elkezdődnek. 

Temetőgondnokok 
törődnek a sírkerttel

Schrick István polgár-
mester, mint munkáltató,  
temetőgondnoki álláshely 
létesítését, a személyi jut-
tatásokhoz előirányzatot, a 
feladatokkal kapcsolatban 
állásfoglalást kér a képvise-
lőtestülettől a soron követ-
kező ülésen, hogy a temető 
karbantartása folyamatosan 
megtörténjen, a temető-
gondnokok meghatározott 
időszakokban rendszeresen 
a sírkert területén tartóz-
kodjanak, a munkáltató uta-
sításai alapján dolgozzanak. 

A temetőgondnok felada-
ta lesz előre láthatólag a sí-
rok közötti területek, füves 
részek karbantartása, kaszá-
lása, az elhagyott, felhagyott 
sírok rendezése (lekaszálása, 
ha gyomos), a kutak körüli 
állapotok rendben tartása, és 
még sorolhatnánk. A konk-
rét munkaköri leírásukat a 
képviselőtestület határozza 
meg a későbbiekben. 

Szigeti Judit és Birtalan 
Levente jelenleg megbízási 
jogviszony keretében látja el 
a temetőgondnoki feladato-
kat a képviselőtestület dön-
téséig. 

Mint ismeretes, az önkor-
mányzat átvette a temető-
üzemeltetési, karbantartási 
feladatokat a római katoli-
kus egyháztól 2015 áprili-
sától. Településünk vezetői 
remélik, hogy a gondnokok 
alkalmazásával az eddigiek-
nél szebb lesz Rácalmás sír-
kertje, a hozzátartozók pozi-
tív változásokat tapasztalnak 
majd a jövőben. 

A sírok megváltásával, új 
sírok nyitásával kapcsolatos 
ügyekben viszont nem a te-
metőgondnokokat, hanem 
továbbra is a polgármesteri 
hivatalt kell felkeresni, ahol  
Horváth Mihályné aljegyző 
áll az ügyfelek rendelkezésé-
re, a már többször (ezúttal is)  
közzétett módon. 

Körtés utca: 
járda, burkolt 
árokrendszer, 
útépítés

 A képviselőtestület 
költségvetési rendelet-
ben rögzített  céloknak 
megfelően döntött arról, 
hogy a Körtés utcában 
megépítésre kerül a jár-
da, csapadékvíz-elveze-
tés burkolt rendszerben, 
valamint elkezdődik ott 
az útépítés is. 

Ezzel teljes körű lesz 
az utcában az infrastruk-
túra.

 Nemcsak az ott la-
kóknak, hanem a kör-
nyékben élőknek is 
kedvez ez a beruházás, 
hiszen nagyon sokan a 
Körtés utcán keresztül 
közelítik meg a közne-
velési intézményeket.  

A kivitelező közbe-
szerzés útján került ki-
választása, a munkák ha-
marosan elkezdődnek. 
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Új óvodai épületszárnyat avattunk
Pálinkás Tiborné a 

Rácalmási Manóvár Óvoda 
és Bölcsőde vezetője köszön-
tötte az avatási ünnepségen 
résztvevőket. Kiemelt figye-
lemmel üdvözölte dr. Ga-
lambos Dénes ország gyűlési 
képviselőt, dr. Kovács Pé-
ter Dunaújvárosi Járási Hi-
vatal vezetőt, Mathias Eilers 
testvérvárosunk Dransfeld 
polgármesterét,  Zsigmond 
László Ybl díjas építészt, Rá-
calmás  díszpolgárát, főépí-
tészét, Balázs Péter dandár-
tábornokot,  a Pálhalmai 
Büntetés-végrehajtás igazga-
tóját, Kovács Enikő reformá-
tus lelkészt, Szemere János 
katolikus plébánost, a  meg-
hívott vendégeket, régi kollé-
gákat, városunk díszpolgárait,  
a szülőket,  gyerekeket.

Az óvodavezető köszön-
tőjében elmondta, hogy 
2011-től kezdődött el az in-
tézmény felújítása. A  régi 
kúria, az új bölcsőde, két új 
csoportszoba – hihetetlen, 
hogy mindez ilyen rövid idő 
alatt megvalósulhatott. 

– Olyan intézményt ad-
hatunk át, ami csoda a kör-
nyéken. Köszönjük min-
denkinek, aki lehetővé tette, 
hogy Rácalmáson a gyerme-
kek 20 hetes kortól hatéves 
korig ilyen csodálatos kör-
nyezetben nevelkedhetnek 
– hangsúlyozta az óvoda-
vezető. Majd dr. Galambos 
Dénes köszöntötte a jelen-
lévőket: 

– Nagy öröm számom-
ra, amikor választókörze-
temben iskola, óvoda át-
adó ünnepségén vehetek 
részt. Fontos lépés volt a 
bölcsőde létrehozása is, 
mert nagyon sok fiatal csa-
lád települ vissza a kisvá-
rosba, számukra fontos, 
hogy gyermekeiket jó kö-
rülmények között tudhas-
sák. Rácalmás élen jár az 
intézményfejlesztésben, az 

óvoda is felelős, jó döntés 
volt, amihez gratulálok. Az 
önkormányzat vezetői jól 
gazdálkodnak azzal a pénz-
zel, ami Rácalmáson kelet-
kezik saját forrásból, örü-
lök, hogy a gyermekekre 
költik az iparűzési adó egy 
részét. 

Országgyűlési képvise-
lőnk további sikereket és fej-
lesztéseket kívánt, köszön-
tötte a helyi pedagógusokat, 
kiváló szakembereket, majd 
átadta a szót Schrick István 
polgármesternek:

–  Sok célt tűztünk ki 
magunk elé, sokszor vi-
táztunk a fejlesztések sor-
rendjén, ám egyetlen alka-
lommal sem volt vita, ha 
gyermekintézményről volt 
szó. Mostantól 1600 négy-
zetméteres, 14 családi ház 
méretű modern óvoda szol-
gálja a gyermekek igényeit. 
De ők megérdemlik, száz-
szorosan térül meg a befek-
tetés. A folytatásban szeret-
nénk élményfürdőt, de már 
tervezzük a sportcsarnokot. 
Dr. Galambos Dénessel ar-
ról beszélgettünk az imént, 
hogyan lehetne a közeli jö-
vőben megvalósítani. Re-
mélem, már csak egy-két 

évet kell várni, és lesz sport-
csarnokunk is.  

Oklevelek átadása után 
Móker Ferencné Katóka  
gyémántdiplomát, Schil-
linger Ferencné Rácalmás 
Köz-Szolgálatáért díjat ve-
hetett át. 

Mathias Eilers polgár-
mester is köszöntötte a gye-
rekeket, átadta a dransfeldi-
ek szívből jövő jókívánságait,  
gratulált az óvodafejlesztés-
hez:

– Ez a komplexum pél-
dázza, hogy gyermekeinknek 
milyen hangsúlyt kell kap-
niuk életünkben. A jövőjé-
ért tesz az a közösség, amely 
ilyen sokat áldoz a gyermeke-
kért. Örülök, hogy 25 éve jól 

működik a partnerkapcsolat, 
a diákcsere program. Aján-
dékként pedig alapköveket 
hoztam az óvodának, ame-
lyek szimbolizálják az erős 
alapokra épített kapcsolatun-
kat – mondta Mathias Eilers.

Kovács Enikő reformá-
tus lekész mondott áldást,     
Szemere János katolikus plé-
bános szentelte meg az új 
óvodát, majd az ünnepélyes 
szalagátvágás következett, 
amely után az érdeklődők 
megtekintették az óvodát, 
bepillanthattak a bölcsődé-
be is. 

Gyermekműsorral, mese-
játékkal és utcabállal zárult 
az óvoda új szárnyának ava-
tási ünnepsége.
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Szüreti mulatság!!!
2015. szeptember 18-án pénteken délelőtt  tartjuk in-

tézményünkben hagyományos szüreti mulatságunkat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan must préselés,zene-

tánc, lovas kocsikázás, tréfás játékok színesítik a délelőt-
töt.

Kérjük, hogy aki tudja őszi gyümölcsökkel támogassa 
ezt a rendezvényünket.

Emléklapot vehettek át
Az ünnepségen emléklappal köszönték meg mind-

azoknak a munkáját, akik nagy mértékben hozzájárul-
tak az óvoda fejlesztéséhez, bővítéséhez:
Csíky Gábor – a Csíky és Társa  Kkt. ügyvezető igazgatója
Zsigmond László – Ybl- díjas építész, városunk főépítésze
Zsigmond Ágnes – építész
Horváthné Bárdy Andrea – a HOR zrt ügyvezető igazgatója
Horváth József – a Fejérduna-Ép Kft. tulajdonosa
Németh Zoltán – a Fejérduna - Ép Kft. ügyvezető igazgatója
Varga Attila – a Fejérduna - Ép Kft. építés vezetője
Buzora János – a Fejérduna - Ép Kft csoportvezetője
Dr. Györe Andrea – Rácalmás Város jegyzője
Schrick István – Rácalmás Város polgármestere
Miklovich Péter – Rácalmás településfejlesztési előadója
Kazsoki Sándor -Rácalmás építésügyi előadója
Schrick Istvánné - óvodánk előző vezetője 
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Néhány nap és kezdődik a fesztivál!
Az idei év fesztiválján új-

donság a „Rácalmási séta, 
amely a város főbb történel-
mi nevezetességeit, emlékeit 
mutatja be. Az idegenveze-
tés 14 órakor a kúria főbe-
járatától indul szombaton és 
vasárnap. 

Szintén új szervezés a bi-
ciklibérlés lehetősége is. De 
van mód sárkányhajó és in-
dián kenu bérlésére is, aki 
Rácalmás dunai ágát szeret-
né jobban megismerni.

A megújuló tökpiramist 
szeptember 23-án délután 
fogja a városvédők közössé-
ge megrakni, de minden se-
gítő kezet örömmel látnak 
Az iskolások a dekorációikat 
-, melyet a kúriában fognak 
elkészíteni - szintén ezen a 
délután készítik el.

Az ideiglenes kiállítások 
között szerepel töktermelők 
és tökfigurák bemutatása, 
fémből készült dísz- és hasz-

nálati tárgyak, híradástech-
nikai eszközök, retro számí-
tógép és kvrac játék kiállítás, 
valamint kalocsai kézimun-

kák, gobelin és keresztsze-
mes kézimunkák kiállítása.

A kulináris élvezetek ke-
resőinek figyelmébe ajánl-
juk az arató bablevest és a 
rácalmási sült tök, illetve a 
dél-koreai és tökös ételek 
megkóstolását.

A színpadi műsor szerte-
ágazó, a Strokes dobshow-
tól kezdve a Junkies-on és 
Ganxta Zolee-n át Nagy 
Bandó András és Péter Sza-
bó Szilvia is fellép, valamint 
a 90-es években nagy sikerű 
német eurodance-pop duó 
egyik tagja vasárnap este elő 
show műsorral várja az ide-
látogatókat. 

Bővebb információ a 
http://racalmasitokfesztival.
hu oldalon található. 

Tóth Szilvia

FELHÍVÁS TÖKDEKORÁCIÓ 
KÉSZÍTÉSÉRE! 

Hagyományaink szerint idén is kérjük Önöket, hogy játékos ötleteikkel színesít-
sék városunk képét a Tökfesztivál ideje alatt.  A dekorációkat ismét zsűrizzük, és a leg-
jobbakat 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 cí-
mének feltüntetése a dekoráción.  

A városlakók, az intézmények, a közösségek dekorációi teszik a Tökfesztivált iga-
zán egyedivé, városunkat pedig még hangulatosabbá, ezért idén is számítunk a közre-
működésükre.

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 tök-
királyt, 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 vár-
juk  a kézműves épület melletti parkoló bejáratánál.

A tökös díjátadó és a koronázási ünnepség 2015. szeptember 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 megis-
merhessék!

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 hoz-
zanak 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
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
és Rácalmás Köz-Szolgálatáért elismerés:

Győrfiné Nagy Eszter 
Győrfiné Nagy Eszter 

érettségi után - 1975-ben - 
a Perkátai Általános Isko-
lában képesítés nélküli ta-
nárként kezdett el dolgozni. 
Munkája mellett végezte el 
a Pécsi Tanárképző Főisko-
lát, ahol 1980-ban magyar-
orosz szakos diplomát szer-
zett. Ugyanebben az évben 
került a Rácalmási Általá-
nos Iskolába, ahol először 
napközis nevelőként, majd 
1982-től szakos pedagógus-
ként tevékenykedett, tehát 
35 évet töltött el egy helyen. 
1996-ban a Kodolányi János 
Főiskolán angol nyelvtaná-
ri oklevelet is szerzett, majd 
rendszeresen részt vett az in-
tézmény által szervezett to-
vábbképzéseken. 

Személyében lazítást nem 
ismerő, fáradhatatlan, hatá-
rozott pedagógust ismerhet-
tünk meg, aki a tanulóktól 
mindig igényes, következe-
tes munkát várt el. Munkáját 
a kompetenciamérések ered-
ményei is igazolják, hiszen 
diákjai évente az országos 
átlag felett teljesítettek egy 
átlagos összetételű iskolá-
ban. Tanulmányi versenyek-
re készítette fel a tehetsé-
ges tanulóit, ahol számtalan 
nagyszerű sikert értek el. A 
lemaradó tanulók felzárkóz-
tatását is eredményesen vé-
gezte. 

Oktató és nevelő munká-
ja mellett aktívan részt vett 
a szabadidős tevékenységek 
szervezésében és lebonyolí-

tásában, ezeket színvonala-
san bonyolította le. Szám-
talan szavaló-, szépkiejtési-, 
angol nyelvi verseny, Ki, mit 
tud?, és gálaműsor, akadály-
verseny vagy kollégáknak 
szervezett nyelvtanfolyam 

fűződik nevéhez a több mint 
három évtized alatt.

Kollégáival korrekt kap-
csolata volt, aki elveit kö-
vetkezetesen, határozottan 
képviselte az értekezleteken, 
megbeszéléseken, vagy ép-
pen csak a baráti beszélge-
téseken. A becsület, a tisz-
tesség, a következetesség, a 
rendszeresség lényeges fo-
galmak életében.

Győrfiné Nagy Eszternek 
nyugállományba vonulása 
alkalmából, negyven éven 
keresztül a gyermekek ok-
tatása és nevelése érdekében 
végzett kiemelkedő munká-
jáért  a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet ado-
mányozza.

Győrfiné Nagy Eszter a tanév-
nyitó ünnepségen vette át az 
elismeréseket

Gyémántdiplomás pedagógusunk
Kapus István

Kapus István tanár úr Kis-
kunfélegyházán született hat-
gyermekes parasztcsaládban. 
Innen hozta szorgalmát, a 
munka szeretetét. Ő is, test-
vérei is jól tanultak. Itt végez-
te el az általános iskolát, majd 
mezőgazdasági technikumba 
járt. 1955-ben, tehát immár 
60 éve Szegeden szerezte meg 
földrajz-biológia szakos dip-
lomáját.

Pályafutása során renge-
teg helyen tanított:  a tanári 
hivatását szülővárosában és 
környékén kezdte el. Később 
Várpalotára, majd Nagykará-
csonyba került. Itt ismerkedett 
meg feleségével - Zsuzsa né-

nivel - aki azóta is hű társa az 
életben. Rácalmásra 1964-ben 
kerültek, azóta itt élnek.

Pista bácsi egyenes, őszinte 
ember, aki az igazáért mindig 
kiállt. A szülők szerették és 
tisztelték. Tudott fegyelmet 
tartani, ezért szívesen bízták 
rá a nehezebb osztályokat is. 
Diákjaival azonban sokat ki-
rándult és táborokat is szerve-
zett nekik.

 Nagyon szerette a sportot. 
A Rácalmási futballcsapatban 
aktív sportoló volt, majd egy 
ideig vezetője is volt az egyesü-
letnek. Testnevelést is nagyon 
szívesen tanított.

A föld szeretete egész életé-
ben megmaradt. Sokáig gon-
dozta az iskola gyakorlókertjét 
is.  Szabadidejében még ma is 

örömmel kertészkedik, gazdál-
kodik.

A család fontos szerepet 
játszik életében. Lánya, Ka-
milla szintén pedagógus lett, 
István fia orvosként praktizál, 
négy unokája van.

Hatvan éves munkásságá-
ért tisztelettel és szeretettel 
nyújtotta át Schrick István 
polgármester és dr. Györe 
Andrea jegyző Kapus István-
nak a Szegedi egyetem által 
kiállított gyémántdiplomát. 
Munkáját Rácalmás képvise-
lőtestület külön pénzjutalom-
mal is megköszönte, elismerte 
a gyémántdiploma átvétele al-
kalmából.

Kapus István szintén a 
Jankovich iskola tanévnyitó 
ünnepségén vehette át a gyé-
mántdiplomáját
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A gyémántdiplomás 
óvodavezető

Móker Ferencné
Móker Ferencné született 

Kakstadter Katalin 1955. jú-
lius 1-től 1970. augusztus 
31-ig Rácalmás Nagyközség 
Napközi Otthonos Óvodá-
jában először mint óvónő, 
később mint vezető helyet-
tes, majd 1971-től 1993-ig 
nyugdíjazásáig mint vezető 
óvónő dolgozott.

Tanulmányait a Hőgyé-
szi Állami Óvónőképzőben 
az 1954/55-ös tanévben si-
keresen elvégezte, s így 1955. 
június 24-én óvónői okleve-
let szerzett. A pálya irán-
ti elhivatottság érzésével 
került 1955. július 1-jén a 
Rácalmási Napközi Ottho-
nos Óvodához, ahol nyugdí-
jazásáig, 1993-ig dolgozott.

Először beosztott óvónő-
ként, majd 1977. szeptember 
1-jétől vezető óvónőként te-
vékenykedett.

1979. decemberétől a 
kulcsi tagóvoda vezetője is 
lett, így a két óvodában hat 
óvodai csoport működéséért 
felelt. A dolgozókat mind 
szakmailag, mid emberileg 
a legjobb tudása szerint se-
gítette.

Fiatal óvónőként is már 
jellemző volt rá a figyelmes-
ség, a gyermekszeretet, a se-
gítőkészség, a naprakész ad-
minisztráció, a jól szervezett 
és előkészített foglalkozások.

Kollégáival emberséges, 
jó kapcsolatot alakított ki, 
demokratikus vezető volt.

A rácalmási óvoda 1970-
től járási továbbképzési bá-
zisóvoda lett. Az új Óvodai 
Nevelési Program alapján 
tartott bemutató foglalko-
zások helyszíne volt. Kató-
ka a kolléganőit támogatta 
a környékben megrendezett 
továbbképzéseken való rész-
vételben, nyitott volt az újra, 
a fejlődésre. Folyamatosan 

figyelemmel kísérte az óvo-
dai szaklapokat és módszer-
tani könyveket.

Katóka munkáját hiva-
tásának tekintette, tudását 
soha sem őrizte féltékenyen. 
Tapasztalatait és gyakorlati 
tudását megosztotta a kollé-
ganőivel és a hozzá gyakor-
latra kihelyezett óvónőjelöl-
tekkel. 

Mindenki kérdésével, 
problémájával bátran fordul-
hatott Katókához, aki min-
dig készségesen segített, ha 
tudott.

A vezetői feladatait lelki-
ismeretesen és maradéktala-
nul elvégezte. A pedagógiai 
munka elismeréséül minisz-
teri dicséretben, kiváló mun-
káért kitüntetésben, 25 éves 
oktató-nevelő munkáért el-
ismerésben részesült.

Aktív helyi közéleti tevé-
kenységét 1985-ben Rácal-
másért kitüntetéssel ismerte 
el a település vezetése.

Ilyen hosszú, szép és tar-
talmas pályafutást követően 
Katóka az óvoda új épület-
szárnyának avató ünnepsé-
gén, szeptember 6-án vehet-
te át a gyémántdiplomáját.

A képviselőtestület te-
lepülésünk gyémántdiplo-
más pedagógusának munká-
ját külön pénzjutalommal is 
megköszönte, elismerte.

Móker Ferencné Katóka a gyé-
mántdiploma átvétele után az 
óvodaavatón

Rácalmás 
Köz-Szolgálatáért

Schillinger Ferencné
A képviselőtestület Rá-

calmás Köz-Szolgálatá-
ért kitüntető oklevelet 
adományozhat a polgármes-
teri hivatalban, az önkor-
mányzat által alapított, mű-
ködtetett köznevelési, 
közoktatási, közművelődési, 
egészségügyi feladatokat el-
látó intézményekben a mun-
kájukat eredményesen, ki-
emelkedő színvonalon végző 
köztisztviselő, ügykezelő, fi-
zikai alkalmazott, közalkal-
mazott részére. 

Schillinger Ferencné Ma-
rika Rácalmáson született, 
tanult, élt és dolgozott egész 
életében. Igazi lokálpatrióta, 
szereti, tiszteli szülőfaluját, 
városát.

Több száz kisgyermek 
óvónénije volt az elmúlt év-
tizedekben.

Marika óvodapedagógusi 
pályáját a rácalmási óvodá-
ban kezdte 1975-ben képe-
sítés nélküli óvónőként. Ko-
vács Istvánné Erzsi óvónéni 
mellett, váltott műszakban, 
kiscsoportos óvónéniként 
ismerkedett az óvónői mun-
kával.

1978-ban a Kecskemé-
ti Óvónőképző Intézetben 
óvónői szakképesítést szer-
zett, majd a 40 éves pálya-
futása alatt több szakmai to-
vábbképzésen vett részt, és 
az ott tanultakat felhasznál-
va munkájában törekedett az 
új ismereteket hasznosítani. 

Marika munkáját mindig 
a pontosság, megbízhatóság 
jellemezte. Tapasztalatát, 
gyakorlati tudását megosz-
totta kolléganőivel és a hoz-
zá gyakorlatra kihelyezett 
óvónőjelöltekkel. Nyugdíja-
zása előtti években segítette 
gyakornoki vizsgára készülő 
kolléganőjét, megkönnyítve 

számára a pályakezdés rögös 
útjait.

Kollégákkal, gyermekek-
kel és a szülőkkel való kap-
csolata jó volt, konfliktus-
kezelő magatartása példa 
értékű.

1997-ben részt vett és 
eredményes vizsgát tett az 
óvodai gyermekvédelmi fe-
lelősök 2 éves komplex gya-
korlati szemináriumán, 
ezután több évig  tevékeny-
kedett ifjúságvédelmi fele-
lősként, amikor mindig a 
gyerekek érdekeit tartotta 
szem előtt.

A gyermekvédelem te-
rületén dolgozó kollégákkal 
maximálisan együttműkö-
dött, amiben tudta segítette 
munkájukat.

A mai pedagógusok szá-
mára munkája, kitartása és 
megbízhatósága példaérté-
kű. 

Rácalmás  képviselőtes-
tülete Rácalmás Köz-Szol-
gálatáért kitüntető oklevéllel 
ismerte el Schillinger Fe-
rencné gyermeknevelés iránt 
elhivatott szakmai életútját, 
kimagasló tevékenységét.

Schillinger Ferencné Marika 
szintén az óvodaavató ünnep-
ségen vehette át a Köz-Szolgá-
latáért-díjat
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Tanévnyitó a Jankovich iskolában
A Jankovich Mklós Ál-

talános Iskola hagyományos 
tanévnyitó ünnepségén Kiss 
József igazgató köszöntötte a 
vendégeket, diákokat, szülő-
ket augusztus 31-én. Külön 
köszöntötte városunk pol-
gármesterét, Schrick Istvánt, 
dr. Györe Andrea jegyző 
asszonyt, a képviselőtestü-
let tagjait, Kovács Enikő re-
formátus lelkészt és Szeme-
re János plébánost.  Utána a 
3. osztályosok rövid műsorát 
láthatták a résztvevők (fel-
készítőjük Baráth Józsefné 
és Vígh Zsuzsanna).

A tanulók átadták az első 
osztályosoknak az iskola jel-
vényt, majd az igazgató is 
köszöntötte őket:

– Júniusban elköszönte-
tek az óvodától, ahol kinőt-
tétek a székeket, alacsonyak 
lettek az asztalok, kíváncsiak 
vagytok egy másik világra. 
Ma, a tanévnyitón már szólí-
tanak a tanító nénik, és vár a 
szépen feldíszített tanterem 
benneteket. Kívánom nek-
tek, hogy érezzétek jól ma-
gatokat nálunk, és sok szép 
sikert éljetek át tanulmá-
nyai tok során. Most, ünne-

pélyesen is, az iskolánk di-
ákjaivá fogadlak benneteket. 

A szülőkhöz is szólt Kiss 
József:

– Mi eddig is arra töre-
kedtünk, és ezután is azon 
igyekezünk, hogy az iskola 
értékeit és eredményeit to-
vábbvigyük, sőt továbbfej-
lesszük. A 2011-ben elfo-
gadott közoktatási törvény 
előírásai szerint ebben a tan-
évben is lesznek kisebb-na-
gyobb változások. A kötele-
ző mindennapos testnevelés 
bevezetése idén már min-
den évfolyamra vonatkozik. 
Az erkölcstan tantárgy neve 
idéntől etika lesz, és a hitta-
nosokkal együtt ma már 1., 
2., 3. és az 5., 6., 7. osztályo-
kat érinti. És még számos új-
donság lesz a gyerekek, pe-
dagógusok, szülők számára, 
amelyekről részletesebben 
a szülői értekezleteken tud-
hatnak meg többet. Ami a 
legfontosabb azonban: mi 
továbbra is szeretnénk minél 
jobban és eredményesebben 
nevelni és tanítani diákjain-
kat. Bízom benne, hogy ez 
sikerülni fog. Ehhez kérem 
minden szülő és diák segít-

ségét és bizalmát is. Kérem 
a kedves szülőket is, hogy 
gyermekeik felkészülésének 
figyelemmel kísérésével se-
gítsék munkánkat. 

– Egy iskola sikeressége 
és eredményessége viszont 
nem csak a pedagógusok 

munkáján és az iskola tár-
gyi feltételein, felszereltsé-
gén múlik. Nagyban múlik 
a diákjainak hozzáállásán, 
munkáján és tanulásán is – 
hangsúlyozta az igazgató, 
amikor a diákokat köszön-
tötte. – A tanulás és munka 
nélküli eredményes iskolát 

sajnos még nem találták fel. 
Ezért azt kérem minden ta-
nítványunktól,  hogy ne csak 
ez az iskola kezdjen új életet, 
hanem határozzátok el, hogy 
a jövőben rendszeresen ké-
szültök a tanórákra, mindig 
elkészítitek a házi feladatot, 

és sohasem hagyjátok ott-
hon a felszereléseiteket. 

Az igazgatói köszöntő 
után Rácalmás emlékpla-
kett, gyémántdiploma és 
Rácalmás Köz-Szolgálatá-
ért elismerés átadásával ért 
véget a tanévnyitó ünnep-
ség. 

Iskolai fejlesztések
Rácalmás önkormányzatának 7 millió forintos hoz-

zájárulásával megújult a Jankovich iskola főépületének 
néhány tanterme, 40 állítható magasságú asztalt és 80 
tanulói széket és két tantermi táblát tudott vásárolni az 
intézmény 2,3 millió forintért és három tanterem ko-
pott parkettáját csiszolták fel, lakkozták le. 3,5 millió 
forintba került a balesetveszélyes, elöregedett ablakok 
cseréje is. Ha ehhez hozzávesszük a tavaszi szünetben 9 
millió forintért kiépített korszerű gázkazánrendszert is, 
akkor bátran állíthatjuk, hogy Rácalmás önkormányza-
ta nem hagyta magára iskoláját, továbbra is magáénak 
érzi, törődik vele.

Még egy örömteli hír: állami pályázat útján nyert 
informatikai eszközök megérkezésével november-de-
cemberben 8 tantermet tud a Jankovich iskola digitális 
táblákkal felszerelni, és birtokba vehetik a diákok a má-
sodik informatika tantermet is. 

A laptopok, digitális táblák, projektorok együttes ér-
téke meghaladja a 15 millió forintot.

Tanítók és tanárok
A Jankovich iskola tan-

testületében is sok válto-
zás történt a tanévkezdés-
kor. Az alsós napköziben 
ettől az évtől kezdve kö-
szönthetik Bécs Kriszti-
nát és egy tanító bácsit, 
Nagy Tamást. Felső tago-
zaton a rajz- és művészet-
oktatásba száll be Dancs 
Esztella. 

Győrfiné Nagy Eszti 
néni nyugdíjba vonulásával 
a magyar és angol szakot 
megbontották. A magyar 

tantárgy egyik pedagógu-
sa Várnai Eszter lesz, míg 
az angolosok táborát Far-
kas Csaba erősíti majd re-
mélhetőleg. 

Az 1. osztályosk taní-
tó nénije Enyediné Keiber 
Nikolett és Füléné Perusza 
Katalin, míg az ötödikesek 
osztályfőnökei Sós Judit és 
Márta István lesznek. 

A katolikus hittanórá-
kat Szemere János plébá-
nos úr tartja ebben a tan-
évben. 
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

BOLHAPIAC
OKTÓBER 17. szombat, 9-12 óráig

a rácalmási művelődési házban

Használt, megunt tárgyaid másnak 
még kincset érnek! 
Sőt, te is találhatsz kincseket!
Régiségek, gyűjtemények, könyvek, ruhák, 
ékszerek, játékok, sportszerek, szerszámok, 
háztartási eszközök, apróságok.

  
Asztalfoglalás 
a 440-456-os telefonszámon, 
személyesen a Művelődési Házban, 
vagy a Facebookon.

Szerkesztett zenei műsor 
a Rácalmás televízióban
A jövőben minden vasárnap 13 órai kezdettel temati-
kus, szerkesztett zenei műsort hallgathatnak a Rácal-
más Televízió képújságjának nézői.

Rácalmási városvédők kisokos
Fogadóóra

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

Elnökségi ülések időpontja: 
minden hónap első hétfője

Adószám: 18486496-1-07
Honlap: www.racalmasivarosvedok.hu
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Rácalmási fiatalok 
nyaraltak Dransfeldben

A két település között 
fennálló partnerkapcso-
lat keretébe augusztus 23-
án hajnalban tizennyolc 
rácalmási fiatal indult egy-
hetes németországi nyara-
lásra Dransfeldbe, Bodnár 
Edina és Szilágyi Irén kísé-
retében.  A német vendéglá-
tó családok este nagy szere-
tettel fogadták a vendégeket, 
a kint töltött napok során 
pedig Rochus Winkler, a 
dransfeldi önkormányzat if-
júsági referense szervezett 
minden napra érdekes el-
foglaltságot. A gazdag prog-

ramban szerepelt többek kö-
zött élményfürdő, göttingeni 
városnézés, a Heide Park 
nevű hatalmas vidámpark 
felkeresése, ahol a legizgal-
masabb játékattrakciókat 
mind kipróbálták a gyere-
kek. Wolfsburgban a Phae-
no nevű, interaktív tudomá-
nyos játszóházban jártunk, 
vízisíztünk a Twistesee ne-
vezetű tavon, Sababurgban 
megnéztük a vadasparkot is, 
de voltunk minigolfozni is és 
mindenki nagyon jól érzete 
magát a búcsú grillpartin is. 

Rácalmás és Dransfeld 
finanszírozta a teljes prog-

ram költségét, így a résztve-
vő gyerekek számára teljesen 
ingyenes volt a nyaralás. A 
Rácalmási Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat 150.000 
forint értékű támogatásból 
vásárolt egész hétre való üdí-
tőt, édességet, rágcsálnivalót, 
gyümölcsöt a gyerekeknek a 
kirándulásokra. 

A vendégfogadó csalá-
dok nagyon kedvesek voltak, 
akik egy hétig saját gyerme-
kükként bántak a rácalmási 
vendégekkel, minden kíván-
ságukat igyekeztek teljesí-
teni. Barátságok szövődtek 
a német és magyar fiatalok 
között, jövőre pedig cserével 
folytatódik a program: vár-
hatóan július végén érkezik 
majd Rácalmásra nyaralni a 
német diákcsoport.

Szilágyi Irén
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Új könyvek 
a könyvtárban

Ismét számos új kötettel gyarapodott a rácalmási 
könyvtár. 

Új regények, ismeretterjesztő könyvek, gyermek- és 
ifjúsági könyvek érkeztek megszépült, átalakult könyv-
tárunkba. 

Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat keddtől pénte-
kig 10-18 óráig, szombaton 14-18 óráig. 

A könyvtár hétfőn és vasárnap zárva tart.

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

Vendégünk: 
Boldizsár Ildikó

Október 7-én, szerdán 14 órától Boldizsár Ildikó író, mesekutató 
lesz a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Cimbora 
Klub vendége. Az izgalmas mesefoglalkozásra a belépés díjtalan, 
mindenkit szeretettel várunk!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
rendszeresen működő klubjai, csoportjai

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília

Hétfő 14.00-17.00
Kedd 14.00-16.00

Szerda 14.00-16.00
Csütörtök 13.00-16.00

HÖLGYFITNESS
Vezetője: 

Czakóné F. Zsuzsanna
Kedd 19.00-20.00

Csütörtök 19.00-20.00
BARINA

NÉPTÁNCEGYÜTTES
Vezetők: Bocsi Nóra, 
Molnár István Dániel

Próbák: minden szombaton
10.00-11.00 (gyermek I.)
11.00-13.00 (gyermek II.) 

14.00-16.00 (felnőttek)

APPLE COUNTRY 
KLUB

Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

 PILATES 
Vezetője: Vida Orsolya

Kedd: 17.30-18.30
Csütörtök: 17.30-18.30 

ANGOL KLUB
Vezetője: Tóth Szilvia

Csütörtök 18.30-20.00

CIKCAKK 
FOLTVARRÓ KÖR

Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4. 
szombat 15.00-18.00

„RINGATÓ” 
zenés foglalkozás 

kisbabásoknak
Vezetője: Veréb Judit

Kedd 9.30-10.30

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária

Péntek 15.00-19.00

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
SZAKKÖR

Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda 17.00-19.00

CIMBORA KLUB
Vezetője: 

Törökné Antal Mária
Minden hónap 

1. szombat 15.00-17.00

NAPSUGÁR 
ASSZONYKÓRUS

Vezetője: 
Szvoboda Ferencné
Szerda 9.30-11.00

SAKK KLUB 
GYEREKEKNEK

Vezetője: Kondás László
Péntek 17.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné

Csütörtök 16.00  (kéthetente)

RÁCALMÁSI 
JÁTÉKSZÍNKÖR

Vezetője: Baksa László
Péntek  18.00-20.00

SZENT GYÖRGY 
POLGÁRŐR EGYESÜLET

Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó 
péntekje 19.00-21.00

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerda 

17.00-19.00

MOZGÁSSÉRÜLT 
EGYESÜLET

Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó 
szerdája 15.00-16.00
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Kolek Andrásné 
(Kaszás Olga)

1932-2015
Elment ő is. Hiszen 

ment, bandukolt ő mindig, 
mert szerette, ha emberek-
kel van körülvéve. Érdekel-
te, hogy mi történt mások-
kal, rákérdezett mindenkire 
az egész rokonságból, és fi-
gyelemmel kísérte, kinek 
hogyan alakul a sorsa. Sze-
líden, mosolyogva, szinte 
bocsánatot kérve azért is, 
hogy megszólít, hogy még 
létezik. Az életén átgázoló 
rendszerváltások során va-
lahogy mindig a vesztesek 
közt találta magát. A negy-
venes évek végén kisbirto-
kos család gyermekeként, a 
kilencvenes években a haj-
dani párttitkár és tanács-
elnök feleségeként bőven 
volt lehetősége az emberi 
természet tanulmányozá-
sára.

Veszprémben szerez-
te tanítói oklevelét. Pályá-
ját 1952-ben Rácalmáson 
kezdte a Tallián kastélyban 
működő kollégiumban, 
melyben a Sztálinváros 
építésén dolgozó, barak-
kokban élő szülők gyerme-
kei éltek. 1958-ban vették 
át a falu általános iskolá-
jába, majd Kulcsra került, 
ahol évtizedeken át tanított 
férjével, Kolek Andrással 
együtt. A kulcsi felső tago-
zat megszűnése után ke-
vés gyermek maradt az alsó 
tagozaton, mert sok szülő 
gondolta úgy, hogy abba az 
iskolába íratja a gyermekét, 
ahol az a nyolc évfolyamot 
iskolaváltás nélkül tudja el-
végezni.  Az oktató-nevelő 
munka így összevont osz-
tályokban zajlott a további-
akban, és ennek soha nem 
tapasztaltuk hátrányos ha-

tását. A kulcsi tagiskolá-
ból érkező tanulók min-
dig megállták a helyüket a 
felsőben, Rácalmáson. Ér-
deklődőek, önállóak, ud-
variasak voltak és szíve-
sen vettek részt az iskolai 
munkában. Az ott tanító 
két kolléganő szaktudá-
sának és lelkiismeretessé-
gének volt köszönhető, 
hogy az osztályösszevonást 
előnnyé tudták változtat-
ni. 1988-ban vonult nyuga-
lomba Olgi néni.

Hamarosan elvesztette a 
férjét, rokonsága távol élt, 
gyermekkel pedig nem ál-
dotta meg őket a sors. Párja 
nélkül az életnek csak a lát-
szatát tartotta fenn, a haj-
dan társaságkedvelő, vidám 
teremtés bezárkózott ma-
gányába. Nézem az üres la-
kást, a rokonok által kise-
lejtezett kacatokat, melyek 
az ő számára fontosak vol-
tak. Mi marad utána? Nem 
tárgyak őrzik az emlékét, 
hanem azok a rég felnőtté 
vált kis nebulók, akiknek ő 
vezette a kezét az első be-
tűk formálásakor. Legyen 
neki könnyű a föld!

Németh Miklósné

IN MEMORIAM Világbajnokságon 
szerepeltek 
a VAJK íjászok!

2015. 08. 24-29. között 
Gödöllő adott otthont az 
IFAA 3D íjász világbajnok-
ságnak, amelyen a Rácalmás 
Sportegyesület VAJK Íjász 
Szakosztálya 10 versenyző-
vel vett részt. A rendezvény 
sportdiplomáciai sikerét jel-
zi az is, hogy közel 1500 íjász 
részvételével minden idők 
legnagyobb létszámú világ-
versenyét sikerült Magyar-
országra csábítani. Argentí-
nától kezdve a Dél-Afrikai 
Köztársaságon át Új-Zélan-
dig jöttek versenyzők, akik 
mind nagyon elégedetten 
távoztak tőlünk. 

A verseny 4 napon át zaj-
lott különböző kategóriák-
ban, és eltérő helyszíneken 
Gödöllő közvetlen környé-
kén, a végeredményt a 4 
nap összesített pontszáma 
adta meg. Sajnos csigás íjá-
szainknak nem teljesen úgy 
sikerült a verseny, ahogy 
szerették volna, ebben tech-
nikai-és egyéb problémák 
akadályozták őket, de va-
dászreflex íjászaink nagyon 

szépen szerepeltek a leg-
népesebb kategóriában. Az 
eredmények:

AMBU kategória 66 ne-
vező: Márta Róbert 40. Már-
ta István 53. Szulik Ákos 57. 
hely.

JMBU kategória 9 indu-
ló: Bényei Ákos 7. hely.

YAMFU kategória 5 in-
duló: Füle László Gábor 5. 
hely.

VMBHR kategória 71 
induló: Füle László 66. hely.

AMBBR kategória 42 in-
duló: Pesei Patrik 42. hely.

AMBHR kategória 186 
induló: Tóth Csaba 38. hely 
Tóth Balázs 54. hely.

JMBHR kategória 34 
induló: Pesei Krisztián 15. 
hely.

Gratulálunk az elért ered-
ményekhez, és köszönjük 
a Rácalmás Sportegyesület 
és Rácalmás Város Önkor-
mányzatának támogatását, 
amelyet a felkészülési idő-
szakban nyújtottak nekünk.

Tóth Balázs
szakosztályvezető
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Közös varrást rendez 
a Cikkcakk

Október 10-én közös patchwork varrásra várja a régió foltvarróit a 
Cikcakk Foltvarró Klub. A kellemes hangulatú közös varrós délelőtt 
9 órakor kezdődik a művelődési ház nagytermében. 
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. október 

23-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2015. október 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb október 12-ig  juttassák el a szerkesztő-
bizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármes-
teri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Wilhelm Benett Krisztián, 2015. 09. 05. Ibolya köz
Házlinger Barbara, 2015. 09. 11. Bajcsy-Zs. u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs in-

formációjuk.
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A rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a kerékpárosokat
Közelednek a hosszú, hűvös 

őszi esték, amelyek alkalmasak 
a besurranó tolvajok számára 
bűncselekmények elkövetésére, 
ezért egyesületünk úgy döntött, 
hogy a járőrözéseket a késő dél-
utáni és a kora esti órákra össz-
pontosítja, így talán meg tudjuk 
előzni ezeket a bűncselekmé-
nyeket. Kérünk viszont minden 
lakót, hogy most se felejtkezzen 
el a már sokat emlegetett biz-
tonsági óvintézkedésektől: nap 
közben is,  de főleg az esti órák-
ban zárják a kertkapukat és a 
lakás ajtókat, továbbá alkalmaz-
zák a már bevált SZEM-moz-
galmat, ügyeljenek szomszéda-
ik, barátaik és a köz vagyonára. 

Az ingatlanok védelmén 
kívül fontosnak tartjuk a fi-
gyelmeztetést, hogy mindenki 

kerékpározása során, saját ér-
dekében  használja a biztonsági 
felszereléseket, különös tekin-
tettel a világító, fényvisszaverő 
eszközökre! Hangsúlyozzuk ezt 
azért is, mert a közel jövőben a 
rendőrség sűrűbben fogja ellen-
őrizni a településünkön közle-
kedő kerékpárosokat. 

Tagjaink ismételten minden 
reggel ott állnak a gyalogátke-
lőhelyeknél és az iskola bejára-
tánál, figyelnek az iskolába ér-
kező gyermekeink biztonságos 
közlekedésére.

Egyesületünk a napokban 
megkapta az értesítést a NAV-
tól a 2014-évi adó 1% összegéről, 
ami az idei évben is örvendetes. 
Az önök támogatása meghalad-
ta a 900 ezer forintot, a végleges 
elszámolás azonban még hozhat 

változást az átutalásra kerülő ösz-
szegben. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani mindazoknak,  
akik úgy gondolták, hogy egye-
sületünket, és  ezzel Rácalmás 

közbiztonságát segítik. Hálásak 
vagyunk azokért a kétezer fo-
rintos felajánlásokért is, amelye-
ket Rácalmás lakóitól kaptunk,és 
köszönetet mondunk azoknak a 
nem rácalmási, de Rácalmáson 
munkát végző cégek is, akiknek a 
támogatását élvezzük.  Ez utób-
bi összege megközelítette az 500 
ezer forintot.

Pénteken kezdődik a Tök-
fesztivál, amelynek biztosítása, a 
közlekedés rendjének fenntartása 
egyesületi tagjainak a legnagyobb 
kihívást jelenti minden évben. 
Napi szinten közel 30 polgárőr-
rel  próbáljuk a múlt évekhez ha-
sonlóan biztosítani a rendezvényt 
a rendőrséggel közösen, reméljük 
megfelelő szinten.

Vizi István
elnökségi tag

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és  könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

  
25/440-957

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 
40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561

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

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal: 06-20-9726-597

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899



Rácalmás 19

Rácalmás   Sportegyesület
Három kenusunk 
válogatott lett!

Három kenusunk, Bu-
csi Bence, Nagy Ivo Mété és 
Bucsi Bálint a serdülő válo-
gatott tagjai lettek. Az Or-
szágos  Bajnokságon elért 
bajnoki cím alapján érde-
melték ki ezt a lehetőséget!

Edzőjük, Vízi Gábor.
A szakosztály történe tében 

először szerepelnek nemzet-

közi megmérettetésen ver-
senyzőink. Bucsi Bence és 
Nagy Ivo Máté szeptem-
ber 25-26-27-én Lengyelor-
szágban indulnak az ORV-n, 
amely a serdülők és az ifjúsá-
gi versenyzők seregszemléjén.

Versenyzőink C-4 1000 
és 500 méteren indulnak.

Bölcskei Ferenc

Laura harmadik helyen 
végzett

 Horváth Laura a Győr-
ben megrendezett Mara-
ton VB ideje alatt, bemutató 
versenyen vett részt. Csapat-
társaival, akik más egyesület 
tagjai, harmadik helyezést 
értek el.

Edzője, Antal Iván hely-
színen látta el tanácsokkal.

Gratulálunk.
Bölcskei Ferenc Antal Iván edző

A csapatkép nyáron, a Lurkó évzáróról a focistákról... 

Fejér megye II. osztály 
Agárdi Termál csoport
A felnőtt csapat őszi sorsolása

2015.09.26 15 óra: Kulcs - Rácalmás 
2015.10.04 15 óra: Rácalmás- Nagylók
2015.10.11  14:30: Aba-Sárvíz - Rácalmás
2015.10.18  14:30: Rácalmás - Besnyő 
2015.10.25  13:30: Adony - Rácalmás

U-19-es következő mérkőzései:
2015.09.26 10 óra: Kulcs - Rácalmás 
2015.10.03 10 óra: Rácalmás - Nagylók
2015.10.10 10 óra: Aba-Sárvíz - Rácalmás
2015.10.17 10 óra: Rácalmás- Nádasdladány „B”
2015.10.24 10 óra: Adony - Rácalmás 

U-7, U-9, U-11, U-13 csapataink a Bozsik Programban 
szerepelnek az első torna szeptember végére várható.

Büszkék vagyunk 
a legifjabb focistáinkra
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
Egy mai fiatal el tudja 

képzelni, hogy nagyszüleihez 
a háziorvos gyalog, vagy ke-
rékpárral, esetleg motorbicik-
livel ment? Itt Rácalmáson 
és környékén, ahol sok tanya-
központ volt, lovaskocsival ju-
tott el az orvos a családokhoz. 
Dr Sárközi Ferenc ezen orvo-
sok közé tartozott, aki életét a 
hivatásának és a rácalmási-
aknak szentelte. 46 éven ke-
resztül gyógyította- az akko-
ri körülmények között magas 
színvonalon- betegeit. A mai 
idősek, akik ismerték őt, szere-
tettel emlékeznek egykori or-
vosukra. Felesége, a rácalmási 
Wetzel Rozália (Rózsi) mind-
végig mellette állt és segítette 
munkájában, naplót írt, amit 
leánya, Sárközi Mária, Dr 
Papp-Váry Árpádné rendezett 
sajtó alá és adta ki a könyvet 
“Sorsunk Rácalmás” címmel. 
Wetzel Rózsi regényt és na-
gyon szép verseket is írt. Remé-
lem, hogy ezek közül néhányat 
előbb-utóbb a rácalmásiak is 
megismerhetnek. Wetzel Ró-
zsi az írószövetségnek is tag-
ja volt. A “Sorsunk Rácal-
más” című könyvben található 
Dr Sárközi Ferenc nyugdíj-
ba vonulása alkalmából ren-
dezett ünnepségen elmondott 
búcsúbeszéde 1976 december-
ében. Vallomása nagyon jó ké-
pet ad az akkori 30-40 évről, 
sok mindent megismerhetünk 
a falu életéből. 

Dr Sárközi Ferenc 
(1901-1984) vallomása 
önmagáról és a faluról

Sárközi Ferenc a Felvi-
dékről származik. Elemi is-
koláit a Felvidéken, Terény-
ben végezte. A gimnáziumot 
a ciszterek esztergomi isko-
lájában járta. A trianoni béke 
idején már egyetemi hallga-
tó volt a budapesti egyete-
men. Diplomáját 1926-ban 
kapta meg. 

Az egyetem elvégzése 
után, 1926. augusztus 1-től 

a székesfehérvári megyei 
kórház belgyógyászati, szü-
lészeti és sebészeti osztályán 
dolgozott, mint gyakornok, 
majd segéd-, illetve alorvos. 
Mint fiatal kórházi orvos-
nak, a Fejér megyei veze-
tés három betöltendő állást 
ajánlott fel: Kálóz, Alcsút, 
Rácalmás. Először Rácal-
mást tekintette meg. Ezt 
írja: „Amikor megláttam a 
Dunát, a zöld színben pom-
pázó szigetet és a gyönyörű 
fekvésű falut, rögtön tudtam, 
hogy ez az én falum és innen 
többé nem akarok elmenni. 
Én az Ipoly partján nőttem 
fel, a Duna mellett Eszter-
gomban jártam iskolámat, 
én csak víz mellett tudok 
élni! 1931 február 1-én vá-
lasztottak Rácalmás község 
orvosává és azóta, ezen ál-
lásban működtem a mai na-
pig. 1977. január 1-el vonu-
lok nyugdíjba”.

A Szigetfő utca 11-ben 
(a mai polgármesteri hiva-
tal) lakott a Wetzel család. 
A család két fiatalembere, 
György és Ernő, a szem-
közti kúriában (ma üresen 
álló romos épület, mely Ju-
hos Béla tulajdona) lakó két 
Meszlényi leányt vette fele-
ségül. Wetzel Ernő Meszlé-
nyi Rozáliát választotta élet-
társul. Az ő leányuk Wetzel 
Rozália (1909-1986), a ké-
sőbbi Sárközi Ferencné. A 
szülőknek a temetői Kápol-
na dombon, a Jankovich ká-

polna előtt áll a magas Jézus 
szoborral díszített kriptája. 

Wetzel Rózsi a tanítókép-
ző elvégzése után író szere-
tett volna lenni. Révai József 
szerkesztette lapokban Vi-
rágh Rózsi állnéven publi-
kált tárcákat, verseket. Az Új 
Szivárvány című folyóirat 
„Mindenki elmegy…..” című 
regényét folytatásokban kö-
zölte. Sárközi Ferenccel kö-
tött házassága után az írások 
elmaradtak. Sárközi kijelen-
tette: „Nem akarom, hogy a 
feleségem írjon”. Az indok-
lást sem akkor, sem később 
nem adta meg.

Wetzel Rózsiból házassá-
ga után is kibújt az egykori 
író és papírra vetett egy-egy 
verset, vagy tárcát. Ezek azt 
bizonyítják, hogy tehetséges 
író lehetett volna.

Dr. Sárközi Ferenc bú-
csúbeszédéből:

Anyagi helyzetem ide-
érkezéskor nem volt rózsás. 
Rendelőm felszerelését éve-
kig fizetgettem. Járművem 
nem volt a nagy körzethez. 
A tanyákra parasztkocsival 
jártam. Később tudtam ven-
ni egy kis motort, amelyről 
egyszer beleestem a kulcsi 
vízállás 2 méteres, békanyá-
las vízébe és úgy kellett ki-
úsznom. Még szerencse, 
hogy tudtam úszni.

Ugyanezzel a motor-
ral még egyszer megjártam, 
20 fokos hidegben, éjjel egy 
órakor mentem szüléshez 
Kulcsba és fél úton kifo-
gyott a benzinem. Igyekez-
tem a motort olyan gyorsan 
tolni, hogy a szüléshez még 
idejében odaérjek, és ez si-
került is.

Hogy még a közlekedés-
nél maradjak, a háború után 
megvettem a szeszfőzdés le-
vitézlett Tátra kocsiját, amit, 
önindítója nem lévén, hol 
én, hol a feleségem kurbliz-
tunk. A kurbli egyszer úgy 
sípcsonton rúgott, hogy egy 
hétig sánta voltam. Ez az 
autóm rövid idő után a ga-
rázsban elégett, hiába siettek 
a helybéli és a dunaújváro-
si tűzoltók a segítségünkre. 
Az autóm biztosítva nem 
volt, újat venni nem tud-
tam, és ettől fogva 10 évig, 
télen-nyáron egy kis Simp-
son motoron közlekedtem. 
Egyenlőre nem is volt rá 
reményem, hogy új jármű-
vet szerezzek. Akkor ösz-
szedűl a házunk csőrepedés 
következtében. Megjegyez-
ni kívánom, hogy a 25 éves 
orvosi jubileumon alkalmá-
val a velem interjút készí-
tő újságíró azt kérdezte tő-
lem „Mik a távolabbi tervei?” 
Mire én azt feleltem, „Víz-
vezetéket Rácalmásnak.” Ez 
a vízvezeték el is készült, el-
értem a célomat. Aztán egy 

Dr. Sárközi Ferenc

A focicsapat
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szép napon ez a vízvezeték 
engem vert ki a házamból. 
A cső eltört, a víz két hétig 
zuhogott a ház alá. A fele-
ségem ösztönzésére, aki elég 
harcias teremtés, hiszen jól 
ismerik, pert indítottunk és 
két év után perünket a leg-
felső bíróságon megnyertük. 
A kártérítésből futotta egy 
autóra. Így hát házunk már 
nem volt, de újra lett egy au-
tónk, azaz egy Trabantunk. 
Ez a Trabant már 9 éves, en-
nek is hol itt fáj, hol ott fáj, 
de elköhög talán még egy 
kis ideig velünk. Egészség-
ügyileg ugyan előnyben van 
velünk szemben, mert már 
harmadszor kapott új szívet, 
azaz motort. Mi is gondol-
kodunk egy ilyen saját szív-
cserén, de Barnard profesz-
szor a műtétet nem vállalja.

Életemben csak rövid 
időre hagytam el a községet, 
mikor, mint orvos, a fehérvá-
ri 526-os hadikórház sebé-
szetén működtem. Katonai 
karrierem nem valami irigy-
lendő volt, mert annak da-
cára, hogy a hat hónap alatt 
bombázások közepette éjjel-
nappal operáltunk, mégsem 
vittem magasabbra a címze-
tes őrvezetői rangnál. Sze-
rencsém volt, mert a megyé-
ből két orvost szereltek le, és 
az egyik én lehettem.

1944. november 1-én le-
szereltem, hazajöttem. Itt-
hon csendesen megkezdtük 
a falu egészségügyi ellátásá-
nak megszervezését, tekin-
tettel a várható rendkívüli 
állapotra. Amikor a pincébe 
kényszerültünk, a rendelést 
ott folytattuk. Éjjel látogat-
tam a fekvő betegeket, sebe-
sülteket. Azokat a friss se-
besülteket, akiket aktíváink 
a pincébe hoztak, megfele-
lő körülményeket teremt-
ve, el tudtam látni. Ebben a 
pincében 28-an tartózkod-
tunk, a ház elment a fejünk 
fölül, de mind életben ma-
radtunk. Kisfiunk 10 éves 
volt mindenben segédke-
zett, kislányunk 1 éves volt, 
ott a bombázások közepette 

tanult beszélni és járni. Első 
szava az volt, hogy “bomba”. 
Itt külön köszönetet szeret-
nék mondani azoknak, akik 
ezekben a nehéz időkben se-
gítségemre voltak. 

Családi házuk a rendelő-
vel együtt a Kossuth Lajos 
utca 34 sz. alatt volt. A lösz-
fal megcsúszása miatt eltört 
a vízvezetékcső és a kiömlő 
víz az épületet alámosta. A 
ház 1965-ben lesüllyedt, falai 
megrepedtek, lakhatatlan-
ná vált. A családot a Tanács 
a Bay kúriában helyezte el, a 
rendelőt pedig a Bruck köz-
ben. Sárköziék életük végéig 
a Bay kúriában laktak. Ebben 
az épületben nem volt vízve-
zeték, messziről kellett a vizet 
vödrözni. Dr. Sárköziné Ká-
dár Jánosnak írt levelet és tőle 
kért segítséget. A Kádár tit-
kárság a Vöröskeresztet bíz-
ta meg a gyors megoldással. 
Így hamarosan lett az épület-
ben víz. 

Sárközi doktor nem a 
mai értelembe vett házior-
vos volt. Szülészorvos is volt: 
olyan szüléseket vezetett le, 
mint farfekvéses, rátekere-
dett köldökzsinóros szülés, 
vagy ahol fogókészüléket 
kellett használni. Ellátta a 
fogászati-, sebészeti és gyer-
mekorvosi munkát.

A higiéniai állapotok 
egyes területeken nagyon el-
maradottak voltak. Erre jó 
példa a dobókai tanya, ahol 
egy tehenészet volt és a tisz-
tasággal semmit nem törőd-
tek, a szennyezett tejet be-
szállították a központba és 
így elszennyezték az összes 
tejet. Egy másik esetben sú-
lyos járvány tört ki, az ösz-
szes házi kút fertőtlenítésé-
nél személyesen jelen volt. 

46 évig a falu orvosának 
lenni, nem kis feladat, min-
denkit ismert, mindenki is-
merte. Szerette a gyermeke-
ket. A gyerekeknek doktor 
Feri bácsi volt. Ide illő pél-
da: egyszer motorkerék-
párjával megállt az óvoda 
kerítése mellett és a rossz 
kerítésen kibújt egy kis lány, 
kérte, hogy szöktesse meg 
motorkerékpárjával. Sárkö-
zi gyorsan motorjára ültette 
és csinált vele egy kört, mire 
visszatértek az egész óvoda 
az utcán várta.

A falu fiataljaival együtt 
sportolt. A focicsapat aktív 
tagja volt. Vadászatokon is 
rendszeresen részt vett. Sok 
nyulat lőttek. Feleségével a 
Kis-Dunán gyakran csóna-
káztak.

A gyógyszerek terén 
„konzervatív” volt. Szeret-

te kivárni, hogy a beteg ma-
gától gyűjt ellenanyagot. Ez 
sokak véleményével nem 
egyezett. Vallotta továb-
bá, a betegnek megmonda-
ni, hogy menthetetlen, hogy 
halálos beteg, nem szabad. 
Ez nyílt halálba taszítás. Hol 
a könyörület- kérdezte.

Búcsúbeszédét az alábbi-
akkal fejezte be:

Egész életem nyitott 
könyv volt, mindenki tud-
ta hol vagyok és merre já-
rok, hosszú éveken keresztül 
még szabadságra sem me-
hettem, mert nem volt he-
lyettesítő orvos. Viszont én 
helyettesítettem a rácalmási 
5000 lakos ellátása mellett 
egy évig Perkátán, több íz-
ben Adonyban és hosszabb 
ideig Dunapentelén, ahová 
akkor Nagyvenyim és Kisa-
postag is tartoztak. Mint is-
kolafogász távoli községeket 
is látogattam. Ha ma erre 
gondolok, nehezen tudom 
megérteni, hogy fizikailag 
hogy is tudtam helytállni?

Mit mondhatok még? Ez 
az én falum, ahol felneveltük 
gyermekeinket és sétálga-
tunk unokáinkkal. Rácalmás 
minden lakójának jó egész-
séget, békét és megelégedést 
kívánok!”

Dr. Sárközi Ferenc 1984-
ben meghalt. Felesége, 
Wetzel Rózsi 1986-ban kö-
vette. Mindketten  Wetzel 
Rózsi szüleinek kriptájában 
nyugszanak. Halála után ha-
marosan utcát neveztek el dr. 
Sárközi Ferencről.

Két gyermekük szüle-
tett. Ferenc fiuk 1943-ban 
született és agráregyetemet 
végzett. Végig az Mező-
gazdasági Minisztériumban 
dolgozott. Ipari növény-
termesztés és vetőmag ter-
mesztés volt a szakterülete. 
Mária leányuk az ELTE-n 
tanult nyelveket. Szakfordí-
tóként angol, német és orosz 
nyelvből fordított.

Szalai Árpád
Forrás: 
Sárközi Ferencné Sorsunk 

Rácalmás című könyve

Dr. Sárközi Ferenc és Wetzel Rózsi
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A református egyházközség hírei

Jótékonysági koncert az 
épülő közösségi ház javára

A taksonyi Treff Band, keresztyén zenekar lesz a vendé-
günk október 17-én, szombaton 17 órától a rácalmási mű-
velődési ház nagytermében. A koncerten befolyt adomá-
nyokat az építkezésre fordítjuk. Szeretettel várunk minden 
rácalmási érdeklődőt, támogatót!

Istentiszteletek minden vasárnap 10.30-kor a református 
templomban.

Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhat ak-
tuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről, be-
számolókat 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

Cserkész hírek...

Nemsokára elkezdjük a betlehemes játékra készülést!
Az iskolaévhez igazodva 

megkezdtük ötödik cserké-
szévünket. Jól sikerült az év-
nyitó-toborzónk. Röpke öt 
órába többek között belefért 
három esküvő és egy divat-
bemutató téli-nyári kollek-
cióval, játék, kézműveske-
dés, beszélgetés. 4kg lisztből 
sütöttünk lángost pár darab 
maradt belőle, a sütemények 
és egyéb rágcsálnivalók ma-
radéktalanul elfogytak. Szép 

számmal érkeztek újoncok 
is. Továbbra is várunk jelent-
kezőket! Szeptember 5-én 
őrsi foglalkozásokat tartot-
tunk.

Segítettünk a templo-
munk kitakarításában. A 
konténernyi szemét helyé-
re is hit, remény és szere-
tet költözzön! Szeptember 
20-án a plébániai nyílt na-
pon veszünk részt, mellyen 
egyházközségünk jövőjéről 

beszélgetünk. Cserkészeink 
a vendéglátásban és a prog-
ramszervezésben vállalnak 
szerepet. Ekkor készítjük el 
tökdekorációnkat is.

Világ gyalogló nap Rácal-
máson október 3-án. Ahogy 
minden évben, most is ott a 
helyünk!

Az őszi portyánkat a szü-
netben október 24-29. kö-
zött tervezzük 6 nap (5 éj) 
időtartamban.

Nemsokára elkezdjük a 
betlehemes játékokra a fel-
készülést Varjúné Müller 
Ágnes és Csepregi Márton 
vezetésével.

Október 4-én és novem-
ber 29-én gitáros misék lesz-
nek a római katolikus temp-
lomban!

Éves munkatervünket 
megtalálják weboldalunkon: 
http:/almasicserkeszek.web-
node.hu/     Blau Sándor 

Új egyesület Rácalmáson!
Tisztelt Rácalmásiak!
A Szellemi Ember Baráti 

Kör Egyesületet szeretném 
bemutatni néhány sorban.

Baráti körünket 1998-
ban alapítottuk Dunaújvá-
rosban, akkor még alapvető-
en az ifjúságvédelem, a drog 
prevenció feladataira össz-
pontosítva. Újságot adtunk 
ki, rádiós műsorokat, előadá-
sokat szerveztünk a fiatalok 
részére.

Az idők folyamán a ba-
ráti kör tagsága szinte tel-
jesen lecserélődött és egy 
olyan kulturális egyesületté 
vált, amelyben egyre inkább 
a keresztény gondolkodásé, 
az önismereté és a közösség-
építésé lett a fő szerep. 4 éve 
szervezzük Tudástár névvel 
előadásainkat Dunaújváros-
ban a szerves magyar kul-
túra értékeinek bemutatása, 
átörökítése céljából.

Jelenleg Kultúra Men-
tés névvel egy kistérségi 
kulturális együttműködési 
programot dolgoztunk ki a 
dunaújvárosi Munkásmű-
velődési Központtal közö-
sen. Ennek részeként hama-
rosan minden környékbeli 
lakos számára egy elektro-
nikus programnaptárral 
szolgálhatunk, ahol a kör-
nyező települések program-
jai megtalálhatóak lesznek. 
Ugyanennek a projektnek a 

része a most szeptemberben 
induló Pentele Szakrális 
Szabadegyetem, ami a ha-
gyományt, a történelmet, és 
az ezekhez kapcsolódó aszt-
rológiai tudást ötvözi a tes-
ti-lelki-szellemi „EGÉSZ-
ség” természetgyógyászati 
ismereteinek, valamint az 
önismeret kikerülhetetlen 
gyakorlatainak kiegészíté-
sével.

Baráti körünk tagságban 
nem terjeszkedő, akinek dol-
ga van velünk, azt hozzánk 
vezeti a sors. Majdnem min-
den környező településről 
vannak tagjaink, ebből 6 fő 
rácalmási.

Bővebb információ a 06 
70 940 3615-ös telefonszá-
mon, vagy a szembarati-
kor1998@gmail.com ímél-
címen kapható.

Molnár József 
(DODI) 

- a SZEM Baráti Kör 
vezetője
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FŰNYÍRÁST, IRTÁST VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel, 

elszállítással, mulcsozó 
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron, 

extra gyorsan!
Tel: 06 70 246 3800

Eladó 2 szoba összkomfortos, 
cserépkályhás ház, 40 négyzet-
méter melléképülettel, aszta-
losipari gépekkel együtt, vagy a 
gépek külön. Irányár 15 millió Ft. 
Érd.: 25/742-759


Eladó! 2 db fotel, 1 000-Ft/db. 
Három fiókos régi Lehel fagyasz-

tó 3 000 Ft. Nagyméretű íróasz-
tal 8 000 Ft. 110x150 cm barna 
redőny 5 000 Ft. Kétszemélyes 
ágy, ágyneműtartóval, két éj-
jeliszekrénnyel 25 000 Ft. 1 db 
csillár 2 000 Ft. TV 10 000 Ft. Ér-
deklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 25/742-759.

Apróhirdetés

Lakossági felhívás!
Rácalmás város családsegítő és gyermekjóléti szolgálata köszö-

ni az eddigi adományokat!
Továbbra is szükségünk van az önök felajánlásaira!
Nagy segítséget jelentene egy működőképes kerékpár 13 éves 

gyermek számára, mely megkönnyítené az iskolába járását!
A fűtési időszak közeledtével, több ügyfelünk elfogadna hasz-

nálható, fatüzelésű kályhát!
Ezenkívül folyamatosan várjuk a használható ruha-, háztartási 

kis- és nagygép adományaikat!
Elérhetőség:  Széchenyi tér 19.   Telefon: 06-25-440-018 és 

06-25-440-440
Köszönettel:              Szilvási Katalin 

és Rozonics Patrícia 
 családgondozók

A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ 

karbantartó
munkatársat keres
határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszonyban.

Munkavégzés helye:
Rácalmás, Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ
Feladatok:

A kúria épületeinek, berendezéseinek, használati tárgyainak, 
eszközeinek karbantartása, állagmegóvása. A rendezvények 
technikai és felszerelésbeli előkészítése, biztosítása. Az épü-
letek vagyonvédelmi berendezéseinek felügyelete.

Elvárások: 
– Min. középfokú végzettség (pl.: villanyszerelő, csőszerelő)
– Megbízható, szorgalmas, precíz, önálló munkavégzés
– B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
– Hangtechnika eszközök használatának ismerete

Munkába állás legkorábbi időpontja: 2015. október 05.
Bérezés: Közalkalmazotti bértábla alapján.
Jelentkezés módja: 

Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (vagy  
annak igénylését igazoló dokumentum ), iskolai végzettséget 
igazoló dokumentumok másolatai.

Jelentkezési határidő:  2015. szeptember 28 
Benyújtás módja:

Személyesen, elektronikus vagy postai úton.
Benyújtás helye:

Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ 
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7. 
info@jankovichkuria.hu Tel: 0625/440-020




