2015. október XXII. évfolyam 10. 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

Ismét egy csodálatos Szentivánéji előadásnak lettünk
részesei a RáJátSzik színi
társulatának jóvoltából. Köszönjük.
6. oldal

Rácalmás Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom
nemzeti ünnepünk előestéjén az
1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójának alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre
2015. október 22. csütörtök 17 órára
a Jankovich Miklós Általános Iskolába.
A megemlékezés a Millenniumi tónál elhelyezett 1956-os emlékműnél koszorúzással
folytatódik, ahová közösen, fáklyás menetben sétálunk át.
Schrick István
polgármester

Halottaink emlékére
Most itt a mécses pislogó fényénél megállok,
nagy ez a temető és ...sóhajtok, várok.
Amíg szemem kitisztul és újra látok megint,
egy szelíd fuvallat arcon legyint.
Mint egy simogató kéz, mely utamra bocsájt,
már nem oly nehéz a lelkem, ami idejövet fájt.
A sok apró fény, mintha meleget is adna,
már nem fázom, megyek tovább utamra.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a Tökfesztivált idén, ám ettől
függetlenül a nagyrendezvényünkön, főleg délután, sokan voltak
( 4-5. oldal)

Emlékezzünk méltó módon elhunyt szeretteinkre, ismerőseinkre, barátainkra Mindenszentekkor és Halottak
napján!
Schrick István
polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az
Emberi Erőforrás Minisztérium által meghirdetett
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók köre:

A) Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
B) Az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik
a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 9.
Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölthetők: a www.racalmas.hu, valamint a www.bursa.hu honlapokról.
További tájékoztatás a Rácalmási Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 1113., telefon: 25/517-853)
Rácalmás, 2015. szeptember 29.
Schrick István
polgármester
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

Árok, járda és út

A képviselő-testület a költségvetési rendeletben rögzített
céloknak megfelelően döntött arról, hogy a Körtés utcában
megépítésre kerül a járda, a csapadékvíz-elvezetés burkolt
rendszerben, valamint az út is. A Petőfiben és a Fő utcán
fedett vízelvezető árok lesz, és a pékségnél parkolóhelyeket
alakítanak ki.

LOMTALANÍTÁS
NOVEMBER 3-án kedden,
NOVEMBER 6-án pénteken,
NOVEMBER 7-én (az üdülőövezetben)
lomtalanítás lesz Rácalmáson a lakosság részére.
Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos kukaürítési
(szemétszállítási) napon lesz lehetőségük a lomtalanítást igénybe venni.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak.
Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény (kuka)
mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon!
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort,
festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket.
Polgármesteri hivatal
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Gyűjtöttek a dransfeldi
barátaink, köszönjük!
Rácalmás partnertelepülésén, Dransfeldben élő barátaink gyűjtést szerveznek
minden évben a rácalmási
hátrányos hely
z etben lévők részére. Idén is mindent megtettek azért, hogy
minél több adomány ös�szegyűljön. Hirdetést adtak fel az egész göttingeni
járás területére, hogy várják
a segítséget, felajánlást célzottan a rácalmási emberek
számára.
Az egy kamionnyi szállítmány a Tökfesztivál alatt
érkezett meg hozzánk, a
polgármesteri hivatal parkolójában pakoltuk ki a
holmikat. A szakembereink segítenek abban, hogy
az adományok eljussanak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz, a közüzemi
díj támogatásban részesülőkhöz, azokhoz, akik
gyakran kérnek települési támogatást. Jut a szál-

Fogadóórák

Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden
hónap első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpontok:
2015. november 4.
Németh Miklósné
Helyszín: polgármesteri hivatal. A fogadóórák
minden alkalommal 1517 óráig tartanak.

Tájékoztatnak
a képviselők

lítmányból a nyugdíjasok
közül azoknak, akiknek
szükségük van rá, valamint
a
közfoglalkoztatottaknak és több száz hátrányos
helyz etű családnak.

Az önkormányzati képviselőnek jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy tájékoztassa
a település választópolgárait a
tevékenységéről.
Rácalmás képviselői október 28-án, szerdán tartanak
tájékoztatót a polgármesteri
hivatalban a következő időpontokban:
Kukucska Gyula alpolgármester 14.00 óra
Németh Miklósné alpolgármester 14.30 óra
Pálinkás Tiborné 15.00 óra
Nagyné Berzai Márta 15.30
óra
Vizi István 16.00 óra
Varga-Szabó Lajos 16.30 óra

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 intézmények, gyermekintézmények,

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. november 5-én (csütörtökön) és 6-án (pénteken)

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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Tökfesztivál: esőben is sikeres!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Tökfesztiválnak nemcsak lelkes és vendégszerető szervezőgárdája,
de komoly rajongótábora is
van! Esőben is kitartottak a
nagyrendezvény mellett!
A városvédők és segítőik
szívüket, lelküket beletették
a Tökfesztiválba idén is. Az
időjárás keményen próbára
tett mindenkit, ám a szervezők esőben is szívélyesen
és olyan lelkesedéssel invitálták a különböző kiállítótermekbe a vendégeket, kínálták őket tökös ételeikkel,
ivóléjükkel, hogy még az is
jobb kedvre derült, ki csuromvizes kabátban, bőrig

ázva kereste a fedett helyen
lévő programokat, látnivalókat a Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai központ különböző épületeiben.
Elképesztő volt a fesztiválrajongók elszántsága is.
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület elnöke,
Bodnár Sándor elmondta a
DH-nak:
– A sok munka, rengeteg befektetett energia nem
szenvedett csorbát, ugyanis negatív visszajelzést nem
kaptunk. Módosítani kellett
egy-két programon, elhagyni néhányat, főleg a délelőttieket, ami erkölcsi és kulturális veszteség. Az este hat

óra utáni programokat és
koncerteket viszont megtartottuk, így az esték valamelyest kárpótoltak bennünket. Napközben pedig, akik
kitartottak mellettünk, azok
elsősorban a különleges és
színvonalas kiállításokban
lelték örömüket.
Summázva azt mondhatjuk, hogy az időjárás legnagyobb kárvallottjai a szabad

Fővárosi résztvevők véleménye

Tisztelt Mindenki!
Most voltam először a Tökfesztiválon
a Nemzetközi Nagyiszolgálat jóvoltából.
A szakadó eső ellenére nagyon jól éreztem
magam.

Timi és Kati a Tökhintónál a fesztiválon

Hihetetlenül kedvesek voltak az emberek, nem ehhez vagyok szokva itt Budapesten. A süteményektől „elájultam”, az
áruktól is, ilyen finomat még életemben
nem ettem. A rétest azon melegében benyomtam, a tekercs mai reggelim volt, a
táska tegnapi vacsim, holnapra a kifli maradt.
Jövőre nagy szatyorral megyek, hogy tehessek a fagyasztóba. Ja, a lekvár még sorára vár.
Minden résztvevőnek nagy-nagy köszönet.
Tavasszal tervezem, hogy meglátogatom városukat, mert nagyon jó légkört
érzek, és ez manapság ritka.
Üdvözlettel: Timi és Kati

téren árusítók voltak, akik
szinte ki sem tudtak rakodni az esőben. A városvédők
standjánál viszont soha nem
látott módon fogyott a tökös-mákos rétes és a tökös
ivólé – 200 kilogram almát
használtak fel a különböző
süteményekhez. A gasztronómia tehát a nagy nyertese a mostani fesztiválnak,
hiszen a csapadék miatt a
látogatók ezúttal inkább fedél alá húzódtak, ettek-ittak, kiállítást néztek. Vagyis
alkalmazkodtak a szokottnál
mostohább időjárási viszonyokhoz, és kiélveztek minden fesztiválélményt, amit
csak lehetett.
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A városvédők révén megújult a tökpiramis tartószerkezete is az
idei fesztiválra. Szép lett a kompozíció

Szenvedélyük a szép
tökök formálása
Kovács Imre és felesége,
Ibolya rendszeres vendége a
Rácalmási Tökfesztiválnak.
A házaspár kiállítóként nyűgözi le a közönséget minden
évben.
– 2008 óta szinte minden évben kiállítással vettünk részt a Tökfesztiválon.
Dísztárgyakat készítettünk,
meséket, mesejeleneteket,
életképeket, közmondásokat
dolgoztunk fel, természetesen tök alapanyagból. Kezdetben friss tökből, majd
kiszáradt tökökből készítettük a figurákat a férjemmel
közösen – osztotta meg érzéseit Ibolya a fesztiválo-

zókkal. Megtudhattuk tőle,
hogy időközben a töklámpa
készítését is elsajátították.
– Nekem nagy szenvedélyem a tökök formálása.
Évek alatt két egyforma figurát még nem készítettem
– vallotta be Ibolya asszony.
Már többször abba akarták hagyni. De képtelenek
voltak rá, mert mindig találtak egy olyan formát, ami
megindította a fantáziájukat,
így mindig újra kezdték az
alkotást... Évek alatt összegyűlt egy kiállításnyi anyag,
egy-két kedvenccel kiegészítve. Ezt a gyűjteményt
láthatták fesztiválozók is.

Koreai ételek,
főtámogatónktól!
A fesztiválozóink különleges és nagyon finom speciális koreai ételeket kóstolhattak szombaton délben.
A Hankook Tire jóvoltából volt részünk keleti ízekben. A hangulat kedvéért
csempészték bele a menüjükbe a tököt, mégpedig leves formában, ami Ho Bák
Dzsuk néven szerepel abban
a kis receptfüzetben, amelyet mellékeltek a kóstolásra kínált ételekhez. A töklevesen kívül ízletes zöldséges
palacsinta, Bu Csim Ge volt

az ajánlat, ami Koreában tipikus piknik ételnek számít.
A palacsinta mellé zöldséges
marhahúst ehettünk szójaszósszal Bul Go Gi, ami
30 kiló hátszínből készült
a Tökfesztiválra, és hozzá
annyi zöldséget vágtak fel,
amennyit a húshoz megkívánt az étel. Mindehhez
a nemzeti fogást, a paprikás savanyúkáposztát, vagyis a Kimchi-t kínálták, ami
minden étkezéskor az asztalon van, mint nálunk a savanyúság.

A városvédők tökös ételei
Kovács Imre és felesége alkotása

A
fesztiválszervezők,
vagyis a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai nagyon kitettek magukért
a gasztronómia terén. A vis�szajelzések is azt bizonyítják,
hogy ilyen finom tökös éte-

leket sehol nem lehet találni,
mint nálunk. Bizonyság volt
erre a gasztroház előtti kínálat, valamint a vasárnap délben megtartott tökös ételek
kóstolójának népszerűsége,
sikere.
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Szentivánéj a művelődési házban
A Rácalmási Művelődési Ház-és Könyvtár, adott
otthont nekünk ismét, ezúttal igaz fedett helyen, hogy
a közönség elé vigyük Shakespeare: Szentivánéj című
darabját. A helyszínváltozás
kemény feladat elé állította a csapatot, ellenben ös�sze is kovácsolta. Gyönyörű díszletünket már délelőtt
elkezdtük készíteni, hogy az
estére kellően varázsos legyen. Kicsik és nagyok egya-

ránt szorgoskodtak , hogy
minden a helyére kerüljön.
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek, kedves nézők, hogy szinte nem
láttunk üres székeket a színpadról, a vastapsot, a szeretetet! Önöknek készült, és
nekünk a legnagyobb Öröm,
mikor a visszajelzések alapján megérte a munkánk!
Köszönjük a Hársfa Étteremnek az pizzákat, nagyon
finom volt és az előkészüle-

tek alatt nagyon jól jött egy
kis harapnivaló!
Muszáj kicsit kiemelnem,
hogy csodálatos hálával tartozunk a Művelődési ház
személyzetének, vezetőjüknek: Szilágyi Irénnek, továbbá az ott dolgozóknak. Fáradhatatlanul ontja a művelődési
ház magából a jobbnál jobb

programokat, melyekhez egy
mosolygós személyzet hatalmas segítsége és összehangolt munkája kell!
Következő darabunkat
Márkus Istvánról jövő márciusban
láthatják...addig
még jelenetkezünk.
RáJátSzik
Reiter Judit

Magyar népművészetek

Szépolvasó délután

Magyar népviseletek címmel nyílt kiállítás október 13-án a művelődési házban. A tárlaton Német Éva népviseleti babaruha-készítő babáin tekinthetők meg a magyar tájegységek viseletei.
A gyönyörű népviseleteket november 7-ig tekinthetik meg az
érdeklődők

Október 3-án a Cimbora Klub szépolvasó délutánt rendezett a Népmese Napja alkalmából. A résztvevő cimborák szabadon választott
klasszikus és népmeséket olvastak fel a közönségnek. A legszebb
előadásokat aranyalmával és könyvvel jutalmazta a zsűri

Rácalmás

Kézműves Műhely
a
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Különleges anyagok, kreatív technikák, jó társaság!

November 21-én,
szombat délelőtt 10-12 óráig
Üvegfestett mécsestartót készítünk
Anyagköltség: 1000 Ft/fő.

A jelentkezéseket november 13-ig várjuk
a 440-456-os telefonszámon, illetve a Facebookon.

Havonta egy-egy kreatív foglalkozást tervezünk, ahol különböző ajándéktárgyakat, lakásdíszeket készítünk az év során: őszi ajtódíszt, karácsonyi angyalkákat, díszített
üvegtárgyakat, textilajándékokat, szappant,
csokoládét és még sok meglepetést!
Gyere közénk, és szólj
a barátnődnek is!
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A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília
Hétfő
13.00-16.00
Kedd
13.00-16.00
Szerda
13.00-16.00
Csütörtök 13.00-16.00

HÖLGYFITNESS
Vezetője: Czakóné F.
Zsuzsanna
Kedd
19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

PILATES
Vezetője: Vida Orsolya
Kedd:
17.30-18.30
Csütörtök: 17.30-18.30

ANGOL KLUB
Vezetője: Tóth Szilvia
Minden páratlan szerda
18.30-20.30

KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÖR
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda
17.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök 16.00
(kéthetente)

CIMBORA KLUB
Vezetője: Törökné Antal
Mária
Minden hónap 1. szombat
15.00-17.00
SZENT GYÖRGY POLGÁRŐR EGYESÜLET
Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó péntek 19.00-21.00

CIKK-CAKK
FOLTVARRÓ KÖR
Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4.
szombat 15.00-18.00
RÁCALMÁSI BARINA
TÁNCEGYÜTTES
Vezetők: Bocsi Nóra,
Molnár István Dániel
Péntek
14.30-16.30 (gyermek II.)
16.30-17.30 (gyermek I.)
18.00-20.30 (felnőttek)
Szombat
10.00-11.00 (gyermek I.)
11.00-13.00 (gyermek II.)
14.00-16.00 (felnőttek)

„RINGATÓ”
ZENÉS FOGLALKOZÁS
KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap első kedd
10.00-11.00

APPLE COUNTRY
KLUB
Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda:
18.00-20.00

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek
15.00-17.00

RÁCALMÁSI
JÁTÉKSZÍNKÖR
Vezetője: Baksa László
Hétfő
18.00-20.00

NAPSUGÁR
ASSZONYKÓRUS
Vezetői: Igmándi Zita,
Szvoboda Ferencné
Szerda
14.00-15.30

SAKK KLUB
GYEREKEKNEK
Vezetője: Kondás László
Csütörtök 17.00-19.00

MOZGÁSSÉRÜLT EGYESÜLET
RÁCALMÁSI
CSOPORTJA
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerda 15.00-16.00

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerda
17.00-19.00

Rácalmás
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Az Idősek Világnapját ünnepeltük
A hagyományok szerint
a rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub idősünnepen látta vendégül a rácalmási és a
környező településeken élő
szépkorúakat.
A Napfény klubvezetője, Bodó Ivánné Marika fogadott és köszöntött minden vendéget a művelődési
házban tartott ünnepi esten.
Legnagyobb örömére több,
mint százan fogadták el a
meghívásukat helyből és a
környékről.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a rácalmási nyugdíjasok az egyébként szokásosnál is többet tesznek a településért. Oszlopos tagjai
a városvédő egyesületnek,

meghatározó szerepet vállalnak a fesztiválok, nagyren-

Gyalogló Világnap
– Rácalmáson is

World Walking Day, azaz Gyalogló Világnap volt Rácalmáson is október 3-án. A Városvédő és Szépítő Egyesület
Nordic Walking Klubja, Terekiné Rendes Éva szervezésében
már hagyományosan várta a Pomóthy ABC előtt a gyaloglás,
a közös séta kedvelőit. Legalább ötvenen gyűltek össze ezúttal is, hogy teljesítsék a távot, sétáljanak egy nagyot Ófalun
keresztül a Duna-parton. A bemelegítésben Hódosi Ágnes
(Campus Sportklub) segítette a résztvevőket.
A fő jelszó, amivel a szervezők útjukra bocsátották az indulókat az volt, hogy: mosolyogjanak!
A közös gyalogláson kívül a Decatlon Áruház szabadidősport eszközeit lehett megszemlélni és kipróbálni. Ismerkedhettek a Gyalogló világnap résztvevői a nordic walking eszközeivel is, a célba érkezőket pedig ajándéksorsolással várták.

dezvények előkészítésében,
lebonyolításában. Jelentős
mértékben köszönhető nekik, hogy Rácalmáson ilyen
gyönyörű terek, parkok vannak, amelyeket rendszeresen
gondoznak. Ott vannak a közösségi programokon, patronálják az iskolásokat, óvodásokat... és még sorolhatnánk.
A köszönet mindezekért – a
gondoskodásukért, az odafigyelésükért – szavakkal nehezen kifejezhető.
Ünnepi beszédet mondott
dr. Györe Andrea jegyző, a

szépkorúakat köszöntötte a
település katolikus plébánosa, Szemere János, valamint
Kiss József, a Rácalmási
Jankovich Miklós Általános Iskola igazgatója. Részt
vett az eseményen a város
két alpolgármestere Németh
Miklósné és Kukucska Gyula is. A szép szavak és a kellemes vacsora után a Napfény
Nyugdíjas Klub által meghívott együttes, a Sramli Kings
szórakoztatta a közönséget,
kellemes estét szerezve ezzel
a rácalmásiaknak.
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Adományokat vár
a családsegítő!

Rácalmás Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata köszöni az eddigi adományokat!

Továbbra is szükségünk van
az Önök felajánlásaira!
A fűtési időszak közeledtével több ügyfelünk elfogadna használható, fatüzelésű kályhát!
Ezen kívül 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

Közös varrás a helyi
foltosokkal
Idén is sikeres volt a
Cikcakk Foltvarró Klub által megszervezett őszi közös varrás. Október 10-én
csaknem százan öltögettek
együtt a művelődési házban.
A vendégek a rácalmási
házigazdák
meghívására
az ország több településé-

ről érkeztek. Mindenki jól
érezte magát a közös varráson, sokan megnézték a
helyi foltvarrók munkáiból
készült kiállítást, a tombolasorsolásról pedig gyönyörű, egyedi, kézzel készített
textil tárgyakat vihettek
haza a szerencsések.

FELHÍVÁS
Tisztelt Rácalmási Lakók!

Idén is szeretnénk a rácalmási rászoruló gyermekek karácsonyát szebbé,
örömtelibbé tenni!
Ezért kérnénk Önöket, hogy ha módjuk van rá, adományaikkal támogassák rendezvényüket.
Nagy segítséget jelentetne a családoknak tartós élelmiszer, használt, de még jó állapotban lévő játék.
Az alábbi címeken várjuk 2015. december 7-ig
az adományokat:
Manóvár Óvoda és Bölcsőde, Rácalmás, Szigetfő u. 17.
Jankovich Miklós Általános Iskola Rácalmás,
Szigetfő u. 24.
Rácalmási Védőnők, Rácalmás, Korányi tér 1.
Gyermekjóléti Szolgálat, Rácalmás, Széchenyi tér 19.
Köszönettel fogadjuk a gyermekeknek szánt karácsonyi felajánlásaikat!
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

Idén is megrendezzük a már
hagyománnyá vált

Iskolai
Batyus Bált

Időpontja: 2015. 11. 14. 19 óra
Helyszíne: Rácalmás Művelődési ház
Zene: Vida Sándor

Jegyek ár: 2000 Ft/fő
Támogatójegy: 500 Ft illetve 1000 Ft.
Egész este a vendégek részére büfé áll rendelkezésre
Jegyek megvásárolhatók a Szülői Szervezet tagjainál
Mindenkit szeretettel várunk!
Szülői Szervezet
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Helyi szőlő és borkultúránk az előző
évszázadtól napjainkig
Tisztelt Olvasó!
A szüreti időszak vége táján
aktuális e rövid visszatekintés,
amely a régi szőlős gazdáknak,
és munkájuknak állít emléket,
a mai ember szemével.

Az 1920-as népszámlálási adatok szerint Rácalmáson 710 házban 4170-en
laktak. Számos iparos és kereskedő nyújtotta szolgáltatásait.
A II. világháborút megelőző időben Rácalmás fejlett iparral rendelkező község volt.Volt a faluban 3
asztalos, 6 ács, 5 kovács, 2
bádogos, 2 borbély, 9 cipész,
5 hentes, 2 pék, 2 bognár,
1 kenderkötél-gyártó, 1 kádár, 1 kárpitos,
1 géplakatos, 8 kőműves, 1 likőrecet
konzervgyár, 1 műszerész,
2 temetkezési vállalkozó, 5
kovács, 5 férfi és 2 női szabó, óra és ékszerkereskedő
(Grün), továbbá 10 ital kimérő hely, és 8 egyéb, főképp zsidó üzlet, (Hetényi
István: Rácalmás története )
A kereskedők szerény haszonnal dolgoztak, mert alacsony volt a pénzforgalom, az
emberek főleg árura, szolgáltatásra cserélték portékáikat.

Szüret Igmándiéknál

A lakosság ipari tevékenység mellett mezőgazdaságból, gyümölcs- és
gabonatermesztésből, állattenyésztésből, halászatból
élt.
A
kedvező adottságú
földterületek miatt igen jelentős, 344 kh szőlőterületet műveltek. Rácalmás területe ekkor 9970 kh volt
(1 kh=5754m2) – (Mosonyi
Mihály: A Régi Rácalmásról) – melyhez a következő
dűlők tartoztak:
(Mosonyi Mihály, Nagy
István és felesége, Radnó
István és felesége, valamint
Vadász Mária
Hadnagy
Ilonka elmondása alapján)
Duzloki dűlő (Kúriától
Kulcs felé a partoldal),
Virághegyi dűlő (Kulcs
Virághegy),
Szigetfői dűlő (Szigetfia Széchenyi tér és Körtés köz
közti terület),
Szent Kút környéke (Szélescsapás környéke),
Zserinai dűlő (Lak Palitól
a Rókavárig),
Páskom dűlő ( zsidó temetőtől Dunaújváros határáig),
Göböljárási dűlő (adótorony környéke),

Szlatinai dűlő (vasút, és
M6 autópálya között),
Rózsamajor,
A pap, és a kántor szőlője
(Zöld Centrum környéke),
Az úrbéri legelő mellet-

Hegyközségi adóbefizetés
ti terület (Martinász lakótelep),
Barinai dűlő ( Somogyi
Béla út és Szélescsapás között).
A 2 kh-nál nagyobb szőlőbirtokkal rendelkező gazdák: Jankovich, Fritz (neki
volt a legnagyobb pincéje a
pincesoron, három pince volt
egybe nyitva), Obermayer,
Szabó, Holvajt, Pinthoffer,
Tallián, Bodó, Vadász, Lehoczky, Müller, Herczeg,
Franyó, Miss, Reményi családok voltak. A többi család
kisebb szőlőbirtokokon gazdálkodott.
A duzloki terület a Duna
közelsége miatti páratlan
mikroklíma, valamint az
agyag vízmegkötő tulajdonsága, és a talaj ásványianyag
tartalma miatt a „szőlőtermelők mekkája“ volt. Mivel Dunapentelén nem voltak jó szőlős területek, azt is
mondogatták „ valamire való
gazdának Rácalmáson volt
szőlője“ – vallották a penteleiek. (Mosonyi Mihály elmondása alapján)

A régi gazdák a szőlőjük
közé barackfát, mandulafát is ültettek. Ezeket a fákat nem kellett permetezni,
és akkor értek be, amikor a
szüret volt, így egyszerre azt
is leszedték. Így a
gyerekek szőlőn kívül más gyümölcsöt
is majszolhattak. A
szőlősgazdák főleg
olaszrizling, szlanka,
kadarka, otelló szőlőfajtákat termeltek.
A szőlőskertek
védelmében a termelők hegyközséget
hoztak létre, és évi
adót fizettek tagságukért.
A
hegyközség
hegybírót választott (az első
hegybíró Király György volt,
a Kápola dombon van a sírja) (Hetényi István: Rácalmás története), aki felügyelte a csősz munkáját, kutak,
és szőlőterületek állapotát,
de ő adott engedélyt a szüret
megkezdésére is.
A nagyobb szőlőbirtokosok vincellért alkalmaztak,
aki a béreseket, napszámosokat felügyelte, és a borkészítésben, borkimérésben is
szükség szerint jeleskedett.
A béresek egy-egy nagyobb birtok saját munkásai
voltak, a napszámosok bármely gazdának a földjére elszegődhettek fizettségért.
A szőlőt a mai korszerű
technológiával (szemezőgép,
gépi daráló stb) ellentétben, minden folyamatában
kézzel dolgozták fel, (puttonyba, majd kádba gyűjtés, darálás, préselés stb.) és
a családok apraja-nagyja kivette a részét a munkából.
A szüret után szeptembertől megkezdődtek a szüreti bálok, ide a szülők elkísérték a fiatalokat. Ezeket

Rácalmás
általában kocsmában rendezték. Volt olyan év, hogy
több szüreti bál is volt Rácalmáson. A családok nem
éltek jól, de ezeken az eseményeken erőn felül kitettek
magukért! Bál királyt és királynét választottak maguk
közül. Patkó Pista zenéjére hajnalig ropták a táncot.
(Nagy Istvánné elmondása)
Az elkészült bort a Liebermann, Herczeg, Tajti, Weisz,Lázár, Csizmadia,
Fritz, Petőcz (Bodor) kocsmákban és számos bögrecsárdában lehetett kortyolgatni. (Boros féle legális
pálinka főzde is volt a faluban) (Nagy István elmondása)
A főbb
utak mellett
„szálló kocsmák” voltak, ahol
a lovakat ki tudták fogni, és a
megfáradt vándorokat szállással, borral kínálták. Ilyen
kocsma volt a Weisz Központi Vendéglője a Fő úton
és a Fritz tanya kocsma,
amely épület a Rózsamajor
közelében most is megtalálható. A mai ANIMÓ fogadó közelében állt az 1940es évekig a Csillag Csárda,
ahol a vincellér Jankovichféle bort mért, de Iváncsánál
a Szalma Csárda ma is üzemel. (Radnó István elmondása)
A papok a szertartás során az Obermayerék és a Vadászék borát itták, ami a boros gazdákat és boraikat is
minősítette. Borversenyen
első helyezett
rácalmási
bora Vadász Antalnak volt,

Herczeg Jenő háza, és kocsmája
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A fűtés is lehet
veszélyes

Szüreti bál Rácalmáson
aki 1985-ben az olaszrizling
borával nyert. (Vadász Mária
elmondása)
Szőlő és borkultúránk a
II. Világháború után, a zsidók internálása, a téeszesítés,
a Dunaújvárosba történő elvándorlás, a nem kellő motiváltság (nem érte meg szőlőt
termelni), szép lassan hanyatlásnak indult. Az öregek
kihalóban, a leszármazottak
a földeket házhelynek, egyéb
művelésre eladták. A szőlőműveléshez használt eszközök, és szerszámok lassan
tönkre mentek.
A rácalmási, alsó és felső
pincesor, valamint a cigánysor még ma is őrzi nyomokban a régi idők hangulatát. Az alsó pincesor a mai
Somogyi Béla út, ahol már
csak a Pinthofer, és a Tallián
pince présházai maradtak
meg, de a felső pincesoron
(a pap-laktól a Dózsa Gy.

út végéig) több megújuló
pincét is láthatunk. Itt Papp
Jánosnak, Tamási Károlynak, Zsákovics Imrének,
más területeken Priskin
Antalnak, Szabó Attilának,
Nagy Gábornak szépen felújított pincéje van. A fennmaradt nagy pincék közül
az Obermayer felső pincesori pincét ma is használják,
míg a Lehoczki pince az
Adonyi TSz birtokában van
Rózsamajorban. E mellett a
szőlő termelő, és borkedvelő emberek száma szaporodik. Portáikon kisebb-nagyobb új pincét építenek, és
töltenek meg „jóféle” tartalommal.
Rácalmás önkormányzata és a Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület a szőlőtermelésre, szőlősgazdákra
emlékezve „ Rácalmási Szőlő és bor emlékére” címmel,
2011-ben emlékművet állított (Gombos Zoltán alkotása, a Kulcsi út és az Adonyi
út sarkán)
Bízzunk benne, látva és
érzékelve ez irányú kedvező
törekvéseket, hogy a szőlő és
borkultúra, elődeink példáját
követve, lassan Rácalmáson
újból tért hódít magának!
Katona Ferenc
Utóirat:
„Tiszteld a múltat, hogy
érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerű használata, a
szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat
vagy ellenőrzés elmulasztása.
A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral
és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka
a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben,
amelyben hulladékot vagy
más, nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a
káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal
teljesen kiküszöbölhetőek!
A szabálytalan kivitelezés
miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó
gázok, így a szén-monoxid
már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz
gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idő alatt
tönkremegy, ráadásul jóval
több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelőzhető, ha
megfelelő minőségű termékeket vásárolunk, a tervezést
és a kivitelezést pedig valódi
szakember végzi el!
A műszaki felülvizsgálat
és ellenőrzés fontos feltétele
a fűtési rendszer biztonságos
működtetésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen
karbantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt
a munkát is minden esetben
bízzuk szakemberre. A fűtési
rendszer valamennyi elemét
ellenőriztetni kell az előírás
szerinti időszakonként!
Katasztrófavédelem
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Őszi cserkészprogramok
Zajlik az élet nálunk,
minden hétre jut valami esemény. Szeptemberben őrsi
foglalkozásokat tartottunk.
Gemencen túráztunk: szarvasbőgést hallgattunk, kapkodtuk a fejünket a szaladgáló vaddisznók után,
megcsodáltuk a vízi világot
az őszi napsütésben és a kisvasúton is utaztunk.
Szeptember 20-án egyházközségünk nyílt napot
tartott a plébánián. A vendégeket csapatunk látta vendégül, Lukács Laci bácsi
ismét finomat főzött a közösségnek. A kicsik élvezték
az őserdő hangulatát, a felnőttek 25 év után megnézhették mi maradt. Imádkozzunk, hogy János atya mellé,
egy tettre kész egyháztanács
álljon össze. A plébánia épületében és udvarából kiváló
cserkészotthon és közösségi
ház válhatna...
Megkapáltuk a virágágyásunkat, hogy legjobb
formáját mutassa a fesztiválra. Az idén is készítettünk
dekorációt. Tavaly korlátlan
mennyiségben faraghattuk a
tököket (sikerült olcsón beszerezni), az idén azonban
csak néhány tökfejre tellett.
Az alkotásunk - egy év után-

ismét a plébánia elé került. A
tökös cserkészeket Csepregi
Márton igazgatta tökbábunak öltözve, és tök jól gitározott, nem kis meglepetést
okozva az arra sétálóknak.
Október 3-án hagyományosan a gyaloglás világnapja helyi rendezvényén vettünk részt szép számmal.
A séta után begyűjtöttük
a tombolatárgyak és a pogácsák jelentős részét. Egy
nagy láda almával támogatta
csapatunk az eseményt.
Október 4-én az Adonyi „Lélekmentők” együttes
szolgáltatott varázslatos muzsikát és énekszót a szentmiséhez. November 29-én újra
láthatjuk, hallhatjuk őket.
Október 10-én az Országos Tanács ülésén vettem
részt három megye képviselőjeként. Ez a testület a 14
ezer fős hazai cserkészmozgalom szabályalkotó és stratégiai döntéshozó szerve.
Október 18-án a Tolnaidombságban túrázunk.
Az őszi szünetben a Tapolcai-medence festői vidékén táborozik csapatunk.
Legalább harmincan utazunk a portyára és öt fantasztikus napot töltünk el
közösen október 24-28. kö-

Szerkesztett zenei
műsor a Rácalmás
Televízióban

A református egyházközség hírei

Minden vasárnap 13 órai
kezdettel tematikus, szerkesztett zenei műsort hallgathatnak a Rácalmás Televízió képújságjának nézői.
Az egy-másfél órás zenei blokkokat Gerendai Gábor szerkeszti, aki egy-egy
ünnephez, jeles alkalomhoz
kapcsolódóan válogat zenéket hatalmas gyűjteményéből. Igazi zenei csemegék,
régi ritkaságok, nosztalgia
slágerek is a műsorba kerülnek majd.

zött. Székhelyünk és szállásunk Lesenceistvándon a
művelődési házban lesz. Az
ingyenes szállásért köszönet

Ez az esemény legfőbb bevételi forrásunk. Kérünk mindenkit, aki teheti, támogassa
munkánkat, céljainkat!

a helyi csapat parancsnokának és a polgármesternek
(aki szintén cserkész).
November 7-én Kerületi
„regös nap” Bicskén. A „regös” cserkészet a hagyományőrzésről szól. Táncház, népzene, mesterségek, kézműves
foglalkozások, közös éneklés
és sok meglepetés vár ránk.
November 21-én CSERKÉSZBÁL! Jótékonysági bál
a csapat javára. Batyus jellegű
és kötelező belépő sincs, hogy
mindenkinek lehetősége legyen részt venni, aki közel
áll hozzánk. Támogatásokat
gyűjtünk és tombolát árulunk.

Szeretnénk a jövőben a
helyi karitász munkájában is
aktívan részt vállalni. A Katolikus kör épületében még
mindig rengeteg használható ruha van felhalmozva, pedig 20 gyereknek mi is segítettünk kibővíteni belőle a
ruhatárukat.
Őrsvezetőink igazi példaképek a gyerekek számára.
Az idei évben két jelöltünk
kezdi meg a képzést: PortikKolumbán Emőke és Tőkési Zoltán. Hitet és kitartást
kívánunk nekik a nehéz feladathoz!
Blau Sándor

A hónap bibliai idézete:
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.
(Zsoltárok könyve 62,2)

Istentiszteletek minden vasárnap 10.30-kor a református templomban
Úrvacsorás istentisztelet újbor alkalmából november
8-án, vasárnap 10.30-kor
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

Rácalmási
városvédő
kisokos

Fogadóóra minden héten
szerdán 8:00-10:00, 17:0018:00; 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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Rácalmás
A Szent György Polgárőr Egyesület aktuális hírei

Korán sötétedik, zárják a kapukat!
Szeptember havi híreinket is a már megszokott módon kell kezdenem, szerencsére: városunkba a lakosság
sérelmére elkövetett bűncselekmény tudomásunk szerint
nem történt.
Az immár a megszokottá
vált szlogenünk nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk a
karosszékben és már nem lesz
több alkalom a bűncselekmények elkövetésére. Sajnos most
jön az őszi, veszélyes időszak,
amikor a korai sötétedést kihasználva nagyon hatékonyan
tudnak dolgozni
besurranó tolvajok, de csak akkor ha
nem leszünk figyelmesek! Ha
nem zárjuk a kertkapukat, a
lakásajtókat és mindezekkel a
körültekintő intézkedésekkel
nem előzzük meg a bűncselekményeket! De mi is felkészültünk! Egyesületünk vezetősége alapos egyeztetést
folytat, együttműködik a helyi körzeti megbízottakkal, és
az összehangolt munka eredményeként
járőrözéseinket
jórészt erre a problémás időszakra összpontosítjuk. Ezzel
elejét kívánjuk venni a koraesti
besurranásoknak. De az ördög
nem alszik nappal sem, ugyanis nemrégiben a huszonnegyedik órában érkeztünk egy lakossági bejelentésre, amikor
egy román rendszámú autóval házalók járták a települést és meg akartak károsítani
egy hiszékeny nyugdíjas nénit.
Körzeti megbízottunk Fridrich Ferenc elszámoltatta a
három engedély nélküli árust,
és intézkedése nyomán a kicsalt pénz visszakerült jogos
tulajdonosához, és az alkalmi
árusok a megfelelő bírság birtokába után hagyhatták csak el
településünket.
Megkezdődött az idei iskolai szezon. Polgárőreink a
korábbi évekhez hasonlóan
vigyáznak a gyermekeink testi épségére a gyalogátkelőhe-

lyeknél, illetve az iskola bejáratainál. Figyelmük kiterjed az
olyan személyekre is, akik céltalanul tartózkodnak az iskola
közelében, mert az ilyen alakok gyakran vetik ki hálójukat az iskolába járó fiatalokra,
és nagy gyakorisággal ajánlják
a bódító hatású szereiket. Polgárőreink jelenlétével eddig sikerült megfékeznünk az ilyen
bűncselekményeket, reméljük,
ez így lesz a jövőben is.
Az idei évben is különös
eseményektől mentesen zajlott le a településünk egyik
legnagyobb rendezvénye, a
már tradicionálissá vált Tökfesztivál. Egyesületünk feladata a település közlekedésének zavartalan biztosítása és a
közterületek, illetve a település közbiztonságának felügyelete. Mindezt egyesületünk
tagjai, a két körzeti megbízottunk és az adonyi rendőrőrs
rendőri állományának tagjaval
közösen látták el, dr. Mák Attila rendőr alezredes vezetésével. Mégpedig sikerrel.
Egyesületünk továbbra is
kéri a lakosságot, hogy ne felejtsék a jól bevált SZ.E.M.
(Szomszédok
Egymásért
Mozgalom) előnyeit és alkalmazzák azt. De közben figyeljenek saját vagyonunkra is,
annak biztonságára, illetve óvintézkedéseikkel előzzék meg

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

a bosszantó bűncselekményeket.
Csak így, együttesen lehetünk igazából hatékonyak!
A sok figyelmeztetés ellenére továbbra sem gondoskodnak autós társaink a gépjárműveik biztonságáról! Még
mindig nagyon sokan hagyják
éjszakára közterületen a gépjárműveiket, ezzel szinte védtelen prédát kínálva a gépkocsi-feltörőknek.
Kérünk
minden gépjárműtulajdonost,
amennyiben lehetősége van
rá, tárolja gépjárművét biztonságos helyen.
Egyesületünk az idei évben
is megrendezi évzáró bálját
decemberben. Erre a rendezvényre – polgárőreink társaságában – azokat a személyeket hívjuk meg, aki segítették
egyesületünk
munkájában,
akár anyagilag, akár erkölcsileg támogatták munkánkat,
és hozzájárultak Rácalmás
közbiztonságának fenntartásához. Ebben az évben is kiosztjuk az év polgárőre címet a
legjobban teljesítő kollégánknak, és díszpolgárőrré választjuk azt a személyt, aki idén
leghatékonyabban támogatta
egyesületünk munkáját. Természetesen bárkit tisztelettel
hívunk és várunk rendezvényünkre december 12-én, városunk művelődési házában.
Belépőjegyek elővételben kaphatóak az egyesület tagjainál,
illetve támogatói jeggyel és
bármilyen segítséggel hozzájárulhat rendezvényünk lebonyolításához, aki szeretne. A
bál tiszta bevételét Rácalmás
jónak mondható közbiztonságának fenntartására fordítjuk.
Valamint továbbra is várjuk mindazok jelentkezését,
akik szeretnének hozzájárulni
szüleink, gyermekeink és saját
magunk biztonságos hétköznapjaihoz településünkön.
Vizi István
elnökségi tag

eDIA
angolból

Iskolánk idén is részt
vesz a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának
“Diagnosztikus
mérések fejlesztése” című
felmérés-sorozatában.
A kutatássorozatban
a 2015 tavaszán 7. évfolyamon megvalósult angol nyelvi online és papír alapú mérés sorozat
folytatására kerül sor.
(2015 tavaszán a 7.
évfolyamon elvégeztük
az idegen nyelvi alapszókincs, az anyanyelvi szókincsmélység és
a nyelvérzék vizsgálatát számítógépes (online) tesztekkel, továbbá a
nyelvtanulási motiváció
vizsgálatát papír alapú
kérdőívvel.)
Ezeket a méréseket
kiegészítve 2015 őszén
a 8. évfolyamon (ugyanazokban az iskolákban,
osztályokban) az angol
nyelvi és az anyanyelvi
olvasás-írás fejlettségét
vizsgáljuk hagyományos
papír alapú tesztekkel.
2015 őszén a 7. évfolyamon egyrészt az idegen nyelvi alapszókincs,
az anyanyelvi szókincsmélység és a nyelvérzék vizsgálatát végezzük
számítógépes (online)
tesztekkel. Másrészt a
nyelvtanulási motiváció,
továbbá az angol nyelvi
és az anyanyelvi olvasásírás fejlettségét vizsgáljuk hagyományos papír
alapú kérdőívvel, illetve
tesztekkel.
E sok-sok mérés lebonyolításáért köszönet
az angol szakos kollégáknak!
Wernerné
Galkovics Rita
iskolai koordinátor
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
A rácalmási iskola mindig jó
hírben állott. Neves igazgatók
és tanárok vezették és tanították a diákokat. Az itt tanuló
diákok sorra nyertek tanulmányi
versenyeket, a továbbtanulók
megállták a helyüket. A település vezetői is sokat törődtek az
iskolával, mindig megtalálták
a lehetőséget a fejlesztésre.
Ennek az iskolának volt tanára
és igazgatója Dr. Bóna János
1947-től 1974-ig.

Dr. Bóna János (1909-1985)
„az aranyember”
Bóna János 1909-ben a
Losonc vármegyei Persén
született. Elemi iskoláit Füleken, a középiskolát a Losonci Református Gimnáziumban végezte. Ennek az
iskolának a színvonala, minősége, hivatásszerető tanári kara egész életét pozitívan
befolyásolta, mindenkor a
magasabb értékek felé terelte. Az érettségi évében, március 15-én több diáktársával kiment a mezőre és egy
kútba belekiabálták a nemzeti dalt. Kitudódott. Bóna
János vitte el a balhét, kicsapták, de végül is leérettségizhetett. Érettségi után
a Losonci Tanítóképzőben szerzett képesítést. Ezután az Érsekújvári Járásban,
Szímő községben, az egyházi fenntartású iskolában ka-

Osztálytabló 1956-ból

pott tanítói állást. Ennek a
világtól elzárt kis településnek volt a szülötte a világhírű Jedlik Ányos fizikus. Hamarosan sorkatonaként cseh
területre vitték, ahol főleg
csehek, kisebb részben szlovákok voltak. Itt jól megtanult csehül, a szlovák nyelvet
már ismerte. Leszerelés után
visszament Szímőre. Ebben
az iskolában tanított Bónitz
Márta tanítónő is. Az összeismerkedés után hamarosan
házasságot kötöttek.
A tanító házaspár Szímőn
nagyon jól érezte magát.
Eredményesen dolgoztak.
A kis településen nagy tekintélynek örvendtek. Néptanítói hivatás fejlődött ki
bennük. Minden tanulóval külön-külön foglalkoztak. Jó érzékkel válogatták
ki a tehetséges gyerekeket
és egyengették továbbtanulásuk útját.
1938-ban kezdődött a
háború. Az általános mozgósítás során Bóna Jánost is
behívták katonának. A magyarlakta településeket hamarosan
Magyarországhoz csatolták. Bóna Jánost a
csehszlovák hadseregből kitették és átdobták magyar
területre.
1938-ban megszületett
első gyermekük, Miklós,
majd 1924-ben Márta kislányuk.

Bóna János 1938 után
felvette a kapcsolatot a Pécsi Jogtudományi Egyetemmel és levelező tagozaton
tanult. 1942-ben behívták

Dr. Bóna János iskolaigazgató
arcképe
a magyar hadseregbe és Budapesten helyőrségi szolgálatot teljesített. Olyan szerencsés helyzetben volt,
hogy tanulmányait nem
kellett abbahagynia, sőt tanulásra és a vizsgákra is volt
ideje. 1944-ben befejezte
tanulmányait, jogász oklevelet szerzett, doktori címmel. 1944. telén a helyőrség
feloszlott, Bóna János hazament Szímőre. Szímő azonban újra Csehszlovákia része lett.
Nehéz évek következtek.
Az új Csehszlovák Köztársaságban nem foglalhatták
el tanítói állásukat. A magyar lakosú Szímőn szlovák
tanító tanított. Bóna Jánosék alkalmi munkából éltek,
egyik napról a másikra. Két
év bizonytalansága próbára
tette a családot. Megoldásnak az áttelepülést találták.
Bóna János átszökött a határon, kereste a lehetőséget.
Elment az oktatási minisztériumba is. Ott tárgyalt a
lehetőségekről: Rácalmást
ajánlották neki.

1947 egyébként is a kitelepítések éve. A magyarokat
Csehszlovákiából hazánkba telepítették át. A Bóna
családot, az öt és kilencéves
gyermekkel bevagonírozták
és néhány nap után Budapest környékén kötöttek ki.
Innen Bónáéknak sikerült
Rácalmásig eljutni. Itt Rácalmáson hiányzott két tanító és üres volt a tanítói lakás. Így a tanító házaspár itt
kezdte meg gyümölcsöző 27
éves munkáját.
Bóna János erőssége volt
a magyar, történelem és matematika tanítása. Hamarosan azonban a felső osztályokban kötelező volt az
orosz nyelv oktatása. Bóna
János - ismerve a szláv nyelveket - könnyen megtanulta az orosz nyelvet - autodidakta módon. 1948-ban
Péter Imre igazgatót eltávolították az iskolából - vitézi rangja miatt. Helyébe
Bóna Jánost nevezték ki. A
rácalmási iskolához abban
az időben még két kis iskola tartozott, a kulcsi és a galambospusztai.
Egész pedagógiai életpályáját a néptanítói tudat, valamint a gyermekközpontú
nevelés és oktatás szelleme
hatotta át. A kimagasló tudású gyerekekkel külön foglalkozott és segítette előkészíteni továbbtanulásukat.
Szakmai
felkészültsége kiváló volt. Mindemellett állandóan képezte magát. Sokat olvasott, köztük
szakmai könyveket. Rendszeresen részt vett szakmai
továbbképzéseken és konferenciákon. Nagy munkabírás, határozott szervezés,
a problémák gyors átlátása és megoldása jellemezte. Ebben nagy segítségére
volt jogi végzettsége. Ingyenes jogi segítséget nyújtott azoknak a szegény és
egyszerű embereknek, akik

Rácalmás
nem fordulhattak ügyvédhez.
Mindenre nyitott volt, az
új pedagógiai módszereket
elsőként szerette megismerni. Sok új kezdeményezése
volt. Szakmai körökben is
felfigyeltek munkásságára.
Bevonták az országos tantervek készítésébe és az iskolai tankönyvek bírálatába
is. Szerette a sportot. Egy
időben még a rácalmási futballcsapat edzője is volt.
Az iskola jó eredményei
és Bóna népszerűsége nem
kerülte el a korabeli pártvezetés figyelmét. Mindenáron
be akarták léptetni a pártba.
Nagy taktikai munkára volt
szüksége, hogy végül is ez ne
következzen be. A Megyei
Tanácstagságot azonban elfogadta és hosszabb ideig
megyei tanácstag volt.
Fokozatosan igazi rácalmásivá vált. Ezért az 50es években elkezdte építeni családi házát a Szigetfő
utcában, melyet néhány év
alatt be is fejezett.
Nagy tekintélye volt tantestülete és igazgató társai
körében is. Kollegái iránt
igen magas követelményeket támasztott. Elvárta tőlük, hogy ugyanolyan szinteket teljesítsenek, mint ő.
Figyelemmel kísérte volt tanítványai további pályafutását is.
Évente a sportpályán több
iskolai ünnepséget szervezett, ahol a gyerekek bemutatták tudásukat: talajtorna,
ének, tánc, vers. Bóna János
gyakran hegedűvel kísérte a
bemutatókat.
Az Oktatási Minisztériumtól szakmai munkájának
elismeréseként Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott.
Felesége, Márta tanítónő igényességben hasonlított férjéhez. Egyébként
egyszerű, közvetlen tanító
volt. Igazi néptanító szellemet képviselt ő is és mindent megtett a gyerekekért.
A szegényeket különösen

segítette. Gyakran kaptak
tőle ruhaneműt.
Egykori tanítványai közül
még jó-páran emlékeznek
Bónáékra. Az emlékezésük

dült. Főként magyar nótákat
játszott. Leggyakoribb nótája: Az egri ménes mind szürke,... Szabadidejét is a gyerekek között töltötte. Nagyon

A dr. Bóna János terem avatása
szeretettől és tisztelettől áthatott. Íme néhányuk:
Mosonyi Mihály: “Jani
bácsi mindig beszámoltatott. 1955-ben, mikor tisztté avattak, felszólított, hogy
tegezzem, mert Ő volt a
rangidős. Mindig érdekelte
sorsom, Ercsiben is meglátogatott. Hiányzik a hangja:
„Misukám mi van veled?”.
Mikor már őrnagy lettem
találkozásunkkor viccesen,
de mindig katonásan jelentkezett nálam”. (Mosonyi
Mihály Rácalmás könyvéből)
Schmidt Lajosné: „Az
igazgató úr lakásának és az
iskolának közös udvara volt.
Az udvaron nagy diófák voltak. Ősszel, többedmagammal a diót levertük és összeszedtük, majd átadtuk Márta
tanító néninek. Egy-két nap
múlva hívott bennünket és
szalvétába csomagolva két
nagy szelet diós-kalácsot
kaptunk. A kalácsokat hazavittem és a családommal
együtt csodálkoztunk a vastag tölteléken, majd közösen
megettük”.
Perusza Lászlóné: „Szeretett hegedülni. Az udvaron gyakran hallottuk,
ahogy a szobájában hege-

szeretett bennünket. Ha valamelyik gyerek rossz volt,
behívta az irodába és ott igazította el. A fegyelmezés során néhány pofon is elcsattant. Egy igazi „aranyember”
volt”.
Radnó Istvánné: „Jó tanuló voltam. Bíztatott a továbbtanulásra, de nagyon
szegények voltunk. A székesfehérvári ciszterci gimnáziumban tanultam tovább.
Itt is jeles tanuló voltam. Az
igazgató úr fia, Miklós is itt
tanult. Ha a fiát meglátogatta, engem is megkeresett és
elbeszélgettünk, bíztatott.
Idehaza az osztályoknak
példaképül állított”.
1974 után következtek a
nyugdíjas évek. A Bóna házaspár az öt unokával és kertészkedéssel töltötte idejét.
Családcentrikus volt.
Márta leányuk a televízióból közismert Bóna Márta meteorológus. Ha elfoglalt volt, Bóna János felment
Pestre és ő foglalkozott az
unokákkal. Márta évtizedeken keresztül tájékoztatott
az időjárás alakulásáról a TV
képernyőn és a rádióban.
Közismert és kedvelt média
személyiség volt. A nézők a
leghitelesebb televíziós me-
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teorológusnak választották.
A képernyőn a rácalmásiakat
titkos kézmozdulattal üdvözölte. 2011-ben halt meg.
Miklós fiúk okleveles villamosmérnöki
diplomát
szerzett és a Videotonban
dolgozott. Irányítása alatt a
fejlesztés és tervezés terén
olyan világszínvonalú munkát végeztek, amellyel európai hírnévre tettek szert.
Az unoka fiú, Miklós ma
az Egyesült Államokban
egyetemi tanár és nemzetközileg is híres és megbecsült matematikai szaktekintély. A híres professzor
rendszeresen hangoztatja,
hogy szakmai tudását a János nagypapa alapozta meg.
Életének utolsó éveiben
betegsége elhatalmasodott
rajta. 1985 tavaszán meghalt.
Felesége, Márta asszony három hónap után követte.
Gyermekei Székesfehérváron temették el.
Az iskola nem feledte el
Bóna Jánost. Az iskolában
egy tantermet neveztek el
róla, ahol fényképe és életrajza található. A terem avatásán ott voltak gyermekei:
Márta és Miklós. Az évente megrendezett Jankovich
Hét egyik programja a Dr.
Bóna János emlékverseny,
melyen szaktárgyi tudásukról és műveltségükről adnak számot a tanulók. A
Rácalmási
Önkormányzat posztumusz díszpolgári
címmel tüntette ki.
Dr. Bóna János szellemi
önállóságát, a megújulásra való törekvését, független
megbízható ítélőképességét,
nyitottságát és szoros kapcsolatát az élő, lüktető világgal, valamint az emberek és
tanítványok szeretetét állíthatjuk példaként az Őt követő nemzedékeknek.
Szalai Árpád
Forrás:
Bóna Miklós jegyzetei.
Rácalmási
tanítványok
emlékezései
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Rácalmás

Rácalmás   Sportegyesület

Harminc versenyző állt rajthoz
Véget ért a kajak-kenusok számára a 2015-ös verseny évad.
Mintegy harminc versenyzőnk állt rajthoz a négy
utolsó versenyen, a következő helyszíneken:
Lágymányos Kupa, Dunaferr Kupa, Keretfeltöltő
verseny és Tolnán Évadzáró
Maraton verseny.
Versenyzőink a különböző szakágakban s távokon illetve egységekben 12 arany,
5 ezüst, 9 bronz, kettő negyedik, öt ötödik, három ha-

todik s még számos értékes
helyezést értek el.
A versenyzőknek gratulálunk s további sikereket kívánunk. Ezekkel a sikerekkel
Rácalmás lakói méltán büszkélkedhetnek a kajak-kenus
gyerekeinkre. Természetesen a sikereket nem adják ingyen. Kezdődik az alapozás,
a kisebbeknek négy, a nagyobbaknak heti öt edzéssel. A most elvégzett munka
alapja lehet a jövőévi sikereknek.
Bölcskei Ferenc

Olimpiai reménységek

Két versenyzőnk szerepelt Lengyelországban, a válogatott keret tagjaként, az Olimpiai Reménységek Versenyén. Nagy Ivo Máté és Bucsi Bence a kenu négyesek
1000 m-es döntőjében, egy tized másodperccel lecsúszva
a dobogóról, a negyedik helyezést érték el.
Gratulálunk!          
Bölcskei Ferenc

Őszi futball sorsolás
Felnőttek:
2015.10.25 13:30
2015.11.01 13:30
2015.11.07 13:30
2015.11.15 13:00

Adony- Rácalmás
Rácalmás - Káloz
Sárszentmiklós II.- Rácalmás
Rácalmás - Szabadegyháza

U-19-es csapat:
2015.10.24 10:00 Adony - Rácalmás
2015.10.31 10:00 Rácalmás - Káloz
2015.11.14 10:00 Rácalmás - Szabadegyháza
Szurkoljunk a csapatainknak!

Rácalmás

Duguláselhárítás

Bontás nélkül!
06 30-9616-456

Kézápolás és műkörömépítés
porcelánból és zseléből
Rácalmáson!
Elérhetőség: 0670/418-8508
Facebook:
Viktória Műköröm Dunaújváros és Rácalmás

ADVENTI KIRÁNDULÁS BÉCSBEN
A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ
2015-ben is Adventi hangulatot
teremtő kirándulást szervez Bécsbe

Indulás:
2015. december 5-én 6:00-kor a rácalmási régi Városháza parkolójából, illetve,
06:15-kor a dunaújvárosi Szórád Márton úti buszmegállóból.
Program:
 Séta a Schönbrunni kastélykertben, karácsonyi hangulatteremtő vásár
a kastély parkjában.
 Szabadprogram a belvárosban, karácsonyi kézműves vásár
a Maria Hilfer Straße közelében.

A részvételi díj 6000 Ft, mely tartalmaz az utazás költségét.
A részvételi díjat a Jankovich – kúriában, készpénzben lehet fizetni!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Jankovich-kúria Rendezvény-és
Turisztikai Központ, 2459 Rácalmás, Jankovich M. köz 5-7.
Tel.: 0625/440-020, 0630/922-9830, 0630/632-2683
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ok:
Közérdekű telefonszám25/517-850

l:
Polgármesteri hivata
  Jeg yző
  Polgármester
   Adóüg yi iroda:
  Pénzüg yi iroda:
  Építésügyi iroda:
és aljegyző:
   Szociális iroda,
ia
kúr
ich
kov
Jan
Iskola:
Óvoda és Bölcsőde:
Családsegítő Szolgálat
lat:
Gyermekjóléti Szolgá
lózat:
Szociális Gondozói Há
yvtár:
Művelődési ház és kön
Körzeti megbízott:
Polgárőrség:
rcz Gabriella
Háziorvosok: dr. Me
dr. Árgyelán Sára
ldi Ágnes
Gyermekorvos: dr. Fö
		
dr. Jáky Ágota
Fogor vos:
rmekorvosi ügyelet,
Háziorvosi, házi gye
központ, Kulcs:
gyi
Kistérségi egészségü

25/517-866
25/517-855
3, 517-864
-86
517
25/
25/517-861
25/517-856
25/517-852
25/440-020
25/440-023
25/517-840
25/440-440
25/440-018
25/440-038
25/440-456
30/621-0959
30/621-0962
25/898-028
20/341-3839
20/413-1556
25/440-957
30/648-5481

Posta:
E-ON:
tás:
Dunanett, szemétszállí
:
víz
öld
zőf
Me
tén
(csőtörés, dugulás) ese
Technikai probléma
y
örg
Gy
s
gac
helyben Ra
Tarr Kft. - kábel tévé:
:
Kft. Szennyvízszállítás
LIQUID-PORTER
ő:
del
Állatorvosi ren
Anikó
   Dr. Beregszászi
enc
Fer
k
ávi
Szl
.
Dr
  
detésfelvétel:
Rácalmási képújság hir
ikus Plébánia Hivatal:
tol
Ka
i
ma
Rácalmási Ró

25/251-063
25/509-060
25/441-261
80/205-020
25/436-535
40/462-000
20/509-7790
20/362-4188
70/459-2561
20/805-9009
20/377-7842
30/951-0062
25/789-053
06-20-9726-597

Az óvodánk idei szüreti mulatságán ismét nagy örömet jelentett a
gyereknek a lovas kocsikázás. Köszönjük Pálinkás Tibornak, hogy
időt szakított az óvodásokra. Vidámsággal telt a délelőtt, énekeltek, táncoltak, mustot préseltek és kóstoltak az intézmény udvarán

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. november
20-án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2015. november 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb november 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A legtökösebb porták nálunk vannak!
Az eső sem szegte a rácalmásiak kedvét! Nagyon
szép,
mókás,
ötletes
alkotások díszítették a kapubejárókat!
Íme néhány, hogy jobb
kedvre derüljenek az őszi,
borongós napokon!

