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Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is!
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Méltó módon emlékeztünk
az `56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára
október 23-án.
7. oldal

Különleges táncházi estét
rendezett a Barina.
12. oldal

Kovács Györgyre emlékezünk sorozatunk utolsó ré
szében.
16-17. oldal

A közterek kertészeti kultúrájának fejlesztéséért-díjat kapott Rácalmás

Virágos Magyarországért!
Idén is beadtuk pályázatunkat a Virágos
Magyarországért!
országos település
szépítő versenyre.
Örömmel adhatjuk
közre, hogy a rangos
szakemberekből álló
zsűri elismerésre
méltónak tartotta
Rácalmás lakóinak
a munkáját:
„A közterek kertészeti kultúrájának
fejlesztéséért”-díjat
vehette át Schrick
István és Bodnár
Sándor a fővárosi
értékelő és díjkiosztó
ünnepségen (Írásunk a
4. oldalon olvasható)

Rácalmásiak
Karácsonya!

Rácalmás Város Önkormányzata és a magam nevében szeretettel meghívom
kisvárosunk valamennyi lakóját a települési szintű, közös karácsonyi ünnepségre
és gyertyagyújtásra, amely a
Jankovich-kúriában lesz.
A műsoron kívül vendéglátással kedveskedünk a
résztvevőknek, a civil szervezetekkel közösen!
Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Várom Önöket a rendezvényen!
Schrick István
polgármester

Betlehemavató

A hagyományoknak megfelelően idén is közösségi Betlehemet állítanak Rácalmáson az
óvoda dolgozói.
A Millenniumi-tóval szemben, a Piac téren advent első vasárnapján, november 29-én,
16,30 órakor kezdődik a betlehemavató ünnepség, amelyre minden rácalmási polgárt szeretettel várnak.
A rövid műsorban fellépnek az óvodások, valamint a Napsugár Asszonykórus.
Ünnepi köszöntést mond Kovács Enikő református lelkész és Szemere János katolikus plébános.
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Szociális
központ,
ravatalozó

A képviselő-testület megismerte és jóváhagyta a volt
városháza átalakításának engedélyezési terveit. Az önkormányzat szociális központot és civil házat szeretne
ott létesíteni. A testület hozzájárult a tervezési munkák
befejezéséhez.
A ravatalozó vázlattervét szintén megtekintették
a képviselők, amelyet megismert Szemere János plébános is, és támogatásáról biztosította az elképzeléseket.
A tervek végleges változata
december végéig készül el.

Nárcisz köz:
burkolat és árok

A képviselő-testület döntöt
a Szigetfő utcából nyíló Nárcisz köz burkolatfelújításáról
és csapadékvíz-elvezetéséről.
Négy pályázó közül a Bodkő
Kft. nyerte el a feladatot 6 millió 951 ezer 500 forint plusz
áfa összegért. A munkaterület
átadására még november hónapban sor kerül.

Tájház lesz

A képviselő-testület döntött a legutóbbi ülésén arról,
hogy tájház kialakítása céljából megvásárolja az egyik
utolsó autentikus, halászok
által korábban lakott nádtetős házat ófaluban.
A tájház tényleges kialakítására a későbbiekben kerül sor.

Gyermekétkeztetés

Az önkormányzat önként
vállalta, hogy az őszi szünetben egyszeri meleg ételt biztosít a szociálisan rászoruló gyermekeknek. Ebben az
ellátásban 22 gyermek vett
részt.

Rácalmás

Rácalmás Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 12. 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának
szervezése. Az intézmény vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény alkalmazottai feletti
munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogkörű képviselete. Felelős a szakszerű és törvényes működésért. Szakszerűen
és hatékonyan tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó
rendezvények szervezési munkáit.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Főiskola, Vendéglátói vagy Idegenforgalmi szakirányú végzettség,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, - 5 év szakmai gyakorlat, - Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes szakmai önéletrajz,- Szakmai és vezetői program,Végzettséget igazoló okiratok másolata, - 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, - Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
Györe Andrea jegyző nyújt, a 06-25-517-866-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 1113.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2662/2015, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A vezetői megbízásról a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
racalmas.hu honlapon szerezhet.

Képviselői
fogadóóra

Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden
hónap első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpont:
2015. december 2.
Vizi István
Helyszín: polgármesteri hivatal. A fogadóórák
minden alkalommal 1517 óráig tartanak.

Szelektív
hulladékgyűjtés

A Dunanett Kft. közszolgáltatása keretében szelektíven gyűjthetik a rácalmásiak
a műanyag flakonokat, az
alumínium és a vas csomagolási hulladékot, valamint
a papírt. A sárga és kék színű hulladékgyűjtő zsákokat
a Dunanett biztosítja.
Szállítási időpontok:
November 25.
December 23.

Temetői
ügyintézés

Az
önkormányzatnál,
Rácalmás polgármesteri hivatalában kell a sírhelyek
megváltásával kapcsolatos
teendőket intézni!
A sírhelyekkel, temetőüzemeltetési kérdésekkel keressék:
Horváth Mihályné
aljegyzőt
a polgármesteri hivatal
15-ös szociális irodáján. Érdeklődni személyesen vagy
telefonon lehet a 25/517852 telefonszámon
A temetkezési szolgáltatást továbbra is az eltemettető (az elhunyt családtagja,
hozzátartozója) által kiválasztott temetkezési szolgáltató vállalkozás végzi!

3

Rácalmás

Útépítés, vízelvezetés
Karácsonyi ajándék
időseknek, gyerekeknek
Az elmúlt évek egyik hagyománya, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekeinek és az idős
embereknek a képviselő-testület települési támogatással (átmeneti segéllyel) kedveskedik étkezési utalvány
formájában.
Ezt a szép hagyományt idén is folytatja az önkormányzat. A képviselő-testület a november elején megtartott ülésén döntött arról, hogy 114 gyermeket, valamint 456 70 év feletti lakost fejenként 8 ezer forint
értékű hideg étkezési utalvánnyal ajándékoz meg a szeretet ünnepe alkalmából.
A támogatást saját költségvetésből oldja meg, az e
célra felhasznált teljes összeg 4 millió 560 ezer forint. Az
ajándékozás technikai lebonyolításával a testület megbízta a szociális bizottság elnökét.

Labor hozzájárulás
A
Kulcsi
Kistérségi
Egészségügyi
Központot
működtető Kft. elhatározta, hogy megszünteti a labor
működését, mert az veszteséget termel.
A
képviselő-testület
azonban úgy döntött, hogy
átvállalja a költségek egy
részét. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően lakosonként havonta 5 forinttal
járul hozzá továbbra a tevékenységhez, valamint a la-

bort ténylegesen igénybe vevők után 300 forintot vállal
át. Ezzel a testület lehetővé
tette azt, hogy a rácalmásiaknak továbbra se kelljen a
város túlterhelt laboratóriumába járniuk, hanem éljenek e lakóhelyükhöz közeli
lehetőséggel.
A rácalmásiak közül augusztusig mintegy 1500an vették igénybe a kulcsi
egészségügyi centrum szolgáltatásait.

Licitálhatnak majd a lakásra

Múlt hét végén már aszfaltoztak a Körtés utcában,
ahol az önkormányzat burkolt vízelevezető árkokat és
járdát építtetett, valamint
megoldotta az útfelújítást is
saját forrásból. Ezzel teljes
körű lesz az utcában az infrastruktúra.
Nemcsak az ott lakóknak, hanem a környékben
élőknek is kedvez ez a beruházás, hiszen nagyon sokan
a Körtés utcán keresztül közelítik meg a köznevelési intézményeket.
A település más pontján is beruházásnak lehe-

tünk tanúi: a Petőfi utca nagyon keskeny, a szélén lévő
vízelvezető árkok miatt
nem lehetett ott megfelelően parkolni, ezért képviselőtestület úgy döntött, hogy
a nyílt árkot fedett, burkolt
vízelvezetővé alakíttatja.
Valamint a Fő utcán a
pékségtől a Petőfi utca irányába parkolóhelyeket létesít az önkormányzat az üzleteknél történő biztonságos
leállás és továbbközlekedés
érdekében, és megoldja a
parkolók felszíni vízelvezetését is, saját költségvetési
forrásból.

Vízelvezetés a Martinászban
A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Martinász
utca 14-32. között felújíttatja a csapadékvíz-elvezető
árkot, mert az több helyen
megsüllyedt és a pangó vizek komoly károkat okoztak

a lakóházak pincéiben. Három pályázó közül a DunaVia Kft. nyerte ennek a 220
méteres szakasz burkolatának és átereszeinek a kiépítését 10 millió 645 ezer 760
forint + áfa összegben.

Lomtalanítás után

A képviselő-testület elhatározta, hogy versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az önkormányzat tulajdonában lévő Korányi
Sándor téren található lakást. A felhívás részleteiről a decemberi
lapszámunkban számolunk be.

Az októberi lomtalanítás után maradtak utcára
kitett hulladékok néhány
helyen. A szállítást végző
vállalkozó a lomtalanítási napok után is végigjárta egyszer a területet, ös�szegyűjtötte a szállításból
kimaradt lomokat. Újabb
körre már ne számítsanak.
A Dunanett Kft.-nél
viszont lehetőség van

évente egy alkalommal ingyenes lomtalanítást kérni a cég ügyfélszolgálatán.
Javasoljuk tehát azoknak
a rácalmásiaknak, akiknél
maradt lom, és idén még
nem éltek az évi egyszeri
ingyenes lomtalanítási lehetőséggel, keressék fel a
Dunanett ügyfélszolgálatát, és kérjék a szolgáltatást!
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A közterek kertészeti kultúrájának fejlesztéséért-díjat kapott Rácalmás

Virágos Magyarországért!
Országosan is elismerik azt a
településszépítő munkát, amelyet városunk önkormányzata
és a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület vezetői és
aktivistái karöltve végeznek
évtizedek óta.

A Vigadó épületében, Budapesten rendezték a közelmúltban a Magyar Turizmus
Zrt. által kezdeményezett
Virágos Magyarországért
verseny eredményhirdetését,
amelyen értékelték is a benevezett településeket. Az eseményen Rácalmást Schrick
István polgármester és Bodnár Sándor, a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke képviselte.
Számukra is örömteli pillanata volt a rendezvénynek a
díjátadás: Rácalmás a „Közterek kertészeti kultúrájának fejlesztésért” elnevezésű különdíjban részesült.
Városunk versenyben nyúj-

tott teljesítményét 500 évelő cserjével díjazták.
– Ez valamennyiünk
munkájának és összefogásunknak az eredménye! –
hangsúlyozta a díjátadó után
Bodnár Sándor elnök.
A városvédő egyesület
vezetőinek már a szervezet
létrehozásakor – több mint
húsz évvel ezelőtt – első
dolguk volt, hogy virágosítási és faültetési akciókat
szervezzenek, portaszépítési versenyt hirdessenek a településen, akkor még faluvédőkként. Rácalmás azóta
várossá vált, közterei pedig
gyönyörűek lettek, ami a civil szervezet aktivistáinak és
a hozzájuk csatlakozóknak,
közösségeknek, csoportoknak, kisvárosunk lakóinak
munkáját dicséri, az ő érdemük.
– Óriási dolognak tartom,
hogy országosan is észreveszik és elismerik azt a pá-

ratlan munkát és odaadást,
amivel az önkormányzat és
az egyesület törődik a közterületeinkkel. Rácalmás évek
óta minden évben benevez
a Virágos Magyarországért!
versenybe, hogy ne csak mi,
helyben, hanem külső szemlélő, szakértő zsűri is mondjon véleményt, kritikát a
köztereinkről. Örülök, mert
azt igazolták vissza, hogy

jó úton haladunk – mondta
Schrick István, aki úgy látja,
hogy a városvédők lakóhelyünk újabb és újabb szegletét vonják be a szépítési akciójukba, legutóbbi nagy
dobásuk a vasútállomás. Az
önkormányzat most ezer árvácskával, valamint facsemeték ültetéséhez 1,5 millió
forinttal járul hozzá a településszépítéshez.

Rácalmás

Mit mond a ma emberének
mindenszentek ünnepe?
Életünk nemcsak evilágra korlátozódik. Nemcsak megszületünk, élünk
és meghalunk. Ha így lenne, életünk nem különbözne
a növény- és állatvilágétól,
amelyre ez a sors vár. Az ember több. Az ember gondolkodik, tervez, alkot, felelősséget vállal, érez. Az ember
nemcsak a mában gondolkodik, távolabbra tekint. Örökíteni akarja magát nemcsak
az utódnemzéssel, hanem az
alkotásával is, amellyel „halhatatlanná” akarja tenni nevét. Nem a puszta ösztönök
irányítják, hanem egyfajta
célra irányultság. De vajon
mi az a cél, amelyre törekszünk? Miért alkotunk? Miért akarjuk szebbé, kényelmesebbé tenni világunkat?
Logikailag
belátható,
hogy nem önmagától van a
világ, nem önmagától van az
ember, hiszen ha felteszem a
kérdést, hogyan születtem a
világra, megkérdezhetem a
szüleimről, a nagyszüleimről
és az összes felmenőmről is,
amíg eljutok az első emberhez. Honnan van az első ember? Valakinek meg kellett
alkotnia, mivel magától semmi sincs. A mindennapjainkban használt eszközök sem
jönnek létre önmaguktól, elő
kell állítanunk őket. Így van
az emberrel is. Az ember is
teremtmény, jóllehet a legtökéletesebb teremtmény, mert
értelme, lelke van, mert a teremtőjének, Istennek a képére és hasonlatosságára lett

teremtve. Ilyen nagy értéke
van az embernek, hogy megalkotásához egy isteni tervezőre volt szükség.
Mi a célja ennek a teremtménynek, amely kiemelkedik az összes többi közül?
Az ókori görög filozófia szerint minden teremtett dolog
a teremtője után vágyakozik.
Ezért van az, hogy a tűz felfelé a nap felé lobog, mert
onnan ered, és oda akar vis�szajutni - gondolta az ókor
embere. Ha a fizika törvényeinek nem is felel meg feltétlenül ez az állítás, a filozófiai gondolat mégis mély
tartalmat rejt magában. Tekintve, hogy teremtmények
vagyunk, tökéletlenek vagyunk, mert aki mástól függ,
nem önmagától ered, az valamiben hiányt szenved, tehát tökéletlen. Éppen ezért
beteljesedésünket attól nyerhetjük el, aki minket teremtett, hiszen ő tökéletes. A
kereszténység ezt a tökéletes létezőt Istennek nevezi,
aki maga a tökéletes szeretet,
aki mindig az ember javát
akarja. Célunk tehát, hogy
teremtőnknek, Istennek a
társaságába jussunk, akinek
jelenlétében elnyerhetjük tökéletességünket, a teljes lelki békét.
Felvetődhet azonban a
kérdés: Ha Isten a tökéletes
szeretet, miért van szenvedés
a világban? Miért nem valósulhat meg már itt a földön a
hiánytalan boldogság? Miért
van annyi visszaélés és borza-

Rácalmás Római Katolikus Plébánia
Szemere János plébános
2459 Rácalmás, Szentháromság tér 13.
Tel: 06-30-408-6180
E-mail: szemerejanos@hotmail.com
Facebook: Adony-Kulcs-Rácalmás Plébánia
Fogadóóra telefonos egyeztetés alapján.

lom? Bár a válasz egyszerűen
hangzik, mégis nehéz megértenünk: Istennél első számú szabály az ember szabad
akaratának tiszteletben tartása, amely esendőségünkből
adódóan mások és saját magunk ellen is fordítható, bűncselekmény elkövetését is lehetővé teszi. Azonban nem a
rosszé az utolsó szó. Isten a
lelkiismeretünk, értelmi belátásaink és felismeréseinken
keresztül folyamatosan arra
indít bennünket, hogy szabadon a jót válasszuk tiszteletben tartva a másik ember
szabad akaratát, megerősítve
őt, hogy ő is ezt tegye.
Erről a szeretetről tettek tanúságot azok a személyek a történelem folyamán, akik még életük árán
is kitartottak a másik ember
iránti szeretetben. Ők azok,
akik tetteikkel, a szenvedés
és megaláztatás közepette
pedig türelemmel vallották,
hogy a másik ember nem ellenség. Az ember tévedhet,
de joga van a tévedéshez, és
mivel az ember Isten képmása, ezért személy, aki méltósággal rendelkezik és tiszteletet érdemel. Vagyis, ha
a másik ember fájdalmat is
okoz, nem indokolt, hogy a
sérelmeinkért elégtételt vegyünk rajta. Rendkívül súlyos szavak ezek, amelyek kihívás elé állítják minden kor
emberét.
Minden vallás tisztel saját
hatáskörén belül olyan tanúságtevőket, akiknek sikerült eszerint az életelv szerint élni. Az egyház vallja,
hogy azok, akik Isten létéről
tanúskodva, Jézus Krisztust
az emberek üdvözítőjeként
megvallva cselekedtek így,
földi életük után eljutottak
a teljes beteljesedés állapotára, eljutottak Isten színe-
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látására, arra a lelki békére,
amelyben - az emberi elme
számára felfoghatatlan módon - örökké megmaradnak.
Őket hívja az egyház szenteknek. Az ő emléknapjuk
november 1-je, mindenszentek ünnepe.
A földi élet utáni életről
tanúskodik a másnapi megemlékezés, halottak napja,
amellyel az egyház szintén
arra irányítja figyelmünket,
hogy az élet nem ér véget
a földi élettel, tehát a tetteink számítanak, a tetteinknek következménye van, a
tetteink felelősséggel járnak,
ezért érdemes cselekedni, érdemes jót tenni, amelyre sosincs késő. Jót tenni miden
időben alkalmas, jót tenni
bármikor elkezdhetünk. A jó
állandó megtételére, az életszentségre és a beteljesedésre mindannyian hivatottak
vagyunk életállapottól, életkortól, vallástól, világnézettől függetlenül, és ehhez nem
kell több, mint a másik ember tisztelete, ennek tettekben való megnyilvánulása és
a lelkiismeret szavának követése, de ez minden körülmények között.
Mindenszentek ünnepe
nem véletlenül az egyház legősibb ünnepe. Mindenszentek ünnepe az egyház legfontosabb tanítását mondja
ki, miszerint Isten szeretetből teremtette a világot, szeretetre hívott meg minket, és
részesíteni akar bennünket
a legnagyobb boldogságban,
a vele való együttlétben. S
bár a világ szemfényvesztése
gyakran elrejti ezt az igazságot, a tanúságtevők figyelmeztetnek bennünket erre
és hívnak, hogy mi is tanúságtevővé váljunk.
Szemere János
katolikus plébános
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Fát ültettünk idén is

Októberben óvodánkban arcfestéssel, ugrálóvárral egybekötött
fényképezés volt, a gyermekek nagy örömére. A képen a Nyuszi csoportos kisgyermekek várják, hogy sorra kerüljenek az ugrálóvárban

Madáretetőt kaptunk!

Minden év októberében fát ültetünk óvodásainkkal, a pedagógiai programunk részeként.
Az idei évben 2 gyümölcsfával
gazdagodtunk. Reméljük, hogy
gyermekeink rövidesen falatozhatnak a finom cseresznye
és meggyfákról. Oláh-Medveczky Ábel segített a föld tömörítésében

Libanap a szülőkkel

Új hagyományt teremtett intézményünk. November
11. Márton napja. Szent Márton napjáig be kell fejeződnie a termés betakarításának. Az állatokat pedig téli
szállásra hajtják. Népi szokás szerint ezen a napon aki libát eszik, az nem éhezik. Ebből az alkalomból intézményünk november 12-én csütörtökön fél 5 órakor gyermekek és szülők részvételével „Liba nap”-ot szervezett,
ahol kemencében sütött finomságokkal vártuk a gyermekeket és a szülőket. Az eszem-iszom után az óvodából indulva egy kis lámpás felvonulással zártuk a napot.

Köszönetet szeretnénk mondani Csurgó Istvánnak, aki madáretetővel
ajándékozta meg intézményünket. A hideg idő beköszöntével a gyermekek szívesen etetik a kis madarakat és figyelik viselkedésüket

Mikulásozzunk együtt!

December 4-én pénteken délelőtt 9 órakor várja a
gyermekeket a Mikulás a művelődési házban az elmúlt
évekhez hasonlóan.
A csoportok az előzetesen megbeszélt időpontokban
érkeznek a a Mikuláshoz, ahol apró meglepetés várja őket.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
Készíthetnek fotókat, együtt örülhetnek
gyermekükkel!

7

Rácalmás

Folyamatosan szépül
a vasútállomás
Október 23.
A korábbi évek hagyományai szerint emlékezett meg
Rácalmás az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, a hősökről. A Jankovich
Miklós Általános iskolában

kezdődött az ünnepség műsorral, onnak fáklyás menet
indult a Millenniumi Parkban lévő emlékműhöz, ahol
koszorúzással ért véget a
megemlékezés.

Elszállítják a faleveleket!

Rácalmás Város Önkormányzata ebben
az évben is elszállíttatja a zsákokba összeszedett – kizárólag – faleveleket.
A falevéllel teli zsákokat szíveskedjenek
a házuk elé a kerítésen kívülre kitenni.

Néhány lelkes városvédővel felszedtük a kanna virágokat a vasútállomáson
és helyükre néhány bokrot,
évelő virágot ültettünk. Az
újabb virágtartókba is jutott
a növényekből. Szerencsére
csak a munka végén áztunk

el, de akkor nagyon! Nagy
köszönet a segítőknek és a
növényeket felajánló Perusza családnak is, valamint
Vizi Pistinek a védőitalért!
Bodnárné Gabi
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Könyvtárról könyvtárra
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezete „Könyvtárról könyvtárra” elnevezésű
programsorozatának keretében Rácalmásra látogatott
november 2-án.
A program célja a megye
könyvtárosainak tapasztalatcseréje, könyvtári környezetének megismerése, lakókör-

nyezetének feltérképezése. A
mintegy negyven vendégnek
nagyon tetszett Rácalmás,
elismerően szóltak az intézményünkben folyó szakmai
munkáról, és csodálkozva figyelték azt a sok természeti
és építészeti szépséget, amit
a településen tett körséta során láttak.
Szilágyi Irén

BOLHAPIAC

NOVEMBER 28. 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.

Rácalmás
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Játszóház az őszi
szünetben
Október 29-én és 30-án,
az őszi szünetben délelőtti játszóházi foglalkozásokat szervezett a Művelődési Ház és Könyvtár. Tököt
faragtunk, madáretetőt ké-

szítettünk, de nagyon szép
őszi mécsesek és hűtőmágnesek is születtek.
Szülők
és
gyereket
együtt alkottak a két nap
folyamán.

Kreatív Könyvtári Kaland 1. forduló

Újabb kalandok várnak a könyvtárban! Ha szeretnél részt venni,
új ismereteket szerezni, nincs más
dolgod, mint 3-5 fős csapatot alkotni a barátaiddal és választani
egy témakört, ami érdekel benneteket. Készítsetek egy max. 5 perces bemutatkozó videót a csapatról
és arról a témakörről, amit választottatok. Ebben mutassatok be érdekességeket, azt, hogy a könyvtárunkban hol találtok információkat
a témátokhoz és minimum 10
könyvet, amely kapcsolódik hozzá.
A játékban való részvétel feltétele a könyvtári tagság, melynek díja
120 Ft.
A videókat december 15-ig adhatjátok le a könyvtárban.

Rácalmás
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Adományokat vár
a családsegítő!

Rácalmás Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata köszöni az eddigi adományokat!

Barina táncház
November 7-én őszi táncházba invitálta településünk
apraját-nagyját a Rácalmási
Barina Táncegyüttes. Sokan
ellátogattak a művelődési
házba, ahol remek élő népzene fogadta a vendégeket,
Bocsi Nóra és Molnár István

Dániel pedig mindenkinek
szívesen tanította a tánclépéseket. A programot kézműves kirakodóvásár is színesítette. A művelődési ház
és a táncegyüttes a jövőben
évszakonként tervez hasonló rendezvényt.

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

FELHÍVÁS
Tisztelt Rácalmási Lakók!

Szerkesztett zenei műsor
a Rácalmás Televízióban

Az év végi ünnepi időszakban
december 24-én, 25-én és 26-án
17 órától,
december 27-én pedig 13 órai kezdettel
karácsonyi ünnepi zenei műsort
hallgathatnak a Rácalmás Televízió
képújságjának nézői.
A zenei műsort Gerendai Gábor szerkeszti.

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!
Szilvási Katalin és Rozonics Patrícia
családgondozók

Rácalmás
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Jankovich Miklós
általános iskola
Kirándulás

A Zene
Világnapjára

A zene világnapját 1975
óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei tanácsának a felhívására ünneplik október
1-jén, negyven éve. Az első
Világnap tiszteletére írott
köszöntője így hangzott:
Iskolánk is méltóképpen
ünnepelte a kerek évfordulót. Október 1-jén reggel 8 órakor az osztályok
a tantermek helyett a tornateremben gyűltek össze,
hogy részesei legyenek a
megemlékezésnek, amelyre az énekkarosok hetekig
lelkesen készültek. A rövid bevezető után először
az Énekeljünk, énekeljünk
kezdetű csángó népdalt
mutatták be. Majd Kiss József igazgató köszöntötte
az ünnepségen megjelent
időseket, akiket idén második alkalommal hívott meg
az iskola, mert ez a nap az ő
világnapjuk is. A megemlékezés zárásaként közös
éneklésre invitáltuk a megjelenteket. Babits Mihály
örökérvényű idézete sokak
szemébe könnyeket csalt,
és Steiner Petra gitárkíséretével tette emlékezetessé
a zene napját.
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az
ének,
Az hallja a mások énekét is
szépnek.”
Igmándi Zita

Rajzaikkal remekeltek

Ismét remekeltek iskolánk tanulói a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett tankerületi rajzversenyen.
Gurics Anna 3. o., Czakó Olivér 5. o. és Kovács Amanda 7. o. tanuló Aranyecset minősítést kapott, valamint Vincze Hajnal Blanka 6. o. tanulónk Ezüstecset minősítésben
részesült.

Alsóból az ötödikbe…

Hagyomány, ha úgy tetszik jó gyakorlat iskolánkban,
hogy a felső tagozatba felkerülő ötödikeseinket egyfajta útbaigazító kalauzként alsós tanítójuk egy közös megbeszélés
keretében átadja a felsős kollégáinak.
Idén erre október elején került sor. A találkozó fő célja,
hogy a gyerekeket minél jobban megismerve, egyéni sajátosságaikat maximálisan figyelembe véve ötödikeseink minél zökkenő mentesebben, eredményesen kezeljék tanáraikkal együtt az alsó és felső tagozat közötti átmenetet.
Márta István igh.

Nyílt nap az iskolában
A tanév folyamán két alkalommal az érdeklődők
számára is megnyitjuk osztálytermeinket. Hogy miért? Szeretnénk, ha a szülők
teljesebb képet kapnának
gyermekük iskolai teljesítményéről és lehetőséget kívánunk adni intézményünk
alaposabb felmérésére. A
nyílt napokon még jobban
megismerkedhetnek iskolánkkal, tanítási elveinkkel,
tanárainkkal és az iskolánkban tapasztalható légkörrel.
Személyesen is meggyőződhetnek arról is, hogy men�-

nyiben nyújt mást - esetleg
többet - a Jankovich a többi
iskolánál. Ezeken kívül lehetőség nyílik az iskola tanáraival, vezetőivel való találkozásra illetve személyes
kérdések feltételére is.
Az őszi nyílt nap október
közepén lezajlott. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén
is nagy volt az érdeklődés, több mint százan voltak jelen - ami azt bizonyítja, hogy
a szülők jó része figyelemmel
kíséri a nálunk zajló munkát
és partnerként vesz részt ebben.

Hagyományaink szerint
idén is megrendezésre került
a nyolcadikosok őszi tanulmányi kirándulása. Utunk
első állomása a Parlament
épülete volt. Fővárosunk
eme kiemelkedő jelentőségű intézményében rendkívül
izgalmas sétában lehetett részünk. Diákjaink megismerhették az épület történetét,
valamint megcsodálhatták a
koronaékszereket is. Ezután
a Magyar Nemzeti Galériában ismerkedtünk a gótikus
szárnyas oltárokkal. Betekintést nyerhettünk a 19. század
festészetébe és az épület történetéről is sok újat tudtunk
meg. Kirándulásunk lezárása
egy kellemes séta volt a Budai Várnegyedben.

Önarckép

Iskolánk művészetis diákjai csatlakoztak egy, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti
Intézetben megrendezésre
került kiállításhoz. Az Újpart Egyesület őszi tárlata
az elmúlt 10 évüket foglalta össze. Ezen kiállítás keretében vettünk részt Keserue
Zsolt képzőművész projektjében. „Tíz év múlva szelfi” címmel várták az alkotásokat A művészeti program
arra fókuszált, hogy a mai
fiatalok, miként képzelik el
jövőjüket, hogyan gondolkodnak arról, tíz év múlva milyenek lesznek, hogy
élnek. Az alkotók: Szabó Döniz 7.a, Tóth Izabella
5.b, Dobos Dorka 5.b, Czakó Olivér 5.a, Ambrus Anetta 5.a, Siba Eszter Anna 5.a,
Bányi Csenge 5.a, Törköly
Titanilla 5.a, Szendrey Kitti
7.a, Kovács Amanda 7.b.
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Őszi papírgyűjtés
Októberben ismét megrendezésre került a papírgyűjtés. A gyerekek a szülők
segítségével most is nagyon
sok papírt (9775 kg) gyűjtöttek össze. Az ezért járó
összeget a tanulóinkra fordítjuk: színházlátogatásra,
utaztatásra, tanulmányi versenyek szervezésére, lebonyolítására, jutalmazásokra
és a Jankovich-hét eseményeire fogjuk felhasználni.
Eredmények:
Az alsó tagozatban minden osztály nagyon lelkesen
hozta a papírt. Nagyon szoros verseny alakult ki:
I. 4.a 1393 kg (66 kg/fő)
II. 1.b 706 kg (41 kg/fő)
III. 4.b 867 kg (37 kg/fő)

IV: 2.b 664 kg (36 kg/fő)
a többi osztály is 20 kg felett gyűjtött fejenként.
Felsőtagozat:
I. 6.a 822 kg (45 kg/fő)
II. 5.b 929 kg (40 kg/fő)
II. 5.a 960 kg (35 kg/fő)
Az őszi papírgyűjtést
a 7.a osztály szervezte. A
gyűjtés lebonyolítása melett
585 kg papírt (32 kg/fő) adtak le. Köszönjük Szendrey
Gábor és Pomóthy Pál segítségét.
Köszönjük tanulóinknak,
a szülőknek és a város lakóinak, hogy részvételükkel, segítségükkel támogatták iskolánkat!
Vadné Tóth Flóra,
a 7.a osztályfőnöke

A program kiemelt célja, hogy
a helyben lakó, magyar földművesek juthassanak földhöz, a föld
azé legyen, aki megműveli. A
Magyar Állam ilyen és hasonló intézkedésekkel tudja segíteni
a magyar gazdákat abban, hogy
eredményesen gazdálkodjanak és
boldogulni tudjanak a magyar vidéken. A föld a magyar gazdák
tulajdonában van a legjobb helyen: a magyar állam nem műveli a földjeit. Művelteti. A gazdák azonban szeretnének minél
több területet vásárolni, minél
több saját területet birtokolni,
és használatba venni. Ezen igények kielégítése érdekében született meg a „Földet a gazdáknak”
program. Az árveréseket a megyei kormányhivatalok bonyolítják le megyei jogú városokban, a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet képviselőinek jelenlétében és
segítségével.
Fejér megyében Székesfehérváron és Dunaújvárosban lesznek árverések, egy időben 4 árverési bizottság fog működni a
hatékony és gyors lebonyolítás
érdekében. A Kormányhivatal
törekedett arra, hogy frekventált, mindenki által jól megközelíthető helyszíneken valósuljanak
meg az árverések. Így Székesfe-

hérváron a Seregélyesi út 123.
szám alatt, a Türr István Képző
és Kutató Intézet területén, Dunaújvárosban pedig a Táncsics
Mihály utca 1/A szám alatt, a
Dunaújvárosi Főiskola különálló
épületében bonyolítják le az árveréseket.
Megyénkben, jelenlegi információink szerint, 600-700 közötti helyrajzi számon szereplő
területet árvereznek el. Az árverések 2015. november közepétől
indulnak, és várhatóan az év végéig tartanak.
Fejér megyében nagyságrendileg 4000 db állami földrészletet
tartunk nyilván, ebből a „Földet a
gazdáknak” program keretében a
már említett 600-700 földrészletet árverezik.
Az árverések közjegyző közreműködésével és felügyeletében
valósulnak meg, ezzel is biztosítva
a törvényességet, átláthatóságot.
Az árverésen csak helyben
lakó, földművesnek minősülő,
magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt
árverezőként, ők szerezhetnek
földtulajdont.
A magyar állam a helyben kialakult piaci átlagár feletti értéken kívánja árverésre bocsátani a
termőterületeket.

Egészségdélután
napköziseknek
Az egészséges életmód és
a sport hiánya sajnos mára
már mindennapos probléma. Ezért nagyon fontos
már alsós korban elkezdeni
ismerkedni a területtel, de
nem elég beszélni róla, tenni
is kell érte.
Október 16-án négy napközis csoportnak tartottunk
egészség délutánt. Igyekeztem minnél változatosabb
feladatokkal felkelteni a gyerekek érdeklődését.
A tudásukat egy totó,
rejtvény, kirakó segítségével próbáltuk bővíteni,
amivel kicsit nehezen, de

annál nagyobb örömmel
birkóztak.
Egészséggel,
sporttal
kapcsolatos
kifejezéseket
játszottak-, mutogattak el
a társaiknak. Zöldségeket,
gyümülcsöket kellett felismerniük, amit meg is kóstoltunk. Öröm volt nézni,
hogy a program végén a száz
gyerek egyszerre tornázott
zenére, amiben persze kellemesen elfáradtak. Még ha
csak egy picit is, de tettünk
közösen az egészségünkért.
A magunk szintjén nagyot léptünk előre.
Bécs Krisztina

A földszerzési maximum 300
hektár, e felett nem lehet földet
szerezni.
A módosult jogszabály alapján az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint az árverés
időpontját, helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatal Székesfehérvár és
Dunaújváros megyei jogú városokban található hivatali helyiségekben, az árveréssel érintett
földrészletek fekvése szerinti településeken, illetve az árverések
helyszínein is kifüggeszti, továbbá megyei, illetve helyi sajtótermékekben is közzé teszi. A
meghirdetés napjának az számít,
amikor az árverési hirdetményt
az NFA internetes honlapján
közzéteszi.
A közzétételi időpontnak legalább harminc nappal meg kell
előznie a hirdetményben megjelölt árverési időpontot, így minden árverésen részt venni kívánó
földművesnek elegendő idő áll
rendelkezésére a szükséges dokumentumok beszerzésére, jogi
képviselő megbízására, valamint
az árverési biztosíték megfizetésére.
Az árverésen részt venni és
vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi

képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.
A nyertes árverező jogot szerez arra, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel az adásvételi szerződést megkösse, így
szerezve földtulajdont.
Az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában
az államot 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, ezt az adásvételi
szerződésben is rögzítésre kerül.
Az elővásárlási jog gyakorlására a nyertes árverezővel kötött
szerződés kifüggesztésének időtartama alatt az általános szabályok szerint, 60 napig van lehetőség.
A Kormányhivatal a hirdetmények közzétételét követően részletes tájékoztató anyagot,
valamint a részvételi jogosultság
igazolásához szükséges kérelmeket, nyomtatványokat jelentet
meg a honlapján, a helyi médiában, valamint az ügyfélszolgálati irodáiban, ezzel is informálva
a helyi földműveseket az árverési
eljárás részleteiről.

„Földet a gazdáknak!” program

Fejér Megyei
Kormányhivatal
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
Rácalmás természeti értékei olyan bőségesek,
a Dunának, Nagyszigetnek,
Ófalunak annyi szépsége
van, hogy szinte természetes, hogy ezekhez születnek olyan emberek, akik ezt
nem csak észreveszik, meglátják, hanem képesek megörökíteni és átadni másoknak is. Ezek közé tartozott
Kovács György festőművész
is, aki olyan érzékeny volt a
környezet rezdüléseire, hogy
egész életét a természettel
szorosra fűzve, igen magas
művészi színvonalon rögzítette mindazt, amit sajátos
szemüvegén keresztül látott,
s mind ezt úgy, hogy mi is
képesek vagyunk ugyanazt
meglátni és átélni.

Kovács György (1929-2013)
festőművész
1929. december 2.-án
született Pestszentlőrincen.
Még kisgyermek volt, amikor szüleivel és testvéreivel
visszaköltöztek édesanyja
szülőfalujába, Rácalmásra,
ahol a Rácalmási Nagyszigeten, kis házukban, a Duna
mentén tölthette gyermekkorát. Egész életére meghatározó élményévé vált a
természet a maga fenségességével, harmóniájával, félelmetes erejével. Elbűvölte
az egyszerű falusi emberek
életmódja. Ezek a benyomások, valamint az, ahogyan a második világháború átsöpört a sziget édeni
nyugalmán, festészetének
meghatározóivá váltak. Az
„Elveszett paradicsom” című
könyvében olyan élethűen
írja le a Nagysziget növény
és állatvilágát, az ott zajló életet, úgy érezzük, hogy
mi is ott vagyunk a szigeten
és vele együtt éljük át mindazt, amit a természet nyújt.
1950-től a Nagysziget államosítása után a sziget pusztulása, pusztítása felgyorsult

Kovács György
arcképe
és már-már úgy tűnt, hogy
végleg elveszett. Gyurka bácsi azonban még megélhette,
hogy 1996-ban a pusztítást
megállítottuk a Nagysziget
védetté nyilvánításával és ha
régi állapotában nem is sikerült visszaállítani, de ezzel mindenképen új korszak
kezdődött a sziget életében.
Az árvíz többször is lerombolta Kovácsék szigeten
lévő házát, ezért a negyvenes
évek elején elhagyták a szigetet. A jeges ár levonulása
után újra felépítették volna
házukat, de közölték velük,
hogy a szigetet államosították és ott nem építhetik fel
házukat. Így az Ófaluban
építkeztek. Felnőtt korában
a löszfal csúszása miatt kétszer kellett otthonát megépíteni. De vallotta édesapja
szemléletét, hogy „a tárgyak
nem fontosak, csak az emberélet”. Nemcsak az átéltekből, de a személyiségéből
is adódott, hogy a bajban
soha nem vesztette el a fejét, áradt belőle a nyugalom,
és mindig talált valami megoldást.
Már fiatal gyermekként
vonzódott a művészetekhez, a zenéhez, a festészethez. Nagy hatással volt rá a

faluban élő Raáb Ervin festőművész, akivel gyermek és
ifjúkorában gyakran találkozott és figyelte munkáját, sokat tanult tőle.
23 éves korában megnősült. Feleségül vette Tóth
Ilonát (Incikét), aki mindenben segítette férjét, a kiállítások szervezésében és rendezésében is. Sokat utaztak
rajztömbbel, vászonnal. Bejárták az Al-Duna, Erdély,
Ausztria, Adria és Svájc gyönyörű tájait.
1954-ben 25 éves korában, Dunaújvárosban, az
amatőr tárlaton mutatkozott
be először grafikáival és festményeivel.
Mintakészítőként, gyártástervezőként dolgozott a

Szigetfő utca vége 1991

Dunai Vasműben, de a technikumban oktató is volt.
Viszonylag korán, 1978ban asztmás betegséget kapott, ezért leszázalékolták és
nyugdíjba vonult.
Festőként, zenészként,
horgászként sokan ismerték.
Segítőkészsége, önzetlensége, remek humora vonzotta
az embereket. Otthonukban
zajlott a társasági élet, zenéltek, sakkoztak, kártyáztak és beszélgettek. Hozzájuk nem lehetett rosszkor
érkezni, a vendégnek mindig örültek. A századfordulói gödöllői iskolához hasonlítanám életszemléletét.
A rajzolást, festést sem űzte
magányosan, kicsit festett,
aztán odaült a zongorához,
játszott egy dalt, mesélt hozzá és folytatta a megkezdett
képet. Baráti körét a legkülönbözőbb korú, származású, foglalkozású, világnézetű
emberek alkották. Elfogadta az embereket a hibáikkal
együtt. Mindenkit becsült,
aki értette a dolgát, függetlenül attól, hogy az kosárfonás, teknőkészítés, halászat,
zene vagy szobrászat.
Borozgatás közben szívesen vitatkozott az élet dolgairól, de csak az érvelés kedvéért. Mert a vitapartner
nem ellenség, és észre kell
venni az igazságot a másik
álláspontjában is. Balról is,
jobbról is az ellentétes tábor-
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hoz tartozónak vélték, mert
függetlenül gondolkodott,
és nem fogadott el semmit
kritikátlanul. Veszélyesnek,
mulatságosnak tartotta azokat az embereket, akik túl
komolyan vették saját magukat, mert tévedhetetlenségük látszatának megőrzése gátolta őket abban, hogy
elfogadják a valóságot.
A közösségért végzett
munka mindig meghatározó
volt az életében. Évtizedeken keresztül zenélt bálokban és rendezvényeken, de
ha kellett kimeszelte a termet is, megtervezte a plakátokat, cipelte a paravánokat,
az asztalokat. Aztán csöndesen mosolyogva áthárította a
dicséretet valamelyik szervezetre, egyesületre, amelynek
a nevében tevékenykedett.
Művészeti, helytörténeti kiállításokat szervezett,
melyekre meghívta a helyi alkotókat, illetve a régi
mesterségek már alig fellelhető művelőit. A hetvenes
évek elején ez még ritkaság
volt vidéken. „Nagy szerepük volt ezeknek a rendezvényeknek abban, hogy öntudatosan vállalhattuk falusi
életformánkat”- vallotta.
Érzékenységére jellemző
az alábbi eset: A Raáb Ervinék sírjára helyezett követ néhány év után az árokba dobták. Kovács György
a követ a horgásztanya udvarára vitte és barátaival kis
parkot épített köréje, majd
ünnepélyesen felavatták. Ez
volt a Raáb Ervin park. Egy
Raáb Ervin emlékkiállítást
is rendezett a horgásztanyán.
Rendkívül termékeny festő volt, akinek művei fellelhetők szűkebb hazájában
éppen úgy, mint Európában, többek között Svájcban, Németországban és a
tengerentúlon.
Örömmel
ajándékozta képeit barátainak, ismerőseinek és sokat
felajánlott jótékony célra.
A festményeken, grafikákon túl illusztrációk, oklevelek, meghívók, kisplaszti-

Kálmán-kő 1996
kák kerültek ki a keze alól.
Ő készítette az illusztrációkat a dunaújvárosi Őri Zoltán „A Duna titka” és „Találkozásom a várossal” című
könyveihez. A horgásztanya
falfestményei, a katolikus
templom oltárának intarziái,
a szentkúti- és a temetőben
a Jankovich-kápolna oltárképeinek restaurálása is az ő
munkájának eredménye.
Rendszeresen részt vett
különböző művészeti körök
kiállításain Dunaújvárosban,
Székesfehérváron, és Budapesten. Közel 30 kiállításon vett részt, főként a 80as években, amikor ontotta
a grafikákat és festményeket.
Legjelentősebb kiállításai
közé tartozik a Dunai Vasmű Kultúrtermében rendezett több kiállítás és néhány
budapesti kiállítás, mint
pld.:a Szovjet Tudomány
és Kultúra Házában 1987,
a Danúbia kultúrteremben
1988. A 80-as években Kovács György Svájcban dolgozott és az ott készült gra-

fikákat és festményeket két
alkalommal önálló kiállítás
keretében 1988-ban St. Moritz-ban állította ki.
A 80-as években Rácalmáson művészeti alkotótáborokat szerveztek és ennek
fő mozgatórugója, Kovács
György volt.
1996-ban megépítette a
Kovács Galériát, hogy a nekünk és rólunk szóló képeit, melyek varázslatos Dunát és a régi falu hangulatát
idézik fel, megismerhessük,
sőt megismerhessék az idelátogató vendégek is. A galéria felavatásán nagyon sokan voltak.
Élete utolsó másfél évtizedében egyre kevesebb volt
a mozgási lehetősége, de el
tudta fogadni, hogy vége e
zenélő, festegető, Dunán kóborló életnek. Boldog ember
volt, mert szeretet vette körül, és örömet szerzett neki
egy szép felhő, egy kicsinyke
virág, a madarak éneke, a vihar színei és illata… .. Örült
a látogatóknak, kisvárosunk
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sikereinek, a haladásnak. Településünkön ismert személyiség volt Gyurka bácsi.
Jelen volt a képei által, melyekkel rendszeresen találkozhattunk kiállításokon, a
Kovács Galériában, a szerencsésebbek a saját szobájuk falán.
Még életében, 2012 szeptemberében a IX. Rácalmási
Tökfesztiválon összegyűjtött műveiből nagyszabású
életmű kiállítást szervezett
leánya, Németh Miklósné. A kiállításon betegsége
miatt már nem tudott részt
venni. A kiállítás kitűnő keresztmetszetét adta munkásságának, mivel átfogta egész
életművét. Szinte minden
képéből a természet szeretete sugárzott.
Kovács György festőművész 2013-ban meghalt.
2014-ben megkapta a Rácalmás Díszpolgára címet,
amit már csak felesége, Incike vehetett át.
Emlékét azzal őrizzük a
leghívebben, ha pozitív életszemléletét visszük tovább.
Egy gyermekük született, Kovács Ilona. (Pötyi )
1953-ban. Különböző pedagógiai képesítéseit Győrben,
Pécsen, majd a bölcsész diplomát a budapesti ELTE-n
szerezte. A helyi iskolában
kezdett tanítani, majd hamarosan, 1987-ben igazgatói megbízást kapott. Az
általános iskolát tovább fejlesztette: alapfokú művészeti oktatást vezetett be. Édesapja örökségét hűen ápolja,
kiadványokban és kiállításokon rendszeresen megjeleníti édesapja műveit. Személye
garancia arra, hogy édesapja
örökségét megőrzi és gondozza.
Szalai Árpád
Forrás:
Kovács György „Elveszett
paradicsom”
Kovács György „Az én szigetem”
Németh Miklósné „Kovács
György”
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Eseménymentes időszak
Az október hónapunk is a
számításainknak
megfelelően telt el, a lakosság sérelmére
elkövetett bűncselekmény tudomásunk szerint nem történt
Rácalmáson.
A körzeti megbízottjainkkal több alkalommal végeztünk
közúti
gépjárműellenőrzést,
amelynek eredményeképpen
egy nem helyi illetőségű személyt kellett kérdőre vonni kábítószer birtoklása miatt. Az ellenőrzött személyt rendőreink
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították.
Kora esti járőrözéseinknek
és a sűrű rendőri jelenlétnek köszönhetően semmiféle bűncselekmény nem történt az elmúlt
hónapunkba, ami meggyőződésünk szerint köszönhető a településen ugyancsak rendszeresen
használt rendszám-felismerőnek is. A városunk bejáratainál
elhelyezett sebességmérő hatására csökkent a gyorshajtók száma is, és sokat javult lakóhelyünk közlekedési morálja.
A Szent György Polgárőr
Egyesületünk tagjai továbbra is
óvják és felügyelik iskolás gyermekeink biztonságos közlekedését a reggeli órákban a gyalogátkelőhelyeinken és az iskola
bejáratánál.
Két tagunk az elmúlt hónapban a Hankook Tire jóvoltából Zsámbékon a drivingcamp
Hungary pályáján vezetéstech-

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

nikai tréningen vehetett rész,
amelyen tagjaink kiváló eredménnyel gyakorolhatták a különlegesen veszélyes útviszonyok közötti vezetést.
Kollégáink nagy létszámmal
biztosították az önkormányzatunk által megrendezett október 23-ai ünnepséget, amelyen
rendkívüli esemény nem történt. Az idei éven is tagjaink
nagy része szolgálatot teljesített a temetőnél és környékén a
halottak napi ünnepek időszakában, feladatuk volt a tolvajok,
gépkocsi feltörők és a kegyeletsértők távoltartása, ami eredményesen sikerült is mivel semmilyen esemény nem történ.
Mint előző számunkba már
írtuk, az idén is megtartjuk december 12-én a vacsorával és
mulatsággal egybekötött évzáró bálunkat, amelyre szeretettel
várjuk azokat, akik belépőjegyeikkel támogatni szeretnék egyesületünket.
A belépőjegy ára 3000 forint, amely tartalmaz egy fogadó italt, egy szál virágot a hölgyeknek, vacsorát és hajnalig
tartó mulatságot. Aki ideje híján
nem tud részt venne rendezvényünkön, tagjainknál megvásárolható támogatói jeggyel
járulhat hozzá közös eredményünkhöz. Köszönjük!
Vállalásainkat továbbra is
teljesítjük, lehetőségeinknek
megfelelően felügyelünk Rácalmáson, hogy kellemetlen
cselekmények lehetőleg ne keserítsék meg a mindennapjainkat. Figyelünk gyermekeink,
szüleink és egymás biztonságos
hétköznapjaira, biztonságára.
Ezért továbbra is várjuk mindazon személyek jelentkezését,
akik Rácalmás jónak mondott
közbiztonságának fenntartásában segíteni szeretnének! Jelentkezni lehet polgárőr tagjainknál és minden hónap utolsó
péntekjén a művelődési házban
tartandó taggyűlésünkön.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

A Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtár

TAKARÍTÓ

munkatársat keres határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órában
A munkavégzés helye:
Rácalmás, Szigetfő u. 31.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Beltéri és kültéri takarítási, kertgondozási feladatok
elvégzése, rendezvények feltételeinek biztosításában
való közreműködés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Elvárások:
- Minimum általános iskolai végzettség (érettségi
előnyt jelent)
- Büntetlen előélet
- Megbízható, szorgalmas, precíz, önálló munkavégzés
A jelentkezéskor benyújtandó iratok:
- Fényképes szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától
tölthető be
Jelentkezési határidő: 2015. december 11.
Elbírálási határidő: 2015. december 18.
A jelentkezés benyújtásának módja:
Postai úton az intézmény címére (2459 Rácalmás,
Szigetfő u. 31.), elektronikusan a racmuvhaz@racalmas.
hu emailcímre, illetve személyesen.
Az állással kapcsolatban érdeklődni a 25/440-456-os
telefonszámon lehet.

Keressük Rácalmás
karácsonyfáját!
A Jankovich-kúria a december 19-ei karácsonyi ünnepségre tisztelettel várja a lakosságtól egy olyan, nagyméretű
fenyőfa felajánlását, amely feldíszítve Rácalmás karácsonyfája lesz.
A fa kivágásában és elszállításában az önkormányzat segítséget nyújt.
Bővebb információ a Jankovich-kúria telefonszámán:
25/440-020.
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Református hírek

A hónap bibliai idézete:
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében.
(Zsoltárok 130, 5)
Az októberi jótékonysági koncertünkön 215 ezer Ft
gyűlt össze, amit ezúton is köszönünk minden adományozónak!
Ökumenikus adventi koncertet rendezünk a római katolikus testvéreinkkel közösen advent első péntekjén. Énekkel
szolgálnak az adonyi és a rácalmási kórus tagjai valamint a
református női kar. Szeretettel várunk mindenkit, felekezeti
hovatartozástól függetlenül! (2015. december 4. péntek 18
óra, rácalmási római katolikus templom)
Istentiszteletek minden vasárnap 10.30-kor a református
templomban
Decemberi ünnepi eseményeink:
Advent első vasárnapján felnőtt keresztelő és úrvacsorás
istentisztelet 10.30-kor (november 29.)
December 24-én szentesi istentisztelet délután 4 órakor a
református templomban
December 25-én úrvacsorás istentisztelet 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

Kis anyakönyv

Rácalmás

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!
Dombai Tamás Sándor 2015. 09. 29., Somogyi B. u.
Hegedüs Emma 2015. 10. 25., Rácalmás, Dózsa Gy. u.
Erdélyi Albert Denisz 2015. 11. 03. Nárcisz köz.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.
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
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A Szent Miklós Cserkészcsapat hírei

Portya, regös nap, bál, betlehemes…
Az őszi szünetben csapatunk a Keszthelyi hegység
oldalában ütött tábort. A lesenceistvándiak nagylelkűségének köszönhetően nem
kellett fizetnünk a szállásért,
így mindenkinek lehetősége
volt velünk tartani. Az idei
ősz legszebb napjait sikerült
kifognunk. Megmásztuk a
Szent György-hegyet, a Tátika vár sáncait, a Zalaszántói sztupához is eljutottunk.
Fiaink éjszakai túrán a Rezi
várat foglalták el, holdvilágnál csodálhattuk meg a környező vidék panorámáját,
kereshettük a csillagképeket. Nagyon sokat játszottunk igazi játékokat, amikhez társak kellenek, nem
pedig elektromos kütyük.
Közös napot tartottunk a
helyiekkel. Esténként gyertyák fényénél zártuk a napot
népdalainkkal, történetekkel és játékokkal. Hazafelé
indulva megálltunk Tapolcán, körbejártuk a Malomtavat, csónakáztunk a tavas-barlangban. A látogató
központban megismerkedtünk a környék geológiájával, földrajzával, idegenvezetőnk segítségével. A 3D-s
képek és mozi, az interaktív
kiállítás igazi élmény a gyerekeknek. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kedvezményes belépési lehetőséget

biztosított számunkra, így
valósulhatott meg ez a programunk.
November 7-én három
megye több mint kétszáz
cserkésze gyűlt össze Bicskén a kerületi regös napon.
A regisztráció és a megnyitó
után mesteremberek várták
a gyerekeket: tűzzománcos,
fafaragó, bőrdíszműves, kötélverő, varró, esztergályos és
sokan mások. Az öko-kuckóban ajándék- és emléktárgyak készültek újrahasznosítható anyagokból. Az
őrsöknek városismereti ve-

télkedőt tartottak interaktív
játék keretében. A vezetőknek lehetőségük nyílt a cserkészet aktuális dolgainak
megvitatására. Ebédre gulyáslevest kaptunk vendéglátóinktól. Délután szentmisén vettünk részt, este
fergeteges táncházzal zárult
a napunk.
Az elmúlt hetekben cserkészeink és szüleik sokat segítettek a Katolikus Karitász munkájában. Sikerült kitakarítani
az évek óta porosodó, elfekvő
készletét. Dransfeld partnertelepülésünk frissen érkezett

adománya került a régi holmik helyére. A kamionnyi elázott ruhát két hét alatt sikerült eljuttatni a rászorulókhoz!
Kis túlzással páratlan cipőkön
és a lyukas zoknikon kívül nem
maradt semmi. Hálás köszönet az adományozóknak, önkormányzatunknak és a segítőknek!
Folyamatosan próbálunk
betlehemes játékunkra. Az
idei évben teljesen megújul az előadás. Rácalmáson,
Kulcson és Adonyban lépünk fel terveink szerint.
November 21-én 18h-tól
CSERKÉSZBÁL a művelődési házban. Egy ismert
tehetségkutató verseny menetét követve adnak műsort
gyerekeink.
Sztárvendégeink helyi amatőr művészek, előadók. Munkánkhoz,
programjainkhoz, ifjúságnevelő-, közösségépítő- és karitatív tevékenységünkhöz
igen fontos a jótékonysági
bálunk bevétele, támogatóink hozzájárulása.
November 27-29. között
őrsvezetőink vezetői találkozón vesznek részt Nemesvámoson, a csapatparancsnoki vezetőképző második
kurzusa is erre a hétvégére
esik. A többi csapattag iskolásokkal közös túrán vehet részt.
Blau Sándor

Rácalmás
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Rácalmás   Sportegyesület

Világításavató
A Rácalmás Sportegyesület sportfejlesztési programjának részeként, az idén
TAO-s pályázati támogatásból önkormányzati önrész
igénybevételével
jelentős
változáson ment át a sportpálya. Automata locsolókocsit, önjáró fűnyíró traktort
vásároltak, talaj és fű rekonstrukciót hajtottak végre a pályán, de a leglátványosabb
fejlesztést a 16 ezer watt-os
világítás kiépítése jelentette.
Több éves dédelgetett álom
vált valóra ezzel, hiszen az
őszi-téli edzések megtartása
a korai sötétedés miatt komoly problémát jelentett.
Az avatón 2015. 11. 13án, pénteken délutántól
négy korosztályban (U-7,
U-9, U-11, U-13) csaptak
össze a kulcsi és a rácalmási
gyerekek, hogy bemutassák tudásukat esti villanyfényes mérkőzésen. Közel
egyóra játék után, fáradtan
de ugyanakkor boldogan

vették át ajándékukat és fogyasztották el az erre a célra felállított sátorban megérdemelt vacsorájukat (virsli,
forró tea). Az eredményekről röviden csak annyit, hogy
minden pályán nagy arányú
hazai győzelem született.
A szép számú nézősereg utána is jól szórakozott hiszen
valamivel 18 óra után kezdetét vette a Rácalmás Öregfiúk – Dunaújvárosi Kohász
Öregfiúk nagypályás labdarúgó mérkőzés. A hazaiak
több sérülttel ugyan de derekasan végigküzdötték a
mérkőzést amelyen megérdemelten nyert a Kohász. A
program a vacsorával (Szücsipörkölt) és a régmúlt időket felidéző vidám beszélgetésekkel ért véget.
Köszönjük
támogatóinknak elsősorban az önkormányzatnak, a Sportegyesület
Elnökségének,
Elnökének, a kivitelezőknek és szállítóknak, a Ham-

Az utánpótlás csapatok közel egy óra játék után, fáradtan de
ugyanakkor boldogan vették át ajándékukat
burger Hungária kft.-nek,
hogy ezek a fejlesztések
létrejöhettek. Köszönjük a
Kulcs SE utánpótlásedzőinek és sportolóinak, a Dunaújvárosi Kohász Öregfiúk
csapatának hogy elfogadták meghívásunkat és részesei lettek ennek a szép estének. Köszönjük a segítséget

a rendezvényen segítő anyukáknak és apukáknak, edző
kollégáknak. Továbbá köszönjük a szülőknek hogy
támogatják gyermekeiket
abban, hogy megszerethessék ezt a csodálatos játékot
amit labdarúgásnak hívnak.
Garda István
szakosztályvezető

Nagy Hideg-hegy futás, kajakosokkal és kenusokkal
Verőfényes napsütés, kellemes 12-13 fokos hőmérséklet
és a gyönyörű őszi erdő látványa várta november első szombat délelőttjén a futókat a Börzsönyben. A távot – minden
várakozást felülmúlva – több
mint 1000 kajakos és kenus
teljesítette, a futóverseny hagyománya szerint ezzel megkezdve a téli felkészülést.
Földesi Bánk edző vezetésével még 10 versenyzőnk vett
részt a 7 kilométeres 95 százalékban felfelé kijelölt pályán.
Az utolsó 2000 métert
meredek hegyi ösvényen kelet
megtenni, vissza elegendő volt
lekocogni.
Bölcskei Ferenc
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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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Takarmány
kukorica
eladó!
5000 Ft/q
Érdeklődni lehet:
Pálinkás Tibornál,
telefon: 06-30-472-51-70

Duguláselhárítás

Bontás nélkül!
06 30-9616-456

Kézápolás és műkörömépítés
porcelánból és zseléből
Rácalmáson!

Elérhetőség: 0670/418-8508
Facebook:
Viktória Műköröm Dunaújváros és Rácalmás

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. december
14-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2015. december 3-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb december 3-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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Ihász János több kiállításon
is bemutatkozik
A rácalmási szobrászművész, Ihász János alkotásait
láthattuk az Újpart Egyesület 10 éves, jubileumi tárlatán a dunaújvárosi Kortárs
Művészeti Intézetben. Egy
régi és egy új munkáját mutatta be, A vallás fogságában
címűt, valamint a Dunaújváros plakettet.
Véget sem ért az újpartos
tárlat, már Móder Rező EMűteremgalériában kapott
helyet Ihász két műve. A
folytatás is következik: a Fejér Megyei Őszi Tárlatra pedig beválogatták a felújított
munkáját, A vallás fogságában címűt.
Gratulálunk a rácalmási
művész sikereihez!

Ihász János a következőképpen vall magáról a Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek
Egyesületének
honlapján: „A Dunai Vasműben 1969-ben kezdtem
dolgozni géplakatosként.
1973 óta dolgozom ötvös,
díszműkovácsként. Dísztárgyak és egyedi köztéri munkák tervezése és kivitelezése
tartozik a feladataim közé.
A budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, ötvös szakon végeztem. Tagja vagyok a Magyar
Szobrász Társaságnak.
1976 óta veszek részt országos amatőr- és hivatásos
képzőművészeti kiállításokon.

