2015. december XXII. évfolyam 12. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben,
örömökben gazdag új évet kívánok Rácalmás lakóinak!

Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is!

Szeretettel
várjuk a lakókat
a Rácalmásiak
Karácsonyára!

(A rendezvény plakátját
a 9. oldalon találják.)
Schrick István
polgármester

TARTALOM

Megtartottuk a Virágos Rácalmásért díjkiosztó, értékelő ünnepségét.
4-5. oldal

Meglátogatta a Mikulás óvodánkat.
16. oldal

Schrick István
polgármester

Rácalmási betlehem
Advent első vasárnapján immár hagyományosan a közösségi betlehem
avatásával kezdődött meg
a karácsonyi ünnepvárás időszaka Rácalmáson.
A Manóvár Óvoda ovi-

sainak éneke után Pálinkás Tiborné önkormányzati képviselő köszöntötte
az egybegyűlteket, majd
Kovács Enikő református
lelkész adventi gondolatait követően Szemere János

katolikus plébános szentelte fel a betlehemet. Lendvai Józsefné szavalatát és
a Napsugár Asszonykórus műsorát követően teával, forralt borral kínálták a
szervezők a vendégeket.
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Tájékoztató az
Arany János Tehetséggondozó
Programmal kapcsolatosan

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának Arany János Tehetséggondozó Programjában is évek óta részt
vesz Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a
rácalmási lakóhellyel rendelkező 8. osztályos hátrányos
helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
A program keretén belül Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületi döntés és az általános iskola ajánlása alapján, a programban részt vevő diákok
részére évente 10 hónapon keresztül havi 6 000 forint
összegű támogatást folyósít.
Jelenleg 5 tanuló részesül 10 hónapon keresztül havi
6 000 forint összegű támogatásban, melynek éves összege
300 000 forint az önkormányzat költségvetéséből.
Rácalmás Város
Önkormányzata

Újszülöttek és csecsemők
támogatása
Rácalmás képviselő-testülete tavaly döntött arról,
hogy a rácalmási lakóhel�lyel rendelkező, 2015. január 1-je után született gyermekek szülei részére 60
ezer forint összegű egyszeri
pénzbeli támogatást nyújt,
valamint 5000 forint értékű
ajándékcsomaggal és emléklappal köszönti a település új
lakójának családját.
A 2015-ös évben eddig
21 család kapott 60 ezer forint összegű egyszeri pénzbeli támogatást (összesen 1
millió 260 ezer forint ös�szegben), emléklapot és
5000 forint összegű ajándékcsomagot. Továbbá 9
család kapott ajándékcsomagot és emléklapot – ők, mivel

nem rendelkeztek rácalmási
lakcímmel a gyermek születése előtt, nem voltak jogosultak az egyszeri pénzbeli
támogatásra.
Az ajándékcsomag babakrémet, babaplüssöt, törlőkendőt és textílpelenkát
tartalmaz, amelyet a védőnői szolgálat a gyermekjóléti
szolgálat családgondozójával együtt szerez be. Az ajándék Rácalmás emblémájával
díszített papírtasakban kerül
átadásra.
A pénzbeli támogatást
formanyomtatványon kérelmezi a család és az általa
megadott címre, vagy számlára kerül átutalásra a 60 ezer
forint összegű önkormányzati támogatás.

HIRDETMÉNY

a Rácalmás 1140/18. hrsz.-ú, a Rácalmás
Korányi S. tér 3. szám alatti ingatlan eladásához

Rácalmás Város Önkormányzat (2459 Rácalmás , Szigetfő
u. 11-13.) licitálás útján értékesíti a tulajdonát képező 1140/18
hrsz-ú 524 m2 területű kivett lakóház, udvar, garázs megnevezésű, természetben 2459 Rácalmás Korányi S. tér 3. szám alatt található ingatlanát.
Az ingatlan megvételének jogát az a licitáló nyeri el, aki az ingatlanért a legmagasabb vételárat ajánlja.
A tulajdonos által készíttetett vagyonértékelés szerint az ingatlan forgalmi értéke

5.600.000 Ft

mely a licit kiinduló pontja, az ajánlott vételár legalább ezen ös�szeg vagy ennél magasabb összeg lehet.
A licit lépcső 50.000 Ft.
Licitre bejelentkezni a LICITÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. sz.
melléklet szerinti „bejelentkezés”-i nyomtatvány kitöltésével és
személyes átadásával lehet legkésőbb 2016. január 13. napján 15
óráig, személyesen Rácalmás Város Jegyzőnél lehet. (Rácalmási
Polgármesteri Hivatal 2459 Rácalmás Szigetfő utca 11-13.)
A licit időpontja 2016. január 14. napja 11 óra,
Helyszíne: Dr Eszenyi Zoltán közjegyző irodájában, 2400 Dunaújváros, Erkel kert 7. 1 emelet 2-es ajtó
A liciten meghirdetett ingatlan megtekinthető telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján 2016. január 7. napján a
Rácalmás, Korányi S. tér 3. szám alatt.
Hívható telefonszám: Polgármesteri Hivatal, Kazsoki Sándor
műszaki ügyintéző, tel.: 06/30 632-3073
A licitre történő „bejelentkezési” nyomtatványnak tartalmaznia
kell az ajánlattevő nevét, magánszemély esetén születési nevét, személyi számát, születési helyét, anyja nevét, adóazonosító jelét, és
lakcímét, ajánlattevő cég esetén cégjegyzékszámát, székhelyét, adószámát, KSH-törzsszámát és az ügyvezető nevét. Cég esetén mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. (internetes változat is elfogadható)
A licitáláson való részvétel feltétele a bejelentkezés és az ajánlattevő befizesse a bánatpénzt legkésőbb a licitálás napja előtt Rácalmás Város Önkormányzat Házipénztárába.
(Polgármesteri Hivatal, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13,
hétfő: 8-12 óráig, szerda 8-16.30-ig, péntek: 8-12 óráig) A bánatpénzt utalni nem lehetséges.
A bánatpénz összege az ingatlan kikiáltási értékének 5%-a, azaz
280.000 Ft azaz kettőszáznyolcvanezer forint.
A licitálási eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a licitálási dokumentáció tartalmazza, amely a bejelentkezéssel egyidejűleg kerül ingyenesen átadásra a bejelentkezőnek.
Tájékoztatás: a Magyar Államot a Nemzeti Vagyonról szóló
törvény alapján elővásárlási jog illeti meg, ezért a vételi ajánlatot az
önkormányzat köteles teljes terjedelmében közölni az elővásárlásra jogosulttal.

Hivatali nyitva tartás

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjében a
következő változás lesz év végén: 2015. december 23án, szerdán 8-12 óráig fogadják az ügyfeleket. Délután
nincs félfogadás. A többi napon változatlan.
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Eladási hirdetmény és licitálási szabályzat
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete
eladásra hirdeti meg

Az ingatlan
kikiáltási
ára:
5 600 000 Ft.

a Rácalmás,
1140/18. hrsz. -ú,
524 m2 nagyságú,
kivett lakóház, udvar,
mely a licit kiinduló pontja,
garázs megnevezésű,
az ajánlott vételár ezen ös�természetben a Rácalmás,
szeg illetve ennél magasabb
Korányi S. tér 3.
összeg lehet.
alatti ingatlant.
A licitálásra meghirdetett ingatlan megtekinthető 2016. január 7-én, csütörtökön,
kizárólag előre egyeztetett időpontban!
Időpont kérhető erre a napra Kazsoki Sándor műszaki ügyintézőtől
a polgármesteri hivatalban személyesen, vagy a 30-632-3073-as telefonszámon.

Licitálási Szabályzat a Rácalmás 1140/18. hrsz.ú
ingatlan eladásához
Általános rendelkezések
A Licitálási Szabályzat
rendelkezéseit a Rácalmás,
1140/18. hrsz. -ú, 524 m2
nagyságú, kivett lakóház,
udvar, garázs megnevezésű,
természetben a Rácalmás,
Korányi S. tér 3. szám alatti ingatlan eladása során kell
alkalmazni.
Az ingatlan kikiáltási ára:
5 600 000 Ft.
A licitlépcső összege
50 000 Ft.
A licitálások tartása során
biztosítani kell a résztvevők
esélyegyenlőségét.
A licitálás nyilvános, jogszerűségét ügyvéd szavatolja, felügyeli és hitelesíti közjegyző.
Licitálni
személyesen
vagy meghatalmazott útján
lehet. A licitáláson történő
részvételre szolgáló meghatalmazásként csak közok-

iratot, ügyvéd által készített
ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratot lehet
elfogadni.
A licitálásra jelentkezni a
licitálási hirdetmény megjelenését követő naptól a pályázati felhívásban foglalt
határideig, módon és a hirdetményben meghatározott
módon lehet .
A bánatpénz mértéke az
ingatlan meghírdetett forgalmi értékének 5%-a , azaz
280 000 Ft, amelyet legkésőbb a licitálás napja előtt a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodóan hétfőn 8-12 óráig,
szerdán 8-16.30 óráig, péntek 8-12 óráig az önkormányzat házipénztárában
be kell fizetnie.
A bánatpénz a licitet
nyert személy esetén beszámít a vételárba , a többi lici-

A licitálás időpontja:

2016. január 14. 11 óra

A licitálás helye:

2400 Dunaújváros, Erkel kert 7. 1. 2.
(Dr. Eszenyi Zoltán közjegyző irodájában)

táló részére a licitálási eljárás
lezárásától számított 15 napon belül vissza kell fizetni
a licitáló számára a befizetéssel azonos módon.
A licitálás feltételei:
A licitálásra jelentkező a
licitálás előtt köteles bemutatni:
1.) bemutatni a személyi igazolványát és ha meghatalmazottként jár el, az e
szabályzat általános rendelkezéseiben írt követelményeknek megfelelő átadni a
meghatalmazást, jogi személy vagy társaság részéről
eljáró személy pedig cégszerű aláírással ellátott megbízólevelét és a 30 napnál nem
régebbi eredeti aláírási címpéldányt átadni,
2.) a bánatpénz befizetésének igazolását át kell adni
az eljáró ügyvédnek.
Amennyiben a licitálási
dokumentációban a licitálásra jelentkezéshez kiegészítő
feltételeket is meghatároztak, ezeknek a feltételeknek
a teljesítését is igazolni kell
a jelentkezéskor a licitálási
dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

Licitálásra bejelentkezni
annál lehet, akinek a nevét a
licitálási hirdetményben előzőleg közzétették.
A licitálás utáni
szerződéskötés:
1.) A licitálás nyertesével:
A licitálás nyertesével az
adásvételi szerződés aláírására és a vállalt készpénz
megfizetésére 90 naptári
nap áll rendelkezésre.
2.) A licitálás második
helyezettjével:
Amennyiben a nyertessel
a szerződés nem jönne létre, úgy a licitálás második
helyezettjével kerül megkötésre a szerződés. (A Hirdetmény lapunk 2. oldalán található.)
Dr. Bozsitsné
dr. Pető Erzsébet
ügyvéd
A Licitálási Szabályzat, a Hirdetmény és a bejelentkezési nyomtatvány teljes
terjedelmében elérhető Rácalmás hivatalos
honlapján www.racalmas.hu, valamint személyesen a polgármesteri hivatalban.
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Virágos Rácalmásért eredményhirdetés
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület idén is meghirdette a Virágos Rácalmásért
szépítő programot, amelynek
eredményhirdetése a közelmúltban volt.

A városvédő egyesület
ünnepélyes keretek között
adta át a díjakat, elismeréseket azoknak a lakóknak, közösségeknek, akik/amelyek
aktívan részt vettek idén a
Virágos Rácalmásért településszépítő versenyben. Az
ünnepségen – amelyre a verseny valamennyi jelentkezője meghívást kapott – Bodnár Sándor, a Városvédő
Egyesület elnöke, Schrick
István polgármester és Steiner Lajos elnökségi tag köszöntötte a meghívottakat.
Bodnár Sándor elmondta:
külön öröm, hogy a Magyar
Turizmus Zrt. által meghirdetett Virágos Magyarországért program díjkiosztóján Rácalmás a „Közterek
kertészeti kultúrájának fejlesztésért” elnevezésű különdíjban részesült. Az elnök szerint ez az országos
elismerés is példázza, érdemes sokat áldozni városunk
szépítésére, nemcsak anyagiakban, hanem fizikai munkában, elkötelezettségben is.
Látszik lakóhelyünkön a
gondos kezek nyoma, látható jelei vannak a törődésnek.
A virágosítási program nép-

szerűsége nem apadt évtizedek alatt, ellenkezőleg: kiteljesedett a mozgalom, sokat
dolgoznak a rácalmásiak
portájuk csinosításán, a közterek szépítésén. Nagyon bevált a parkok virágágyásainak örökbefogadása, baráti
társaságok, közösségek aktívan és örömmel ültetik és
gondozzák ezeket a növényszigeteket. Bodnár Sándor
megköszönte mindenkinek
a településszépítő munkáját.
A Virágos Rácalmásért
mozgalom éves teendőinek
bemutatása után adták át a
díjakat az ünnepségen. Ebben az évben 24-en kaptak
első helyezést, 29-en második és 15-en harmadik helyezést. Heten vehettek át
Szép Porta címet és három
család részesült külön elismerésben, jutalomban a közösségi terek virágágyainak
gondozásáért. A hivatalos
programot követően közös
szendvicsezés mellett gratulálhattak egymásnak a díjazottak.
A virágosítási versenynek azok a díjazottjai, akik
valamely oknál fogva nem
tudtak részt venni a városi ünnepségen, díjaikat a
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület irodájában vehetik át szerdai napokon 8 és 10, illetve 17 és
18 óra között a régi önkormányzati épületben.
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Első helyezettek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tóth Istvánné
Oros Pál
Tóth Tamás
Szalóki Győző
Majerné Perusza Andrea
Nagy Imréné
Árokszállási Istvánné
Béni Roland
Bodnár Sándor
Kelemen Tibor
Magyar István
Nyeste Ferenc
Bodó Mariann
Varga László
Kürtösi Gyöngyi
Bauer László
Omodi Józsefné
Magyar Zoltán
Kovácsné Gruber Irén
Krausz Ferenc
Volek László
Ragacs István
Sziebert Jánosné
Bay Tér Lakói
Popovics Jánosné

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kara Gábor
Kürtös Ferenc
Dr. Sándor Péter
Oskolás Éva
Süveges János
Mózes Sándor
Koós Gábor
Bánhegyesi Attila
Józsa Libor Anikó
Horváth György
Wiedermann István
Paulik János
Bor Imréné
Somorácz Jánosné
Hertelendi Józsefné
Rácz Imre
Dr. Urbán Norbert
Juhász János
Nógrádi Sándor
Gál Mária
Animó Fogadó
Mráz Ferencné
Varga Béla
Molnár József
Czinka Lászlóné
Perusza László
Kapás Istvánné
Szabó Jánosné
Schmidt Lajosné

Deák Tér 1.
Erdősor 1.
Hársfa u. 1.
Fő út 63.
Tóth Á. u. 1.
Tóth Á. u. 63.
Kulcsi u. 13.
Mikszáth K. u. 17.
Erdősor 11.
Arany J. u. 8.
Völgy u. 12.
Somogyi B. 26.
Somogyi B. u. 57.
Kossuth L. u. 26.
Martinász u. 13.
Martinász u. 54.
Fő u. 76.
Akácfa u. 8.
Tóth Á. u. 50.
Kulcsi u. 35.
Mikszáth K. u. 13.
Móricz Zs. u. 26.
Sárvári u. 5.
Bay Tér
Bajcsy Zs. u. 21.

Harmadik helyezettek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fogas Istvánné
Szántó Béla
Somogyi Imre
Nagy Józsefné
Nagy Lászlóné
Rácz Tibor
Palocsai László
Nagy Gyula
Hanák Istvánné
Kondor Károly
Klér Tibor
Homokiné Pelsőczy Csilla
Szabó Jánosné
Burucz Anna
14. Bakonyi József
15. Fehérvári György

Petőfi S. u. 27.
Erdősor 3.
Martinász u. 20.
Nyárfa Sor 9.
Adonyi u. 18.
Kulcsi u. 36.
Kulcsi u. 24.
Móricz Zs. u. 22.
Arany J. u. 22.
Márkus I. u. 13.
Kulcsi u. 47.
Móricz Zs. u. 34.
Nyírfa u. 3.
Rózsa u. 16.
Nárcisz Köz 1.

Második helyezettek

Arany J. u. 22/1.
Széchenyi tér 6.
Martinász u. 1.
Martinász u. 18.
Martinász u. 41.
Martinász u. 48.
Martinász u. 42.
Vasvirág u. 5.
Viola u. 5.
Nyárfa sor 7.
József A. u. 51.
Fő u. 19.
Fő u. 33.
Tóth Á. u. 46.
Adonyi u. 16.
Kulcsi u. 19.
Táncsics M. u. 67.
Szigetfő u. 4.
Szigetfő u. 57.
Nárcisz Köz 5.
Fogadó tér
Erdősor 15.
Nyárfa sor 6.
József A. u. 53.
Fő u. 36.
Fő u. 69.
Adonyi u. 14.
Márkus I. u. 5.
Fő u. 15.

Szép porta
Kelemen Tivor
Bodó Mariann
Bauer László
Tóth Tamás
Szalóki Győző
Árokszállási Istvánné
Nagy Mihályné

Különdíjasok
Tóth Istvánné
Majerné Perusza Andrea
Nagy Imréné

Arany János u. 8.
Somogyi B. u. 57.
Martinász u. 54.
Hársfa u. 2.
Fő u. 63.
Kulcsi u. 13.
Király u. 2.

Deák tér 1.
Tóth Á. u. 1.
Tóth Á. u. 27.
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Gyermekkorom karácsonyai
A szeretet ünnepére készülve, vagy karácsony estéjén az emberben óhatatlanul
felelevenednek gyermekkora emlékei, a szülők által teremtett meghitt családi légkör, az emlékek, amelyeket
továbbviszünk és átadunk
gyermekeinknek.
Annak idején, negyvenhat-negyvenhét telén még
általános iskolás voltam. Talán mi voltunk az utolsók,
akik „lucázni” jártunk december 13-án, Luca napján.
Összefogtunk néhányan és
jártuk a házakat, bekotortunk a tyúkólba, hogy elűzzük a rontást, többet tojjanak
a tyúkok. Apámék „három
királyozni” .is jártak gyermekkorukban, elmesélte, mi
a szokás ilyenkor. Aztán a
Horváth Lacival meg a Tálas Pistivel vízkeresztkor felkerekedtünk, beöltöztünk,
felkötöttük a kardot és egyik
ismerős után a másikhoz kopogtattunk be a kis szerkezetünkkel, aminek hatágú
csillag volt a tetején, amit ki
lehetett húzni. Énekeltük a
Három királyok napján kezdetű éneket, és cserébe megvendégeltek bennünket a
háziak. Akkoriban még csak

2001. december Rácalmási Betlehem
a rokonokhoz jártunk, nemcsak betlehemezni, locsolkodni is. Később lett divat,
hogy minden ismerőshöz
betértek a gyerekek.
Akkoriban sokat betyárkodtunk, nem rosszalkodtunk, mert azt nem nagyon
lehetett. Apám mesélt egyszer egy történetet, amin
mindig jót derültünk. Az ő
idejében még olyan nyitott
konyhák voltak kemencével.
A konyhából nyílt a szoba, és
ott várták a gyerekek a bebocsátást, miközben a többiek bent énekelték a betle-

hemi játékot. Szóval apámék
vittek egy hosszú ágas botot
és a kemence mellé felaggatott kolbászokat a villás fával
leszedték és elrakták. Persze
később visszaadták, de ezzel
heccelték a háziakat.
Ami pedig velem esett
meg: A Kecskés Pista bácsi
az udvaron a sötétben töltögette a tarisznyámba a diót,
csörgött az rendesen. Mikor
hazaérve vettem csak észre,
hogy a hóban megfagyasztott apró krumplival tömte
tele a zsákom, az ugyanolyan
csörgő hangot ad, mint a dió.

2001. december 14., vasatag hóréteg takarta Rácalmást a gyerekek örömére

Rácalmáson nem voltak nagy, gazdag karácsonyok. Én itt nevelkedtem, a
szüleim Pesten éltek és csak
ritkán jöttek le az ünnepre.
Mindig csomagot küldtek,
benne fügét, narancsot, amit
nálunk egyáltalán nem lehetett kapni. Én annyira örültem egy szem narancsnak,
meg a fügének, mint a mostani gyerekek, ha szívük vágya teljesül.
A háború után igazán
szegények voltak a karácsonyok, még fenyőfa se volt.
Emlékszem a Jankovichkúriára, ahol nagy fenyők
álltak. A kúriában dolgozók tudtával leloptunk róluk
egy-két ágat. Aztán felállítottunk egy seprűnyelet, kifúrtuk, teletűzdeltük szépen
az ágakkal, mintha fa lenne, és ezt díszítettük, ahogy
tudtuk. Még ilyen seprű-karácsonyfa is legfeljebb hatnyolc háznál volt a faluban.
Volt, mikor tiszafáról szedtük az ágakat.
Mostanában vagy a gyerekeknél töltjük a szentestét,
vagy ők jönnek a nászomékkal hozzánk. Tavaly nálunk
voltak, most még nem beszéltünk róla, talán jövő héten dől el. Amíg éltek a szüleim, mindig itthon voltunk
szenteste, és az első ünnepen
a testvéreimmel együtt Rácalmáson ünnepeltünk. Nálunk karácsonykor a főétel a
halászlé. Amikor itt vannak a
gyerekek, mindig én főzöm,
a menyem is jót csinál, de az
unokám szerint halászlevet
a Misi papa tud csak főzni. És a gyerekek szava, az
ő boldogságuk a legnagyobb
ajándék nekem és a feleségemnek. Az ő örömük teszi
teljessé az ünnepet, boldoggá a karácsonyt.
(Mosonyi Mihály vis�szaemlékezése, a könyvéből
részlet.)
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Régi rácalmási karácsonyok emlékei
Mondhatni, hogy régen, bő
hetven évvel ezelőtt, minden
máshogy volt és teljesen más
szokások uralkodtak itt Rácalmáson, mint most. Az akkor,
még kicsiny, csupán három
utcából álló településen minden ember ismerte egymást,
mindenki a mezőgazdasággal foglalkozott, szántott, vetett, aratott, állatot tartott. Ma
ez, mint tudjuk, már nincs így,
legalábbis csak elvétve, egykét háztartásban találunk állatot, sokan pedig a kertjükbe
nem ültetnek, hanem medencét és sziklakertet telepítenek.
De nem csak ezekben a szokásokban változott meg az
akkor még falu, ma már város. Az emberek anno teljesen máshogy ünnepelték a
karácsonyt, mint mondjuk
idén, vagy pár évvel ezelőtt.
Radnó Istvánnéval és Radnó Istvánnal elevenítettük fel
a régi idők szép emlékeit. Ők,
rácalmási őslakosok, itt voltak
gyerekek, itt nőttek fel, még,
ha volt is egy-két kacskaringósabb évük, mivel máshova jártak iskolába, de ide tértek vis�sza és itt öregedtek meg. Ma
már nyolcvanadik életévükön
túl vannak, és sikerült feleleveníteniük és elmesélniük a régi
rácalmási karácsonyok emlékeit. Amikor ők még kis gyerekek voltak, tíz évesek.
Elsősorban a második világháború előtti időkről beszélgettünk, azok voltak az
igazi, boldog, falusi, jó kedvű
és szép karácsonyok. Rácalmás nagy része katolikus volt,
akkoriban a vallás nagyon
meghatározó szereppel bírt az
emberek életében, mindenkinél elvárt, szinte kötelezőnek
mondható volt az éjféli misére járás. A miséken mindig
volt kántor, aki a miséket kísérte énekkel, hangszerekkel.
Nagyon hangulatos volt, mert
még nem volt utcai világítás,
így petróleumlámpával világították az utat és csapatosan
mentek a misére, éjfélre.

Radnó István és felesége mesélt a régi rácalmási karácsonyokról
Karácsony előtt mindig
volt úgynevezett tollfosztás. A
mai Kiss Ernő utcában majdnem minden háznál volt tíztizenöt liba, a Duna mellett, a
réten legeltek és este már maguktól mentek haza. Persze
előzetesen szükség volt egy
kis idomításra, de azután már
maguktól jártak haza. Amikor
levágták őket, először megkopasztották kis testüket. Utána pedig következett a nagy
munka, a tollak pihéjét fejtették, s az így kapott selymes anyaggal tömték meg a
dunnákat, párnákat, amik elmaradhatatlan hozományai
voltak a lányoknak, amikor
férjhez mentek. Tollfosztás
közben, amikor együtt volt a
család, a rokonság, különböző rémtörténeteket meséltek
az idősek, főleg szellemekről.
Ezek után a történetek után
persze a gyerekek nem mertek hazamenni, féltek még
négy háznyit is gyalogolni. A
tollfosztás akár több napig is
eltartott, akár egy hétig is, és
ilyenkor szokás volt megvendégelni pogácsával, sütemén�nyel az embereket. Vagyis a
liba kopasztás mintegy felvezetője volt a közelgő ünnepnek.
A karácsonynak is megvoltak a maga hagyományai.
Szentestén, vagyis december
24-én járták a házakat, és jelmezbe öltözve betlehemes játékkal, énekekkel, versekkel,
mondókákkal köszöntötték

a megváltó kis Jézus születését. Persze főleg ismerősökhöz
kopogtattak be, akik szívesen
fogadták őket és előadásukat,
amit apró ajándékokkal, almával, dióval, frissen sült kaláccsal köszöntek meg. A tehénpásztorok pattogtatták az
ostorukat, a pásztorok fújták a
kürtjüket, így vonultak az utcán, amire mindenki felfigyelt
és szaladtak a ház elé hallgatni
és nézni őket.
Szentestén, amerre ment a
faluban az ember, mindenfelé lehetett énekszót hallani. A
gyerekek csoportokban jártak,
nem volt olyan gyermek, aki
ne ment volna betlehemezni,
énekeltek, amit hatalmas élvezet volt hallgatni. Azokban
az időkben karácsonykor nagy
hidegek voltak, és a nagy hó is
leesett, ez különösen megadta
az ünnep hangulatát.
A karácsonyi vacsorához fontos előkészületekre is
szükség volt. Szinte minden
háznál tartottak disznót. A
karácsony előtti héten, egész
hétvégén sírtak, visítottak a
disznóvágás miatt kiéheztetett jószágok. Péntek, szombat vagy akár vasárnap reggel is malac sivításra lehetett
kelni. Az emberek készültek
az ünnepi vacsorára, amiért
feláldozták addig óvott-féltett
kincsüket, hogy aztán az asztalra tegyék a legfinomabb falatokat a családi ünnepen.
Akkor a karácsony jelképe
nem feltétlenül a karácsony-

fa volt, sőt, sok helyen nem is
volt. Csak egy ágat, vagy valami kisebb fácskát díszítettek
fel, különféle színes papírokkal, dióval, amit sztaniol papírba csomagoltak be, mint a
házilag készített szaloncukrot, aminek a szélét bevagdalták, ahogy a mostani szaloncukroknak szokták, és úgy
akasztották fel a fára. A köz
ség óvónője segített díszeket készíteni, neki volt olyan
kézügyessége és fantáziája,
hogy selyempapírból és sztaniol papírból is tudjanak kreatív dolgokat csinálni, amit
aztán a fára is fel tudtak aggatni. Még szűkös körülmények között is volt mindig valami, amit tettek a növényre,
volt, hogy gyertyákat is csíptettek az ágra, ágaira.
Mézes puszedlit, hájas és
fonott kalácsot sütöttek karácsonyi finomságnak, és persze hurka, kolbász is szerepelt
az étlapon, no meg töltött káposzta. Az ajándékozás teljesen máshogy zajlott, mint
ma. Előfordult, hogy nem is
volt meglepetés, csak az volt
az ajándék, hogy jókat ettek,
ittak és együtt volt a család.
Ha volt is, nagy ajándékokra
nem kell gondolni, alma, dió,
szaloncukor került a fa alá.
Aztán a háborút követő évtizedekben ezek a hagyományok egyre inkább elhalványultak, elvesztek. Megnőtt
a falu is, város lett belőle, s
ma már nem ismer mindenki
mindenkit, ezért az emberek
sokkal zárkózottabbak lettek.
Ahhoz, hogy a régi hagyományok újra élők lehessenek,
a leépülésükhöz hasonlóan
hosszú évtizedeknek kell eltelnie, s kellenek kezdeményezők, akik vállalják ezek
felkarolását, ahogyan itt, Rácalmáson is például a betlehemezést. S persze kellenek a
hagyományok ápolására és teremtésére nyitott emberek.
Munkácsi Réka
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Keresztelő Szent János,
azaz Ádvent üzenete:
„A mai kor emberének nem
tanítókra, hanem tanúságtévőkre van szüksége.”
Ádvent az Úrjövet időszaka, a várakozás ideje. Mintha az isteni Gondviselés az
időjáráson keresztül is erre
hangolná lelkünket. A nappalok rövidülnek, az időjárás
hűvösebbé válik. Önkéntelenül is behúzódunk otthonainkba, magunkba szállunk,
elgondolkodunk az élet kérdésein.
Ádvent ünnepe a gallikán
- francia - liturgia területén
alakult ki a IV. század derekán. Ekkor még Vízkereszt
idején, a keresztelésre készülők három hetes előkészületi ideje volt. Egy évszázaddal később már Krisztusnak,
a napisten kultuszát helyettesítő Istenember megtestesülésének ünnepeként került előtérbe, amelyet egy
böjti időszak előzött meg. A
négy vasárnap az Úr négy eljövetelét volt hivatott a keresztény ember szeme elé
állítani, aki először a megtestesülésben, másodszor a
kegyelemben, harmadszor
halálunkban, negyedszer az
utolsó ítéletkor jelenik meg.
Hogy a Krisztus-várás
idejére ütemezett böjti fegyelem ne keményítse meg a
jámbor hívő lelkét, a liturgia
az Isten-születést megelőző
héten, az öröm vasárnappal
igyekezett felhívni a figyelmet a közelgő ünnepre.
Ezen a vasárnapon hagyományos módon Keresztelő Szent János fellépése került felolvasásra, amely
három üzenetet hordozhat a
mai ember számára.
A Szentírás szavai szerint, János azért jött, hogy
tanúságot tegyen a Világosságról. Vagyis nem tanítani,
nem kioktatni, nem megfedni jött, hanem tanúságot
tenni. Nem azzal foglalkozott, hogy másnak mi a feladata, hanem azzal, hogy a
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Advent üzenete

saját küldetését beteljesítse, hogy a számára kiszabott
feladatot a maga idejében elvégezze, és ezzel előkészítse
a terepet Jézus Krisztusnak.
Egész működése arról szólt,
hogy az emberek figyelmét
az Úrra irányítsa. Egészséges értelemben csak magára
és az adott pillanatra figyelt,
ezért volt eredményes.
Mindezt azért tudta megtenni, mert tudta, hogy hol
a helye és mi a feladata. Ez
Keresztelő Szent János második üzenete. Tudta jól magáról, hogy mi ő és mi nem.
Amikor hallgatjuk Keresztelő Szent János megnyilatkozásait, mindig tagadó
formulában beszél önmagáról: „nem vagyok a Messiás”
„nem vagyok Illés”, „nem vagyok a Próféta”.
Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk, tisztáznunk kell magunkban, hogy
mik nem vagyunk. Ez nem
negatívum, hanem az önbecsapástól óv meg bennünket. A mai korszellem hatására hajlamosak vagyunk
ugyanis irreális képességeket
tulajdonítani magunknak,
amelyek megvalósulatlansága következtében letörünk
és fásulttá válunk. Ez azonban gátol minket a további
küzdelemben való helytállásra. Fontos tehát látnunk,
hogy mire nem vagyunk
hivatottak és mire nem va-

gyunk képesek, amelyekre
önámítás lenne vágyakozni.
Lisieux-i Szent Teréz úgy
írja le ezt a lelkületet, hogy
a mennyországban mindenki annak örül, ha tele van a
pohara. Nem számít, hogy
az a pohár milyen méretű,
nem számít, hogy egy korsóról vagy csak egy pintről
van szó, mert mindenki an-

nak örül, hogy a saját pohara
tele van. A mi poharunk is
akkor van tele, a mi életünk
is akkor boldog, ha az erősségeinket igyekszünk kiaknázni. Erről szól a Keresztelő harmadik üzenete.
Mik vagyunk? A Keresztelő azt állítja magáról, hogy
ő a pusztában kiáltó szó. A
pusztaság az élettelenség
szimbóluma, ahol nincs sem
víz, sem étel. A pusztaság tehát a kiszolgáltatottság helye
egészen addig, amíg Jézus a
pusztában töltött negyven
napos böjtjével meg nem
szenteli azt. Általa a pusztaság a kiszolgáltatottságból
az Istenre hagyatkozás helyévé válik.
Ádventünk
pusztájába
vonulásával mi is Istenre hagyatkozhatunk, hogy letisztázva életünk céljait belekiáltsuk a világba örömünk
okát: Isten szeretete megtestesült.
Szemere János
plébános

Református hírek

A hónap bibliai idézete
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az
Úr közel! (Filippi levél 4. fejezet)
Ünnepi istentiszteletek
December 24-én szentesi istentisztelet 16.00 református templom
December 25-én úrvacsorás istentisztelet 10.30 órakor a református templomban
December 27-én, vasárnap istentisztelet budapesti legátus szolgálatával 10.30 református templom
Január 1. újévi úrvacsorás istentisztelet az evangélikus gyülekezettel közösen 15.30 református-evangélikus
templom
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
Kovács Enikő lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Író-olvasó találkozó
Kálnay Adéllal

Kálnay Adél, József Attila-díjas író, költő lesz a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár vendége a Magyar Kultúra
Napján, január 22-én, pénteken 17,30 órától. Az írónővel
nemrégiben megjelent, Régi képek című regényéről beszélgetünk. A találkozón dedikálással egybekötött könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.

Janikovszky Éva
emlékkiállítás
Rácalmáson
2013-ban, Janikovszky
Éva halálának tizedik évfordulója alkalmából életét
és munkásságát bemutató
vándorkiállítást szervezett
az életművét gondozó Móra
Kiadó, amely most a
Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtárba érkezik.

Megnyitó:
2016. január
22., péntek
17 óra

A kiállítást megnyitja:
Kálnay Adél író, költő

KEDVES LÁTOGATÓK!
December 20-tól január 4-ig
zárva tart a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár.

Január 5-én, kedden ismét szeretettel várjuk látogatóinkat, a már működő közösségek, klubok tagjait és minden új érdeklődőt.
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
az intézmény munkatársai
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

A kiállításon láthatóak
többek között Janikovszky
Éva









idegen nyelvű könyvei
könyveinek illusztrációi
kevésbé ismert fotói
írógépe
díjai
gyerekkori naplóinak részletei
a nevét viselő alapítvány által adható irodalmi díj
Bertalan és Barnabás című művéből készült bábelőadás kellékei
 Égigérő fű című könyvéből készült filmmel kapcsolatban fellelhető képek
A kiállítás 2016. február 5-ig látogatható a ház nyitvatartási idejében.
Hétköznap délelőttönként a kiállításhoz kapcsolódó, interaktív olvasásnépszerűsítő órákra is várjuk az általános iskolás csoportokat!
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Nálunk járt a Mikulás

December 4-én, pénteken délelőtt az óvodások találkozhattak a Mikulással a művelődési házban. Délután 14 és 17
óra között pedig minden érdeklődő gyermeket és szülőt szeretettel várt, két krampusza társaságában. A délután folyamán lehetett kézműveskedni, valamint a mackókiállítást is
megtekinthették a Mikulás vendégei. Azóta rénszarvasszánján már messze jár, de eljön hozzánk jövőre is!
Szilágyi Irén

A tárlatot Pálinkás Tiborné képviselő nyitotta meg

Természetfotók kiállítása
Csodálatos
természet
címmel fotókiállítás nyílt a
Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtárban a Panoráma Fotó Egyesület tagjainak alkotásaiból. Kiállító
fotósok: Dobóváriné Horváth Aranka, Kontár Csa-

ba Attila, Kovács Krisztián, Molnár László, Nagy
Erika, Tompai Árpád, Tóth
Judit, Pálfi László és Varga
György. A kiállítás 2016.
január 15-ig látogatható a
Művelődési Ház nyitvatartási idejében.

A kiállító fotósok is részt vettek a megnyitón

Közös koszorúkészítés
Idén is megrendezte hagyományos adventi koszorúkészítő kézműves programját
az Ágasfa Hagyományélesztő Kör. November 28-án a
művelődési házban megrendezett ingyenes programon
ősi magyar forma szerint ké-

szíthették el az érdeklődők a
természetes szépségű adventi koszorút natúr vesszőfonatból, méhviasz gyertyákkal díszítve. Aki díszesebb
koszorút akart készíteni, külön vásárolhatott hozzávalókat a gazdag választékból.
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Tájékoztató
Bursa Hungarica
Ösztöndíj-pályázattal
kapcsolatosan
Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Emberi
Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulójához is.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Kedves Barátaink!
Örömmel tudatjuk, hogy
megjelent az ARANYUDVAR Mesezenekar első lemeze, a „DALOS TANYA
UDVARÁN” a SUPERTALENT (Media Today Kft.)
gondozásában, így a lemezünk országosan elérhető az
összes nagy könyvesboltban,
lemezboltban, illetve digitálisan a zenei letöltő oldalakon.
Ahhoz hogy ez
a fontos mérföldkő
eljöhessen a zenekarunk életébe, természetesen sok-sok
segítségre volt szükségünk, és az a megtiszteltetés érhetett
minket hogy rengeteg BARÁTUNK
nyújtott nekünk segítő kezet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
nekik:

Városvédő és Szépítő
Egyesület, Bodnár Sándor
és családja, Jankovics Tibor,
Pomóthy Attila és Családja,
Ifj. Pomóthy Attila, Mohainé Csupity Zsófia, Miss István és családja.
A hanglemez megvásárolható Rácalmáson a Pomóthy
Áruházban.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2016/2017.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9-e
volt.
Ezen időpontig „A” típusú ösztöndíjpályázatra 11 pályázat érkezett, „B” típusú ösztöndíjpályázatra 2 pályázat került
benyújtásra.
A pályázatokat a 25/2015. (IX. 23.) sz. Önkormányzati
rendelet alapján Rácalmás Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szociális - Bizottsága bírálta el.
A Szociális - Bizottság döntése alapján az „A” típusú ösztöndíjpályázatot benyújtottak közül mind a 11 pályázó 10
hónapon keresztül 5 000 forint/hónap összegű önkormányzati támogatásban részesül, a „B” típusú ösztöndíjpályázatot
benyújtottak közül, szintén mind a 2 pályázó 10 hónapon
keresztül 5 000 forint/hónap összegű támogatásban részesül, ami összesen 650 000 forintot jelent az önkormányzat
költségvetéséből.
Ehhez a pályázók még 10 hónapon keresztül 5 000 forint/hónap összegű támogatást kapnak az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőtől.
Rácalmás Város Önkormányzata
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Jankovich Miklós
általános iskola
A legjobb matekosok között
Hat iskola harminchárom
diákja jelentkezett a dunaújvárosi Rudas középiskola 8.
osztályosok számára huszonegyedik alkalommal megrendezett Németh Margit matematika versenyére, köztük a
mi iskolánk négy tanulója is.
A verseny igen erős mezőnyben kétfordulós volt. A
középiskolai tanárok által
összeállított nehéz feladatokból álló első fordulóból csak
kilenc tanuló jutott tovább,
köztük a rácalmási Jankovich
iskola nyolcadik a osztályos
tanulója Kovács Cintia is.
Már ekkor örültünk. A
döntő még nehezebb volt,
amely ugyan csak három feladatból állt, de azt részletesen
kellett kidolgozni, indokolni
és bizonyítani. Cintiának az
egyik feladata 100%-os volt,
teljesítményével a színvonalas
verseny 7. helyezését érte el.
A következő héten az Országos Varga Tamás Matematika Verseny első fordulós
dolgozatát hetedik évfolyamon:
Vad Zsombor, Plozner Szimonetta, Kiss Napsugár, Bucsi

Dániel, Kókai Roland, Mess
Anna.
Nyolcadik évfolyamon:
Kovács Cintia, Bárándi Marcell, Törköly Benjamin,
Czakó Dávid írták meg.
A két órás verseny, részletes kidolgozást igénylő feladatai ugyancsak próbára
tették diákjainkat. Még a jó,
logikus gondolkodással rendelkező gyerekeknek is problémát okoz a matematika
szakmai nyelvén megfogalmazni és leírni, azt, hogy mire
alapozta válaszát, de a szigorú
pontozás megkövetelte a precíz megoldást. A hetedikesek
most próbálhatták ki először
az ilyen típusú versenyt. Jól
kezdtek és jövőre szépen tovább fejlődhetnek.
A nyolcadikosok közül
nagy örömömre három dolgozatot is továbbküldhettem
a fejér megyei döntőre. Pontszámaik sorrendjében a legjobbak: Kovács Cintia, Bárándi Marcell, Steiner Petra.
Készülünk a megyei döntőre és izgalommal várjuk a
következő megmérettetést.
Vargáné Moldován
Katalin

Ünnepi hangulat az iskolában

Az iskolába belépő vendéget, szülőt, pedagógust, tanulót, karácsony közeli ünnepi hangulat fogad a feldíszített folyosókon
tantermekben.
Különösen kellemes, családias légkörben éreztük magunkat
december 4-én a Télapót ünnepelve. Tanulóink, kicsik és nagyok, énekelve vártuk a diák Télapót és krampusz lányait. Az
egy-egy szem szaloncukor, apró édességek, nemcsak a gyerekek
arcára csaltak ki mosolyt, hanem az iskola minden dolgozójának
jólesett a kis figyelmesség. Ezen a napon nemcsak a diáktélapó
ajándékozott. Hanem egymásnak is boldog télapót kívántunk.
Kellenek az ilyen napok, a hétköznapok sürgető feladatai
között egy pillanatra megállva, egymásra odafigyelve, feltöltődünk, hogy utána minden menjen tovább.
Jövőre újra várjuk a Télapót!
Vargáné Moldován Katalin

Látogatás a Dunaferrben!
Hetedik osztályos tanulóinkkal a pályaorientáció
jegyében a Dunaferr vállatcsoport üzemegységeiben
tehettünk látogatást. Óriási jelentőséggel bír, hogy a
gyerekek megtapasztalhatják, avatott szakemberek
kalauzolása mellet megismerhetik a vasas szakmákat,
képet kaphatnak, hogy egyegy szakmacsoport mit is jelent valójában.
Munkavédelmi oktatást
követően a konvertereknél kezdtük látogatásunkat.
A Dunai Vasműben 1981
augusztusában kezdődött
meg a konverteres acélgyártás. Az ISD DUNAFERR
ZRt. acélművének konverter
üzemében két darab, egyenként 135 tonna befogadóképességű konverter üzemel.
A kiemelt biztonsági szabályok betartása mellet lehetőségünk volt végigkövetni
a teljes technológiai folyamatot. A gyerekek látva az
acél rendkívül látványos előállítását, számtalan kérdéssel
bombázták kísérőinket.

Tanulmányi
kirándulásunk második felében
a folyamatos acélműben
nézhettük, meg hogy a konverterben gyártott fémet
hogyan öntik le, hogyan válik az acél a hengerművek
alapanyagává. A volt szovjet gyártósort mára korszerű számítógépek segítségével irányítják.
Utolsó állomásunk a bevonatos késztermékeket-,
tűzi horganyzott szélesszalagot hazánkban egyedül előállító horganyzó
üzembe vitt, ahol a gyártási folyamat megtekintése közben azt is megtudhattuk, milyen precizitással
lehet végigkövetni a legyártott fém útját a kezdetektől, az üzletekben megvásárolt végtermékig.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Bucsi
Tamás gyárvezetőnek, aki
lehetővé tette az üzemlátogatást és a színvonalas
szakmai program megvalósulását.
Márta István
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Informatika verseny
eredmény
A Dunaújvárosi Dózsa
György Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Általános
Iskolai Egysége 2015. december 2-án rendezte meg
a hagyományosnak számító
Paint-Word versenyét a tankerület 5.-6. osztályos diákjai számára. Iskolánként és
évfolyamonként csak egy tanuló jelentkezhetett.
A kitűzött feladat rajzos megoldása, majd a kép
szövegszerkesztőbe illesztése kreativitást és mindkét
program gyors és pontos alkalmazását igényelte.

Mindezekkel a képességekkel rendelkezik VinczeHajnal Blanka a Rácalmási
Jankovich Miklós Általános
Iskola és AMI 6.b osztályos
tanulója.
Nagyon büszkék vagyunk Blankára, mert az
idei tanévben is ő lett az I.
helyezett.
Eddigi tudását jövőre az
Excel táblázat kezelő programmal is kiegészítve újabb
sikereket arathat. Gratulálunk! Csak így tovább!
Vargáné Moldován
Katalin

A Vízi- és Szabadidősport Szakosztály tagjai Mikulás-futást rendeztek a csónakház területén található Mikulásháznál. A táv
körülbelül kettő kilométer volt. Utána szaloncukrot és forró teát
kaptak a gyerekek

Felavattuk az elsőseinket
December 4-én meglátogatott bennünket a Mikulás, aki az elsősök segítségét kérte, mivel egyik tréfás
kedvű krampusza elrejtette a puttonyát. A kicsiknek
akadályokat kellett leküzdeniük, hogy az eltűnt zsák
visszakerülhessen gazdájához. A játékos feladatokat
( közös dal éneklése, versmondás, puzzle, találós kérdések, célba dobás, képválogatás, akadálypályán való
áthaladás) lelkesen oldották
meg a gyerekek. A Miku-

lás nagyon örült, mikor vis�szakaphatta kedvenc zsákját,
melyből egy-egy csokival is
megajándékozta a piciket.
De több volt ez egy szokásos Mikulás-látogatásnál,
hisz iskolánk hagyománya
szerint ezen a napon avatják
a 4. osztályosok az elsősöket.
Így aztán a játék és a zsák
megtalálása után elsőseink
esküt tettek, sőt még emléklapot és a kerámia szakkörösök által készített medált

is kaptak a negyedikesektől,
hogy nyoma is maradjon az
avatásnak.
Avatók, avatottak, tanárok és segítők örültek az alkalomnak.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Popovicsné Kató néni minden évben meglepi az óvodásokat valamivel. Az idei évben körtét kaptunk , amit ez úton is szeretnénk
megköszönni. Névnapja alakalmából meglátogattuk Őt, örült a
gyermekeknek. Jó egészséget kívánunk Kató néninek!

Köszönjük

Ez úton köszönjük Tóth Flóriánnak és családjának az
óvodának ajándékozott játékokat, amit a gyermekek már
birtokba is vettek, Jankovics Ferencnek a Betlehem építés
világításánál nyújtott segítséget, illetve a nyugdíjas klubnak
a karácsonyra érkezett szaloncukrot.

A kisgyermekek részéről minden évben várva várt ünnep, a Mikulás! Hagyományainkhoz híven az idei évben is a művelődési
házban várta óvodásainkat a Mikulás, ahova nagy izgalommal
készültek a csoportjaink. Reggel a bölcsődébe a kicsikhez ide látogatott, ahol a picik mosolyogva bár kissé megilletődve vették el
tőle a csomagot

Intézményünkben a karácsonyi ünnep
december 16-án 9 órakor kezdődik
óvodánk tornatermében. Minden kedves
szülőt, vendéget szeretettel várunk.

Gondolkodj egészségesen
Intézményünk az idei
tanévben részt vett a
„Gondolkodj
egészségesen!” programban. A program célja, hogy segítséget
nyújtson
az óvodáskorú
gyermekeknek, szülőknek,

óvodapedagógusoknak az
egészség testi-lelki-szellemi
harmóniájának megteremtésében. A program keretében minden óvodás kisgyermek egység zsákocskát
kapott vihetett haza.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem
csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

Köszönjük szépen az iskolások kedves kis műsorát, az óvodás gyermekek nevében

Minden kedves látogatónak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket kíván
a Rácalmási Manóvár Óvoda
és Bölcsőde valamennyi dolgozója.
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Decemberben is jó cserkésznek lenni!
Megtartottuk
harmadik
cserkészbálunkat. Az ima és a
megnyitó után az arra érdemesek kiscserkész ígéretet, illetve cserkész-fogadalmat tettek. A szertartáson részt vettek
a szomszédos csapatok parancsnokai, csapattársaik, szülők és vendégeink. Tucatnyi
műsorszámmal: zenével, tánccal, énekkel készültek a fiatalok
a tehetségkutató versenyünkre.
A szigorú zsűri jó, nagyon jó
és szuper kategóriákban osztott oklevelet és finom díjakat a résztvevőknek. Svédasztal, zene és tombola várta még
a vendégsereget. Ezúton is kifejezzük köszönetünket mindazoknak, akik támogatták a
bált és ezzel a gyerekekért végzett munkánkat! A rendezvényt támogató helyi vállalkozók:
Va s b o l t - F a r k a s n é ;
Pomóthy áruház; Vipi büfé;
horgászbolt; SPAR Rácalmás;
papírbolt-Komolainé; Csini
butik; Zsuzsi kuckója; Széche-

nyi pékség-Rácalmás; gyógyszertár; Európa pékség; Szilárd
csempebolt; Gacsályiné - víz-,
gáz-, fűtéstechnikai szaküzlet;
Animó fogadó.
November 27-29. között
őrsvezető találkozót tartottak Nemesvámoson. Cserkészkerületünk őrsvezetőit
várták egy vagány hétvégére,
ismerkedésre, közös élményekre. James Bond filmet
forgattak vetélkedtek, közös
misén és tábortűzön vettek
részt fiatal vezetőink. A csapatparancsnoki vezetőképző

második része is erre a hétvégére esett.
November 29-én délután
országos akció keretében az
egyik dunaújvárosi áruházban élelmiszert gyűjtünk a
rácalmási és kulcsi rászorulóknak. A közel három mázsa tartós élelmiszer december első
napjaiban kerül kiosztásra.
November 30-án egyháztanácsülés tartatott, négy felnőtt cserkész részvételével. A
következő munkacsoportok
feladatait „nyertük” meg: karitász, család- és ifjúságpasz-

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Tartsák be a pirotechnikai szabályokat!
Legutóbbi jelentkezésünk
óta a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény városunkba
nem történt. A jó közbiztonság,
a bűnmegelőzés érdekében továbbra is kérjük városunk lakóit, hogy a kapuk, ajtók, ablakok

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

zárásáról még az ünnepek alatt
sem feledkezzenek el, mert a
besurranó tolvajok nem ajándékot hoznak, hanem mindent
visznek, amit találnak, és megkeserítik a szeretet ünnepét.
Egyesületünk járőr autói
tűzoltó készülékkel is fel vannak szerelve, így kisebb tüzek
oltásánál is segítséget tudunk
nyújtani. De kerüljük el a bajt!
A felállított karácsonyfák ágain
meggyújtott gyertyákat soha ne
hagyjuk őrizetlenül, illetve már
arra is volt példa, hogy a sütőben felejtett karácsonyi pulykától kapott lángra a konyhai berendezés. Mindenkit kérünk,
hogy az év legszebb ünnepén
sem felejtkezzünk el minden
óvintézkedés betartásáról!
Figyeljünk a sok bajt okozó
pirotechnikai eszközök alkal-

mazásánál is, és csak az engedélyezett, kijelölt helyen vásároljunk ilyen eszközöket, és csak a
törvényben engedélyezett időszakban használjuk azokat! A
C-kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket csak 18.
életévét betöltött személy vásárolhat december 28-tól 31-ig. A
tűzijátékok használatának engedélyezett időszaka: december 31-én 18 órától január 1-én
reggel 6 óráig. A fel nem használt eszközöket január 5-én 24
óráig kell visszaváltani a forgalmazónál. Az A és a B-kategóriájú eszközökről ezen jogszabály
nem rendelkezik.
Az ünnepek alkalmával is
folyamatos szolgálatot teljesítenek egyesületünk tagjai, így
közbiztonságunk folyamatosan
óvva lesz.

toráció, hittan, illetve gazdálkodási feladatok. A katolikus
közösséggel közös programok
szervezését is vállaltuk.
December 6-án 11 órától szentmise volt a rácalmási
katolikus templomban. Mise
után túráztunk.
Az újság lapzártája után,
december 13-án Budapestre
megyünk a Betlehemi békelángért. Jézus születésének helyén egy örökmécses ég. Ezt a
tüzet osztják szét a cserkészek
minden évben a világban, hogy
a szeretet tüze és az örömhír
mindenkihez eljuthasson.
Betlehemes előadások három napon lesznek: december
19-én 18 órakor a Rácalmásiak
karácsonya rendezvényen (kúria díszudvar); december 20-án
3-4 helyszínen; december 24én 18 órától a szentmisén.
A téli szünetben túrázunk
1-2 alkalommal és megtartjuk szokásos uszodai vetélkedőnket is.
Blau Sándor
Nagy felelőtlenség, hogy
rengeteg gépjármű éjszakázik
közterületen akkor is, ha módja lenne a tulajdonosának védettebb helyen tárolni járművét. A
sötét utcákon parkoló autók
szinte csábítják a gépkocsi feltörőket!
Továbbra is várjuk azokat a
büntetlen előéletű helybélieket,
akik munkánkat segíteni szeretnék. Remélem a tanácsokkal
sokat tudtunk segíteni, hogy az
év utolsó hónapja is az előzőekhez hasonlóan, vagy jobban teljen el.
Kívánok minden rácalmási
polgárunknak békés, boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt a Szent
György Polgárőr Egyesület minden tagja nevében:
Vizi István
elnökségi tag
Segíts, hogy segíthessünk!
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Miért szeretjük a fákat?
Misztikus kapcsolatban
állunk a fákkal, mely az emberi lét hajnaláig nyúlik vis�sza, hiszen az ember megjelenését a földön megelőzte a
fák kifejlődése. Számunkra a
világmindenséggel való kapcsolatot, a fejlődést, a menedéket jelképezik. A legtöbb kultúrában jelen van a
fa, mint világtengely - ez a
világfa, vagy a kozmikus fa,
(magyar népmesékben az
„égig érő fa”) melynek gyökerei a földbe nyúlnak, törzsével a földi, ágaival az égi
szférába kapaszkodik.
Ha megnyugvásra vágyunk, legszívesebben erdőbe, vagy legalábbis fákkal teli
parkba megyünk sétálni. A
susogó lombok közt átszűrődő fény, a levelek változatos színe és formája, a friss
hajtások balzsamos illata, a
madarak trillázása lecsendesít, összhangba hoz bennünket az univerzummal. Ki ne
gyönyörködne a tavaszi virágpompába öltözött fákban, az aranyló őszi avarban?
Milyen kellemes a nyári forróságban egy árnyat adó fasor hűsébe lépni!
Az erdők felbecsülhetetlen ökológiai értékkel rendelkeznek. Hozzájárulnak
bolygónk megfelelő páratartalmához, szabályozzák
a talaj vízháztartását, vé-

dik a talajt a szél és víz káros hatásaitól, hozzájárulnak
az árhullámok biztonságos
levezetéséhez. Otthont adnak a bennük élő állatoknak, növényeknek, gombáknak, segítenek megőrizni
az élőlények sokféleségét a
Földünkön. Nagy mennyiségű oxigént bocsátanak a
légkörbe, miközben hatalmas mennyiségű szennyezőanyagot képesek elnyelni.
A településeken élő faállomány számos pozitív hatást
gyakorol a terület ökológiai
állapotára, az ott élők egészségére.
Egy ember éves oxigénszükségletét egy hetvenéves
és egy ötvenéves, illetve kétszáz darab tíz éves fa összlombkoronája képes biztosítani. Ez az összehasonlítás
jól illusztrálja, hogy milyen
ökológiai értéket képvisel
egy-egy idősebb fa, és hogy
ezek kivágását hány fiatalabb korú fával kellene pótolni.
Városi hőszigetnek nevezzük azt a jelenséget, amikor
a kánikulában az épített környezet, az aszfalt, és az épületek falai késő estig sugározzák a meleget, és éjszaka
sem képes lehűlni a levegő.
A fák árnyékában nyári időszakban 4-5 fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, mint

a lombozattal nem takart
szabad felszín felett, mert a
lombkorona visszaveri, illetve elnyeli a napsugarakat. A
növényekkel gazdagon beültetett területeken a levelekben tárolt és elpárologtatott
víz növeli a levegő páratartalmát, hűti a levegőt, amely
nehezebb a házak között
felforrósodott levegőnél, így
azzal kicserélődik. A fák levelei és ágai a szél sebességét
is csökkentik. Mindez nem
csak kedvező mikroklímát,
hanem a nyáron hűtés-, télen fűtésenergia megtakarítást is eredményez.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
meteorológiai tanszékének
közös vizsgálata szerint mediterrán kánikulák lesznek
Magyarországom századunk
közepére. Közel ötvennel
több kánikulai, hőhullámmal járó napra számíthatunk, különösen az ország

középső tájain. Tapasztalhatjuk már napjainkban is,
hogy a tavaszok már most is
szárazabbak, és több a szélsőséges időjárási jelenség.
Rácalmáson a levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységből
származó
szennyezések gyakorolják. A
fák tisztítják a levegőt, megkötik többek között a széndioxidot, szénmonoxidot,
kéndioxidot. (Egy ötvenéves
fa 57 kg széndioxidot dolgoz
fel egy vegetációs időszakban.) Csökkentik a szálló
és az ülepedő por mennyiségét, aminek azért óriási a
jelentősége, mert a szilárd
részecskék között sok esetben mérgező, rákkeltő anyagok vannak jelen, melyek lerakódhatnak az emberi tüdő
léghólyagjaiban, ahol akár
hónapokig, évekig is tartózkodhatnak. Egy köbméter lomb átlagosan évente
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Nyílt levél a Dunaújvárosi Vízi
Társulat tagjainak

4,5 kg por megkötésére képes. Egy ötvenéves fa 405 kg
szennyeződést szűr ki egy
év alatt. A fák pormegkötő
képessége nemcsak nyáron,
lombos állapotban jelentős,
hanem lombhullás után télen is, mert a szél sebessége a
fák ágai között csökken, így
a porrészecskék kiesnek a levegőből, másrészt a fák kérgének ágainak repedésein,
vagy ragacsos részein megkötődnek. Egy Frankfurtban végzett kutatás alapján
kimutatták, hogy szélcsendes időben a fasorokkal rendelkező utcák portartalma a
harmadára csökkent a fátlan
területekhez képest.
A légszennyezés időszakos forrása a települést nyugatról és északról körülölelő földterület. A fedetlen
szántókról (elsősorban téli,
tavaszi időszakban) származó porterhelés kiküszöbölése nehéz feladat, mivel
a település igen hosszan elnyúló kanyargós határvonallal érintkezik ezekkel a földekkel. A védősávokra volna
szükség, melyek megakadályoznák a termőtalaj szél általi elhordását, védenék a talajt az erős kiszáradástól is.
Szélirányban a védő hatás a
fa magasságának húszszorosára, szélárnyékban pedig
ötszörösére terjed ki. Egy
20 m magas, 200 m hosszú,
kelet nyugat irányú védősáv
az északi széltől 10 hektár
nagyságú területet véd meg.

A fák lombfelülete jelentősen csökkenti az extrém
csapadékmennyiség
hirtelen lezúdulását az utcára, időt
biztosít a füves területeknek a
víz elnyelésére. Nem elhanyagolható pozitívum a fákból és
cserjékből kialakított védősáv
zajszigetelő képessége sem.
Számtalan előnyünk származik a fákkal való együttélésből. Valóban olyan nagy
ár az egészségünkért, az élhető környezetünkért, hogy
időnként gondoznunk kell
őket, össze kell takarítanunk
a lehullott leveleket, virágokat, gyümölcsöket? Egyes
természeti népek úgy tartották, hogy a fáknak szellemük, lelkük van, képesek erőt adni, gyógyítani.
A tudományos kutatások is
azt igazolják, hogy számtalan módon járulnak hozzá
egészségünk megóvásához,
miközben
komfortosabbá teszik a környezetünket.
Közelségük jótékonyan hat
ránk, megnyugtat, és pozitív
energiával tölt fel. Ezért szeretjük a fákat.
Németh Miklósné
Felhasznált szakirodalom:
Radó Dezső: A növényzet
szerepe a környezetvédelemben Bp. 1986
Fábián Sándor - Hagymássy Zoltán: Zöldfelületek
szerepe az urbanizációs környezetben - Debreceni műszaki közlemények 2009/1.
Rácalmás Város Településfejlesztési Stratégiája

Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2015. évben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel,
MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A 135 fő átlaglétszámú közhasznú foglalkoztatást az
állam közel 100 %-ban támogatta, a munkavégzés helyben
hasznosult, a vízitársulat állandó dolgozóinak irányításával.
Rácalmás közigazgatási területén a Barina patakon és mellékágán, és a Szentkúti dűlőn hulladékgyűjtést, gazkaszálást
és parlagfűirtást végeztünk.
A vízitársulat tevékenységét és a támogatások felhasználását, folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a vízitársulat
nonprofit módon működik, osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a vízitársulat nem működhet. Nem csak anyagi tekintetben számítunk az Önök
együttműködésére, hanem a feladatok meghatározásában és
az elvégzett munka ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük,
hogy 2015-ben is támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat
közcélú munkáját.
Dunaújváros, 2015. november 26.
Üdvözlettel:

Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE!
A régiségek megmentője, a
régmúlt idők, a régmúlt embereinek felidézője, a fáradhatatlan gyűjtő és szervező,
a fa és kőfaragás nagy mestere, a helytörténeti gyűjtemény létrehozója – mindez
Mosonyi Mihály, de még ennél
is több. Szinte hihetetlen, hogy
Mosonyi Mihály nincs köztünk.
Pedig mennyi kérdeznivalónk
lett volna még és mennyi mindent szeretet volna még ő is
megvalósítani.

Mosonyi Mihály (1933-2015)
Örökségünk ápolója
Mosonyi Mihály 1933ban Rácalmáson született.
Az alapfokú iskolát Rácalmáson végezte. Öt éves korában
szomszédjuk, Lázár György,
megkérdezte tőle, hogy mi
leszel, ha nagy leszel. Erre ő
kapásból azt válaszolta, hogy
pap, vagy katona. Ez a gondolat benne maradt és amikor
módja volt pályáját alakítani a
katonaság felé orientálódott.
Elemi iskola után azonban
néhány évet segédmunkásként dolgozott. 18 éves korában Népi Kollégiumba került és így érettségizett. 1951
őszén bevonult katonának és
1952-55 között Szentendrén
a Táncsics Mihály Műszaki
Tiszti Iskolán tanult. Itt avatták hadnaggyá 1955 nyarán.
Tisztté avatása után Keszthelyen, Kaposváron és Marcaliban katonáskodott. Hamarosan Ercsibe került. Itt, a
II. Rákóczi Ferenc Pontonos
Hidász ezrednél teljesített
szolgálatot 1956-tól-1988ig. 1956 nyarán részt vett Magyarország nyugati határának
aknamentesítésében. Szolgálata alatt dolgozott, mint
szakaszparancsnok, századparancsnok, zászlóalj törzsfőnök. Hat éven keresztül pontonos zászlóaljparancsnok,
végül két éven keresztül önálló deszant átkelő zászlóaljparancsnok.

Mosonyi Mihály
Magas követelményeket
állított beosztottaival szemben. Mindemellett katonai
szolgálata alatt a legemberségesebb, a legkedveltebb katonatiszt volt. Erre vonatkozóan írja Palczer Lajos az
alábbiakat: „1983-ban tartalékos szolgálatra hívtak be
Ercsibe. a 6-os út felett átívelő hídon mentem és Mosonyi
őrnagy jött velem szemben.
Volt egy előnyöm vele szemben, én ismertem őt, de ő
nem ismert engem. Ahogy
a szabályzat előírta tisztelegtem és erősen a szemébe
néztem. Már elkerültük egymást, amikor utánam szólt,
hogy álljak meg. Megkérdez-

Királykút-Rácalmáson

te, honnan jöttem, mondtam
neki, hogy az őrnagy elvtárs
falujából. Nagyon meglepődött, hogy én tudom, ő hová
való. Kérdezte a nevem, amikor megmondtam, nekem
ugrott és átölelt. Azonnal élménybeszámolóba kezdett.
A Jóska bátyám és sok más
rácalmási az ő parancsnoksága alatt szolgált. Elmesélte
a volt rácalmási katonák csibészségeit. Nagyon tetszett,
hogy az őrnagy úr átéléssel és
humorosan mesél, öröm volt
hallgatni. A bátyám is sokat
mesélt a Misi bácsi parancsnoki emberségéről, nagyra
becsülték a katonái, nem tett
kivételt a földijei és a többi
katona között, ezért szerették
őt. Megértő, reális parancsnok volt és mindig ember.”
1988-ban hidászezred parancsnok helyetteseként alezredesi rendfokozatban vonult
nyugállományba. Nyugdíjba
vonulása után a Tiszti Klub
munkájába aktívan bekapcsolódott. A klubban egy alkalommal a régi ercsi emlékek
és tárgyak összegyűjtéséről és
kiállításáról volt szó. Az ötletet tett követte: a klubvezetés
is és a polgármester is az ügy
mellé állt. Szapáry Péter vezetésével a honismereti szak-

kör már korábban megkezdte
ezt a munkát. 1994-ben megnyílt az állandó kiállítás. A
gyűjtést ezután még nagyobb
ütemben folytatták, amit Mihály is aktívan segített és így
egy nagyon gazdag gyűjtemény jött össze, ami Ercsi
történetét, néprajzi emlékeit
mutatja be.
A 90-s évek elején kapták
a hírt, hogy az Ercsi alakulatot teljes egészében felszámolják. - Az Ercsi II. Rákóczi
Ferenc laktanyában 1999ben számolták fel az utolsó
alakulatot, a pontonos-hidász
zászlóaljat. Mihály nem tétlenkedett: a tárgyi emlékeket mindenképen át kívánta
menteni. Az Ercsi polgármesterrel, Bátki Józseffel tárgyalt megfelelő helyiség biztosításáról, aki felajánlott egy
négy szobából álló volt orvosi
rendelőt. A rendelő intézetet
felújította és ott kapott helyet a Katonai Múzeum. Tárgyalt a vezérkari főnökkel is
a Katonai Múzeum kialakításáról. Így néhány évi munkával 2003 tavaszán megnyílt
az országban az első Katonai
Múzeum. A laktanyából ide
kerültek a megépített hidak
makettjei, rengeteg szerszám,
fényképek, még az 1996-ban
Száva folyón épült Zsuzsanna-híd makettje is.
Az Ercsi Helytörténeti
Gyűjtemény megnyitása után
Rácalmáson
tartózkodott
szüleinél. A vödörnyi konyhai hulladékot Mihály vitte
ki a kukába. Felnyitotta a szeméttároló fedelét és kidobott,
megsárgult iratok, fényképek,
II. világháborús levelezőlapok
voltak ott nagy halommal.
Bemászott a konténerbe és
kiszedte a régi irományokat.
A szomszéd takarított a padláson és ez az iromány került
a konténerbe. Ekkor határozta el, hogy összegyűjti Rácalmás múltjának is az emlékeit.
A polgármester és az önkor-
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mányzat támogatta ötletét. A
könyvtár mellett egy helyiséget is találtak és elkezdődött
a gyűjtés. A gyűjtött anyagot
elvitte Ercsibe, ott tisztította,
javította. Felesége és a kulcsi
Julika a ruha és a kézimunkaanyagot tették rendbe. A RÁCALMÁS újságban felhívást
tett közzé a gyűjtésről. Sokszor házról-házra járt. Egyre
több anyag gyűlt össze. A lakosság szívesen adta régiségét
a gyűjteménybe.
A másik nagy feladat ezután következett: a gyűjtemény elrendezése. Ebben felesége és fia Attila nyújtotta a
legnagyobb segítséget. A tárgyakat tematikai csoportosításban helyezték el: halászat,
szerbek, ekétől a kenyérig, étkezősarok, konyha. Az 1994es megnyitó Mihály számára
teljes sikerélményt adott.
A fafaragás gyermekkora óta érdekelte. Nagyon sok
használati-dísz- és emléktárgyat faragott. A családi házban és annak kertjében nagyon sok faragott tárgy utal
Mihály alkotó kedvére. Igazából azonban a fafaragás,
kőfaragás és a múlt kutatása
a nyugdíjas évek indulásával
vett nagyobb léptéket.
10-15 alatt alkotta a köztéri szobrait és emléktábláit:
- Millenniumi emlékoszlop (1996)
- Feri bácsi a Szegényház
utolsó lakója (1998)
- A Szegényház és Kórház
alapítóinak márvány emléktáblája (1998)
- Királykút (2000)
- Rácalmási beköszöntő
emlékoszlop
- Millenniumi kapu (2001)
- Rácalmás címere (2001)
- 1956-os emlékmű (2002)
- Katolikus templom emlékoszlopa (2003)
- Aradi vértanúk emléktáblája (2010)
- a Nepomuki Szent János szobrot, mely nagyon elhasználódott állapotban volt,
Mihály restaurálta és a Szent
János téren felállították 1995ben.

Délszláv emlékkő - Ercsi
Ugyanebben az időben Ercsi is gazdagodott Mosonyi
Mihály alkotásaival:
- Faragott oszlop, 1985,
Szent István tér
- Millenniumi emlékmű,
1996, Szent István tér
- Ercsi kisvasút emléke,
2000, Mázsaház utca
- Korona-térkép, 2000,
Szent István tér
- Katonafej, 1950, Tiszti
klub udvara
- Katonai helyőrség emlékmű, 2002, Tiszti klub udvara
- Ercsi címere, 2002, Villanytelep utca
- Délszláv emlékkő, 2005,
Széchenyi utca
- Török basa, 2005, Eötvös
utca lépcsőjénél
- Ercsi törökkori palánkvár makett, Helytörténeti
Gyűjtemény
A 90-es évektől 10-15
éven keresztül gyűjtötte a
zsidó emlékeket. A rácalmási
zsidó temető összes sírját felmérte, lefényképezte és mind
ezt kettő vaskos nagy könyvben helyezte el a történetükkel együtt. A rácalmási zsidók
múltja igen gazdag, sokat tettek Rácalmásért és Rácalmás
lakosaival teljes összhangban
éltek.
Mihály legnagyobb munkája az a 300 oldalas könyv,
amelyet a Rácalmási Faluvédő Egyesület 2005-ben kiadott. A könyv felbecsül-

hetetlen értéket képvisel.
Egyetlen könyv Rácalmásról, amely a XIX-XX. századi Rácalmás életébe bepillantást ad. A könyv nem
egységes összefoglalója Rácalmás múltjának, nem is
tisztes írói távolságból szemlélve írja le a múltat, hanem
beleélve magát azoknak az
életébe, akikről ír. Levéltárról
levéltárra, időt nem kímélve, kereste, kutatta Rácalmás
múltját. Személyesen találkozott olyan emberekkel, akik
valamikor Rácalmás életében
fontos szerepet játszottak,
így például a Pajzs- és a Friedberg-Frigyesi-, valamint a
Jankovich leszármazottakkal, Mészöly Tiborral, Márkus utódokkal és így tovább.
A komáromi várban napokig
bújta az iratokat, hogy hiteles
képet adjon a rácalmási 48as hősökről. Még időben sikerült találkozni és megszólítani azokat a rácalmásiakat,
akik Rácalmás életében fontosak voltak, például Nagy
Sándor, Nagy István, stb.
Gyermekkori- ifjúkori élményei, melyet 18 éve alatt Rácalmáson átélt, olyan mélyen
belé vésődtek, hogy egész életére meghatározóak voltak és
képes volt ezeket az élményeket és emlékeket nyugdíjas éveiben feldolgozni.
Először nem is könyvre
gondolt Mihály. RÁCALMÁS újságban sorba jelentek
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meg a cikkek Mihály tollából
Rácalmás múltjából. Végülis
olyan jelentős anyag gyűlt
össze, amelyet könyvvé lehetett formálni, így 2005-ben
megjelent „Egy Rácalmási
a régi Rácalmásról”, amely a
maga nemében egyedülálló.
Sok mindenről olyan bőséges, részletes ismeretes anyagot közöl, hogy bármelyik
terület kutatásába kezdünk
Rácalmás múltjáról, először
Mosonyi könyvét kell kezünkbe venni.
A Honvédelmi Minisztérium 2002-ben a Honvédelemért II. osztályú kitüntető
címet adományozta Mosonyi
Mihálynak az Ercsi katonatörténeti emlékeinek megőrzése érdekében végzett
munkájáért. A Fejér Megyei
Közgyűlés 2004-ben „Wekerle Ferenc Ercsi településért” díjat adományozott.
2011-ben Mosonyi Mihály
Magyar Kultúra Lovagja címet nyerte el a kulturális
örökség ápolásáért a Falvak
Kultúrájáért Alapítványtól.
2010-ben a honvédelmi miniszter a katonai kultúra ápolásáért Mihály alezredesi
rangját, ezredessé emelte. A
rácalmási önkormányzat Rácalmás díszpolgára kitüntető
címet adományozta részére.
1957-ben nősült meg, feleségül vette Odor Etelkát.
Két gyermekük született Mihály és Attila.
Mosonyi Mihály 2015ben halt meg, és Ercsiben katonai tiszteletadással temették el.
Szalai Árpád
Forrás:
Mosonyi Mihály Rácalmás
könyve
Fentős József gyászbeszéde
Mosonyi Mihály temetésén.
Ercsi és Rácalmás városok
honlapja
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Rácalmás   Sportegyesület
Tótka Sándor Rácalmáson
Novemberben Rácalmáson járt Tótka Sándor, az
idei milánói olimpiai kvalifikációs
világbajnokság
egyik aranyérmese. A klub
családias hangulatú évzáróján élménybeszámolót tartott a Molnár Péterrel K-2
200 méteren diadalmaskodó
kajakos.
Megtartotta évzáró ünnepségét a Rácalmási Kajak-Kenu SE, amely a hagyományokhoz híven díjazta
az idén győzelmeket arató, érmeket szerző, pontokat gyűjtő fiatal versenyzőit. Az eseményen jelen volt
Kárai Péter, az MKKSZ elnökségi tagja, Csabai Edvin
szakmai igazgató, valamint
Tótka Sándor, aki az idei
milánói olimpiai kvalifikációs világbajnokságon Molnár
Péter párjaként lett aranyérmes K-2 200 méteren.
– Negyedik alkalommal
voltam jelen a rácalmásiak

évzáróján, és mindig meghat az a családias légkör, az
a figyelem, amellyel körülveszik a fiatal versenyzőiket.
A szakosztály hét éve indult,
minden esztendőben előre
léptek egy kicsit, ma már közel ötven fős a tagságuk, három korosztályos válogatott
versenyzőjük van, az egyesületi rangsorban pedig a
harminchatodik helyen állnak, ami egy ilyen kis klubtól nagyszerű eredmény –
mondta Csabai Edvin.
Bölcskei Ferenc, klubvezető minden esztendőben
komoly vendégeket hív meg
fiataljai számára, a korábbi rácalmási évzárókon élménybeszámolót tartott már
Storcz Botond, Kőbán Rita,
Wichmann Tamás és Kárász
Anna is. Ezúttal pedig Tótka Sándor jött el a gyerekekhez, akik megtekinthették a
friss világbajnok mindkét
milánói fináléját, és aki ter-

mészetesen autogramokat is
osztott a jövő bajnokai számára.
– Hogy mi Rácalmás sajátossága? Négyezer főt
számlál a település, amelynek három válogatott versenyzője van, az egy lakosra
jutó válogatottak száma talán itt a legnagyobb az országban. A klub folyamatosan fejlődik, a közösség, az
edzők, gyerekek és szülők
összefogásának köszönhetően egyre jobb eredmények-

kel mutatják meg magukat
a sportágban – tette hozzá
Kárai Péter.
Az eseményen Bölcskei Ferenc mellett Németh Miklósné, Rácalmás alpolgármestere köszöntötte
az egybegyűlteket, aki szép
beszédet mondott a Duna, a
víz szeretetéről. A rácalmási
klub jövőre ismét nagy lépéseket tehet: a Bejárható
Magyarország program keretében újabb fejlesztések
kezdődnek az egyesületben.

Folytatódhat a fejlesztés

A Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a Rácalmás Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya TAO-s
sportfejlesztési pályázatát. A támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztések összhangban vannak városunk elképzeléseivel, azok sporttelepünk megóvását és a sportolni kívánó rácalmásiak kényelmét szolgálják.
A szakosztály az új öltöző tetőterének a tervek szerinti befejezését tűzte ki célul a pályázaton tárgyi eszköz
jogcímen elnyert összegből, valamint szeretné megoldani a sportpálya teljes bekerítését (a temetői oldal kivételével), mégpedig az MLSZ infrastrukturális szabályzatában meghatározott nemzetközileg elfogadott kerítés
rendszerrel. Továbbá lehetőséget kapott az egyesület az
utánpótlás korú csapatok működésének támogatására is.
A jóváhagyott pályázati támogatás 14 millió 123 ezer
284 forint. Ehhez Rácalmás képviselő-testülete 4 millió
492 ezer 304 forint önrészt biztosít, így a fejlesztés összértéke 18 millió 474 ezer 355 forint lehet. A támogatási összeget gazdálkodó szervezetek biztosítják társasági
adó fizetési kötelezettségük terhére.

Három kenusunk Bucsi Bence, Nagy Ivo Máté, Bucsi Bálint a serdülő válogatott tagjaként Tatán vett részt december elején egyhetes alapozó táborban. Napi három edzéssel készültek a jövő szezonra                (Bölcskei Ferenc)
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Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Segítők,
Adományozók,
Rácalmási Lakók!
Ezúton is szeretnénk
megköszönni munkájukat, az adományokat,
elajánlásokat, amelyekkel szebbé, maradandóbbá tették a karácsonyi ünnepségünket!
Kellemes karácsonyi
ünnepeket, eredményekben gazdag új
évet és jó egészséget
kívánunk Önöknek és
családjuknak!
Rácalmás Város Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Duguláselhárítás

Bontás nélkül!
06 30-9616-456
Tisztelt Adományozók,
Segítők!
Köszönjük az egész évben nyújtott önzetlen felajánlásaikat, munkájukat mellyel megkönnyítették azon
rácalmási embertársaik életét, akik hosszabb-rövidebb
ideig válságba kerültek.
„Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra; nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és
rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, s hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél.”
(Anthony de Mello)
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Karácsonyfának
lucfenyő
eladó!
Telefonszám:
06-20-9368-408

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. január 22-én,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2016. január 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb január 11-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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