2016. augusztus XXIII. évfolyam 8. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is! A televízió adása az interneten
is megnézhető, a www.
racalmas.hu weboldalon.

Népszavazás

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett
kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA:
2016. OKTÓBER 2.
(A hirdetményt megtalálják a polgármesteri hivatal
bejáratához kifüggesztve.)

TARTALOM

Az ütemtervnek megfelelően halad a kivitelező a ravatalozó építésével. 3. oldal

Az államalapítással és az új kenyérrel együtt Rácalmás várossá nyilvánításának 7. évfordulóját is ünnepeltük augusztus 20-án. Az önkormányzat vezetői elismeréseket is adtak át ebből az alkalomból,
és kulturális program várta a rácalmásiakat
(4-5-6. oldal)

Új jármű a rendőreinknek
Rácalmás önkormányzata járművet ajándékozott a rendőrségnek, amely
kisvárosunk közbiztonságának megtartását, további
javítását szolgálja a jövőben. A kisvárosi terepjáróval könnyebben tudnak a
körzeti megbízottak közlekedni a külterületi utakon.
Az ünnepélyes átadáson részt vett Fejér megye rendőrfőkapitánya, dr.
Varga Péter és Dunaújváros rendőrkapitánya Suszter Tamás is.
(Írásunk a 2. oldalon)
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Rácalmás önkormányzata járművet
ajándékozott a rendőrségnek
Városi terepjáró szolgálja Rácalmás közbiztonságát
augusztus első hete óta. A
járművet az önkormányzat
ajándékozta a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányságnak.
Önkormányzati és polgárőri elöljárókon kívül dr.
Varga Péter dandártábornok,
Fejér megye rendőrfőkapitánya, Suszter Tamás, őrnagy,
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője és Horváth István Tibor őrnagy, az
adonyi rendőrőrs parancsnok-helyettese is megtisztelte jelenlétével a gépkocsi
átadását. Schrick István polgármester adta át a terepjáró
kulcsait és iratait a rendőrségi vezetőknek. Varga Péter
azt mondta: – Óriási előrelépésnek tartom, hogy a dunaújvárosi kapitányság egy
új, terepen is jól használható járművel gazdagodott. A
helyi rendőrök továbbra is
mindent megtesznek majd a
lakók szubjektív közbiztonság érzetének fenntartásáért.
Suszter Tamás rendőrkapitány hozzátette: – A városi
terepjáró komoly segítséget
jelent a körzeti megbízottak munkájában. Rácalmás
és a szomszédos Kulcs kiterjedt üdülőövezettel rendel-

kezik, ahol jó hasznát veszik
a kmb-sek ennek a járműnek. Az új autó az adonyi
rendőrőrshöz fog tartozni,
de a rácalmásiakat szolgálja.
Az állampolgárok bizalmát
szeretnénk tovább növelni,
forduljanak rendőreinkhez

Rácalmás Város Önkormányzata

ÁLLÁSHIRDETÉST
tesz közzé

önkormányzati beruházás-előkészítő,
beruházás-lebonyolító

munkakör betöltésére.
Feltétel: felsőfokú műszaki végzettség
Bővebb felvilágosítást dr. Györe Andrea jegyzőtől lehet
kérni a 0625-517-866-os telefonszámon.
Fényképes szakmai önéletrajzokat a jegyző@racalmas.hu
email címre kell elküldeni.
Beérkezési határidő: 2016. szeptember 5. 12 óra.
Az állás betölthető: az elbírálás után azonnal.

bármilyen gonddal, észrevétellel, minden információt várunk.
Schrick István, Rácalmás
polgármestere kiemelte:
– A képviselő-testület
egyhangú szavazással döntött úgy, hogy a helyi körze-

ti megbízottak tönkrement
járműve helyett vásárolunk egy újat a rendőrségnek. Óriási érték, hogy Rácalmás közbiztonsága évek
óra rendkívül jó. Ehhez térfigyelő kamerarendszer és
sebességmérő telepítésével
is hozzájárultunk. Kis településen a legkisebb betörés híre is hamar elterjed és
nagy riadalmat kelt. A helyi
kmb-sek a polgárőrök remek
együttműködésével, nem kis
munkával elérték, hogy az
emberek biztonságban érzik
magukat Rácalmáson, ennek
fenntartását segíti elő az önkormányzat ezzel az új terepjáróval.
(Forrás: DH)

Görpálya nyitva tartás

Rácalmás új görpályáját 2016. augusztus 2. óta használhatják a fiatalok az alábbi nyitvatartási rend szerint:
KEDDTŐL-VASÁRNAPIG: 9-20 óráig
Szünnap: HÉTFŐ
(Az őszi óra-átállítást követően a pálya 17 óráig tart
nyitva.)
BALESET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ
TELEFONSZÁMOK:

112 ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
104 MENTŐK
105 TŰZOLTÓSÁG
107 RENDŐRSÉG
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245millió forintot nyertünk
a Norvég Alap Pályázat keretében

Jó ütemben épül
a ravatalozó a köztemetőben
Az előre ütemezett módon halad az új ravatalozó
építése Rácalmás köztemetőjében. Az önkormányzat
saját költségvetési forrásból
valósítja meg a beruházást,
hogy méltó kegyeleti körülményeket teremtsen.
Az önkormányzat gondoskodik arról is, hogy megfelelő járdákon közelíthessék majd meg a ravatalozót.

A templomtól az új ravatalozóhoz vezető gyalogos ösvény készül, továbbá a Jankovich-kápolna felé szintén
készül egy járda. A tervek
között későbbre vonatkozóan további járdák is szerepelnek, hogy a ravatalozó több
irányból is megközelíthető
legyen.
A ravatalozó átadása az
ősszel várható.

Szelektív hulladékgyűjtés
Rácalmás területén ebben
az évben is lehetőség van
arra, hogy a lakók szelektív
módon, zsákokba gyűjtsék a
műanyag palackokat, papír,
valamint fém hulladékokat.
Éljenek ezzel a lehetőséggel,
amely környezetünk meg-

óvása szempontjából is nagy
jelentőséggel bír.
A szelektív hulladékszállítás időpontjai 2016-ban:
szeptember 28.
október 26.
november 23.
december 29.

Rácalmás újabb három utcája, a Balassi, a Pacsirta és a Kamilla
köz gazdagodott aszfaltos úttal és vízelvezetéssel idén nyáron. A
beruházás befejeződött az említett 3 utcában

Rácalmás Város Önkormányzata és Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata közösen vesz részt a Norvég
Alap által támogatott „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése
és a megújuló energiák elterjesztése érdekében” nemzetközi partnerségre építő projektben.
A projekt keretében a Rácalmási Manóvár Óvoda és
Bölcsőde energiahatékony felújítása valósul meg talajszondás hőszivattyúkkal, továbbá egy regionális energiamenedzsment ügynökséget állít fel a partnerség, segítséget nyújt a helyi érdekeltek számára energiával
kapcsolatos kérdésekben, segítve a tudatos energiafogyasztást, elősegítve a környezeti terhelés mérséklését.

Képviselői fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap első
szerdáján tartanak fogadóórát.
2016. szeptember 7.
Nagyné Berzai Márta
Helyszín: Polgármesteri hivatal, a fogadóórák minden alkalommal 15-17 óráig tartanak.

Támfal épül a Pincesornál
A Pincesori támfal építéséhez július végén kezdett hozzá a kivitelező.
A támfalépítésen kívül a
képviselő-testület döntött
múlt hónapban a beszakadt
terület helyreállításáról is.
Ez utóbbihoz az önkormányzat vis maior támogatást is nyert.
Továbbá a képviselő-testület elhatározása szerint az
önkormányzat megvásárolta Sárközi Györgyék Duna-parti ingatlanát, hogy
az említett két beruházással megalapozhassa a Király

utca és a Pince sor vízelvezetését, útépítését is, hogy az a
beruházás is minél előbb elkezdődhessen majd.
Ezekre az előkészítő és
kármegelőző beruházásokra mindenképpen szükség
van, hiszen a vizet a löszös
magas partról a Jankovichkúria irányába le kell terelni. A felszíni vízelvezetéshez
szükséges terület biztosítása
miatt volt indokolt az ingatlan megvásárlására. A partfal megtámasztása természetesen ott is még további
feladatokat jelent.
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Rácalmási VÁROSNAP

Az adonyi Bandy Band
térzenével invitálta Rácalmás
lakóit a Városnapra 2016.
augusztus 20-án 13 órától a
település különböző pontjain. A színpadi programok
egy órával később kezdődtek
ugyanis a Jankovich-kúria
Rendezvény és Turisztikai
Központban. Elsőként a
Rácalmási Napsugár As�szonykórus szórakoztatta a
vendégeket, majd az adonyi
Rosmarin Volkstanzgruppe
és a Rácalmási Barina Táncegyüttes következett. Szulák
Andrea népszerű slágercsokra

előtt pedig a Quintia zenekar
adott elő délszláv dallamokat.
A rendezvény ünnepélyes
része 17 órakor kezdődött. Dr.
Györe Andrea jegyző köszöntötte a résztvevőket. Külön
köszöntötte Suszter Tamást,
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét, Budavári
Árpádot, a Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjét, Balázs
Péter parancsnok urat, a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási
Intézet vezetőjét, Bodnár Sándor urat, a Rácalmási Városvédő- és Szépítő Egyesület elnökét, Rácalmás kitüntetettjeit

Főzőverseny eredmények

A magyaros ételek főzőversenye nagyon népszerű volt,
számos baráti társaság, közösség főzött és nevezett az elkészült étellel.
A szakmai zsűri értékelése alapján a verseny helyezettjei
a következők:
1. Babai Ibolya (babgulyás)
2. Vadorzók (vaddisznó pörkölt)
3. Géber Zoltán – Ágasfa (füszeres karajszeletek tócsni
bundában)
Emléklapot vehetett át:
Szemes Csaba (derecskei hurkatészta leves)
Varga Team (szatmári káposztás bableves füstölt csülökkel)
Gál team (szürkemarha pörkölt)
Steiner Norbert – Ágasfa (halászlé)
Tűzhányó Róbert – Ágasfa (vörösbörös marhapörkölt
kemencés aranyburgonyával)
Halász Miklós – Ágasfa (sült csülök vegyes köret)
Bernáth Attila – Ágasfa (kemencében főtt nyírségi töltött
káposzta)

és térségünk megjelent polgármestereit. Köszöntötte Bozai
Márton plébánost, adonyi
székhellyel Rácalmás-Kulcs
római katolikus plébánosát,
Schrick István polgármester
urat, településünk képviselőit,
Németh Miklósné alpolgármestert, Kukucska Gyula alpolgármestert, Nagyné Berzai
Mártát, Pálinkás Tibornét, dr.
Varga Szabó Lajost, Vizi Istvánt.
Dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára ünnepi beszédében méltatta
Szent István királyunk érdemeit, kiemelve: neki köszönhetjük, hogy itt lehetünk a
Kárpát-medencében, Rácalmáson és magyarul beszélhetünk. Elmondta azt is, hogy ma
arra van szükség, hogy a településen élő polgárok fogjanak
össze, tegyenek közösen a fejlődésért. Erős önkormányzat

működik Rácalmáson, és egy
állam akkor lehet erős, ha erősek az önkormányzatok, erősek
a közösségek és az összefogás.
Ehhez kívánt erőt, egészséget,
boldogságot a rácalmásiaknak.
Az új kenyeret Bozai Márton katolikus plébános szentelte meg, miután hálát adott
a munkáért, azért, hogy fontos
eledelünk, az illatos kenyér az
asztalunkra kerülhetett.
A megszentelt új kenyeret
Schrick István polgármester úr
szegte meg és a két alpolgármesterünk, Németh Miklósné
Kukucska Gyula kínálta a rendezvény résztvevőinek.
Elismerések átadása után az
Ocho Macho adott vérpezsdítő koncertet, majd tombolasorsolás után Demjén Ferenc
szórakoztatta a nagyérdeműt.
A rendezvény ideje alatt
városnéző kisvonattal mehettek egy kört Rácalmáson. A
gyermeksziget népi játékokkal,
kézműves foglalkozással, pónilovaglással, ugrálóvárral, bungee jumping-gal várta a kicsiket. A kúria épületeiben kiállításokban gyönyörködhettünk:
Hájas Ferenc (képzőművész),
Lóki Judit (festőművész),
Molnár Ibi (festőművész), a
Rácalmási Festőkör tagjai,
Zsember Zoltán (rézdomborító), Zsurbej Zsolt (bőrműves)
mutatta be alkotásait.
A városnapi program látványos tűzijátékkal zárult.
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Rácalmásért kitüntető oklevél
A képviselő-testület a „Rácalmásért” kitüntető oklevél
adományozásával ismeri el
azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal jelentősen hozzájárulnak
illetve hozzájárultak a város
fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a város jó hírnevének
öregbítéséhez. Két kiválóság
részesült az elismerésben augusztus 20-án.

Dr. Zongor Gábor
A jogászi végzettséggel rendelkező Zongor Gábornak elvitathatatlan érdemei vannak
abban, hogy Rácalmás 2009.
évben városi rangot kapott
Magyarország Köztársasági
elnökétől. Az ízig vérig közigazgatási-jogi szakember több
évtizedes kiemelkedő tudását
hasznosítva segítette elkészíteni azt a pályázati anyagot,
amely kiemelte Rácalmásnak
térségben vállalt és nélkülözhetetlen szerepét, bemutatta a
település potenciáljait, fejődésének irányait annak érdekében, hogy az önkormányzati
rendszerben oly fontos városi
rangot elnyerje.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
főtitkára 1999. októberétől
2016-ig. Zongor Gábor a kinevezését, munkáját elsődleges
hivatásának tekintette.

Az önkormányzatok és
a mindenkori kormányzat
közötti
érdekegyeztetések,
sikeres párbeszédek, érdekképviseletek megszervezése,
az önkormányzati önállóság
gyarapítása, az önkormányzás
megőrzése a szövetség fő feladata, célkitűzése, amelyet dr.
Zongor Gábor a legmagasabb
színvonalon csinált és képviselt.

Életének legfőbb állomásai:
1. Közigazgatási szakember
1977-től a veszprémi járási hivatalban, majd a tanácsrendszerben dolgozik
2. Veszprém megye első
közgyűlésének elnöke, majd
1994-ben ismét a megyegyűlés
elnöke lett
3. Országgyűlési képviselő,
majd 1999. októberétől mostanáig a TÖOSZ főtitkára
A jogászi szakma legrangosabb elismerését, a Deák Fe-

renc - díjat magáénak tudható
jogász nyugdíjba vonulása után
sem lesz hűtlen a köz szolgálatához, azonban elsősorban „főállású” festő és író kíván lenni
a jövőben. Közel félszáz kiállítása volt itthon és külföldön,
többek között Rácalmáson is
megcsodálhattuk festményeit.
Könyvekhez illusztrációkat
készít.
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Rácalmás fejlődése érdekében
kifejtett szakmai tevékenységéért dr. Zongor Gábort Rácalmásért kitüntető oklevélben
részesítette.

Kovács Enikő
Kovács Enikő fiatalon került a Kulcs-Rácalmási Református Missziói Egyházközség,
a két gyülekezet élére. Munkáját ez a fiatalos lendület,
tenni akarás, a gyülekezeti
közösség megtartása, bővítése
jellemezte. Sikerült elültetnie a
templomba járók szívébe, hogy
ne csak vasárnapi templomba
járók legyenek, akik ezzel le is
tudják a hitéletüket, hanem
aktív cselekvővé válva tegyenek a gyülekezeti közösségért
és önmagukért is.
Igyekezett minden korosztályt megszólítani. A legkisebbek óvodai játékos hittana, az
iskolások hitórái és a fiatalok
táborszervezése
népszerű-

vé tette a gyerekek között.
Rendszeresen szervezett családi hétvégéket, sportprogra-

mokat, főzéssel egybekötött
kikapcsolódási lehetőséget és
évek óta nagyon jól működött
a családi nyári táborozás.
A templom felújításának,
a közösségi ház építésének
feladatai nem kis terhet jelentettek, de ezzel is igyekezett
megbirkózni.
Ittléte alatt is folyamatosan képezte magát, inspirálta
a gyülekezet tagjait is a közös
képzésekre, ami mindenki számára hasznos volt. Aktívan bekapcsolódott a települési önkormányzati rendezvényekbe,
a különböző társadalmi szervezetek meghívásainak örömmel tett eleget.
Munkáját a képviselő-testület Rácalmásért oklevéllel
és névre szóló emléktárggyal
köszöni meg.
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Rácalmás köz-szolgálatáért
A képviselő-testület Rácalmás
Köz-Szolgálatáért kitüntetést
adományozhat a polgármesteri hivatalban, az önkormányzat
által alapított, működtetett
köznevelési, közoktatási, közművelődési, egészségügyi feladatot ellátó intézményekben
a munkájukat eredményesen,
kiemelkedő színvonalon végző
köztisztviselő, ügykezelő, fizikai alkalmazott, közalkalmazott részére. Az elismerést három kiváló szakember vehette
át.

Hegedüs Klára
Hegedüs Klára a rácalmási
tanácsi hivatalba 1980-81-ba
került gyakornokként és ekkor
ismerte meg Rácalmást, szerette
meg a közigazgatási munkát. A
kis létszámú hivatalba barátokra,
munkatársakra lelt.
1985-be került vissza Rácalmásra az adócsoporthoz, ahol kolléganői segítőkészen egyengették
fiatal munkatársuk szakmai útját.
Vezetőiben és kollégáiban nagyszerű embereket, munkatársakat
és szolgáltató-segítő jellegű munkastílust ismert meg, így a tanácsi
rendszerben szívesen dolgozott a
településéért, a rácalmási polgárokért.
Megszerezte a szükséges közigazgatási vizsgákat, majd 1998ban államháztartási szakon mérlegképes könyvelőként végzett.
2007-ben a Gábor Dénes Főiskolán informatikus közgazdász
diplomát szerzett
1990-ig végezte az adóügyi
igazgatási feladatokat, majd az önkormányzati rendszer kialakítását
követően az addig megszerzett
tudását és a tapasztalatát hasznosítva a pénzügyi csoportba kezdett
el dolgozni. 1992-ben egy kolléga
nyugdíjazását követően átvette a
házipénztárat és a mai napig is ezt
a feladatot is ellátja a polgármesteri hivatalban sok egyéb mellett.
Klárika hisz a humánus, empatikus és segítő jellegű közigazgatásban. Hiszi, hogy a jogkövető
magatartás elérése és elfogadása a
meggyőzés és személyes kapcso-

lat útján inkább elérhető, mint a
személytelen (pl. e-ügyintézés),
fenyegető és minden mulasztást
vagy hibát, hiányosságot szankcionáló eljárással.
Rácalmáson a közigazgatásban
eltöltött több mint 30 éves munkáját a képviselő-testület Rácalmás Köz-szolgálatáért oklevéllel
köszöni meg.

Szabóné Istvánné Julika
Az önkormányzati rendszer
kialakításával, létrehozásával egyidőben került a közigazgatásba, a
már polgármesteri hivatalba.
1990. 02. 01-től köztisztviselő
a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban, először adminisztrátori
minőségben a képviselő-testület
üléseinek jegyzőkönyv-vezetői
feladatait látta el, majd munkaköre 1991. májusától kiegészült
az anyakönyvi ügyek intézésével
az anyakönyvi szakvizsga letétele
után.
A halk szavú, ámbár határozott és mindig mosolygós
rácalmásiak Julikáját mindenki
jól ismeri és összeszámolni is
sokáig tartana, hogy hány fiatalt
adott össze anyakönyvvezetőként
és még most is gyakran kérik fel
szertartásra.
1991. novembertől átkerült
gazdálkodási előadói munkakörbe, melyben jelenleg is dolgozik.
Ezen idő alatt ellátta a könyvelési, pénzügyi valamint a személy
és munkaügyi feladatokat. Az or-

szágos és önkormányzati választások során a választási bizottságok
mellett jegyzőkönyvvezetőként
közreműködik.
1998-ban
államháztartási
szakon mérlegképes könyvelői
szakképesítést, majd 2006-ban
személyügyi szervezői főiskolai
végzettséget szerzett.
Julika személyében az önkormányzati és közigazgatási
területen járatos, precíz szakembert ismertünk meg. Munkáját a
legnagyobb odafigyeléssel, szorgalommal és pontossággal végzi.
A település és az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, azokat
segítve, a törvényeket tisztelve
végzi feladatát minden nap, immár 25 éve.
Rácalmáson a közigazgatásban
eltöltött több mint 25 éves munkáját a képviselő-testület Rácalmás Köz-szolgálatáért oklevéllel
köszöni meg.

Vargáné Moldován Katalin
1976 júniusában végzett a
Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó- és Fémipari Főiskola karán
műszaki tanárként. A rácalmási
általános iskolába 1984-ben került, ahol képzettsége alapján
rögtön a matematika és a technika
tantárgy oktatásával bízták meg.
Ezen időpont óta folyamatosan tehát immár 32 éve - iskolánkban
dolgozik. 1979-ben újabb üzemmérnöki diplomát szerzett, majd
1999-ben felsőfokú oktatásinfor-

matikus végzettséget kapott és
rendszeresen részt vett különböző
szervezésű továbbképzéseken is.
Személyében lazítást nem
ismerő, fáradhatatlan, rendkívül
lelkiismeretes pedagógust ismerhettünk meg, aki a tanulóktól
is mindig igényes, következetes
munkát várt el.
Kiemelkedő feladatellátását
többek közt a kompetenciamérések eredményei igazolják.
Osztályfőnöki teendőit is lelkiismeretesen végezte, gondos figyelemmel irányította - az egyéni
adottságok figyelembevételével tanítványai személyiségfejlődését
és közösséggé formálódásukat.
Tanulmányi versenyekre készítette fel tehetséges tanulóit.
Elkötelezett a hivatásával
szemben is, nemcsak tantárgyait
és osztályait tartotta fontosnak,
hanem felelősséget érzett az egész
intézmény működése iránt.
Nevelő és oktató munkája mellett aktívan részt vett a szabadidős
tevékenységek szervezésében és
intézésében, ezeket színvonalasan
bonyolította le.
Született Rácalmásiként lelkesen és elkötelezetten vett részt a
településünk fejlődését és szépülését szolgáló tevékenységekben is.
A becsület, a tisztesség, a következetesség, a lelkiismeretesség,
a rendszeresség, a türelem lényeges fogalmak életében. integráló
személyiség, akinek segítségére
mindig számíthattak munkatársai.
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„Ideje van az ölelkezésnek
és ideje az ölelkezéstől való
tartózkodásnak…”
…vallja ezt a Prédikátor könyve a Bibliában. Valóban „mindennek megvan
a maga ideje” - ahogy ezt
nagy bölcsen mondogatjuk
időnként. Ideje van az ünnepeknek és ideje van a hivatali teendőknek, ideje van
a hétköznapoknak és ideje
van a pihenésnek, ideje van
a találkozásnak és ideje van
az elköszönésnek. És így van
jól, mert ez ad lendületet az
életnek, még ha alkalomadtán nem is a terveink szerint
alakulnak az események.
Vissza-visszatérő szokásom morfondírozni az időről. Mennyire értékeljük az
időt életünkben, amely hitünk szerint csak ezen a világon van, éppen ezért nem
mindegy, hogyan bánunk
vele. Furcsa dolog tisztelni
az időt, pedig számos közmondás kötődik hozzá, ami
arra figyelmeztet bennünket, hogy helyesen kezeljük,
vagyis ha szükséges, tudjunk
várni, ha viszont kell, cselekedjünk időben: „Amit ma
megtehetsz, ne halaszd holnapra!” „Ki korán kel, aranyat
lel.” „Kétszer ad, ki gyorsan
ad.” „Türelem rózsát terem.”
„Gondolkodj hosszan, cselekedj gyorsan!”
Az élővilágban csak az
emberben tudatosul az idő
jelentősége. Csak az ember tud várakozni, időpontra érkezni, időt számolni,
túlórázni, elkésni vagy korán érkezni. Az idő alkalom
a jó cselekedetekre, az üdvösségszerzésre, a másokkal
szembeni szeretet gyakorlására. Egy családapáknak
szóló könyv ajánlóját kézbe véve olvastam, hogy „…
még egyetlen apa sem bánta
meg, ha egy órával keveseb-

bet töltött a hivatalában, de
azt igen, ha egy órával kevesebbet volt gyermekével.”
Az idő az egyik legnagyobb érték életünkben,
amit arra fordítunk, ami fontos számunkra. Ha a szüleink fontosak, akkor rájuk.
Ha gyermekeink, akkor rájuk. Ha a barátok és a szórakozás, akkor rájuk. Ha a
munka, akkor arra. Ha Isten, akkor Őrá. Persze nem
zárja ki egyik sem a másikat.
A kérdés az, hogy kire vagy
mire mennyit szánunk.
Egy perc nem sok idő, de
azzá válik, ha csak egy perccel késsük le a vonatot. Egy
óra nem sok idő, de nem így
gondolja az a lány, aki a hetek óta nem látott szerelmét
várja a megbeszélt időpontra. Egy nap nem sok idő,
mégis kimerítő annak, aki
egész nap nem evett semmit. Egy hét nem sok idő,
végtelennek tűnik azonban
a beteg számára, aki a műtét utáni jelentést várja. Egy
hónap nem sok idő, mégis
várakozással teli izgalom a

kismamának, aki ultrahangra megy az orvoshoz. Egy év
nem sok idő, mégis elegendő
lehet ahhoz, hogy egy megújult közösség alapjait letegyük, amely célkitűzéseinek
megfelelően halad a maga
útján.
Öröm van bennem, hogy
ennek a közösségnek alapletételében - ha egy évig is,
de - részem lehetett. Látva
a tagokban az elszántságot,
biztos vagyok benne, hogy
virágzó lelki közösség elindulásának lehettem tanúja.
Római tanulmányaim során beszélgettem egy horvát
származású jezsuita szerzetes professzorommal, aki a
´40-es évek elején született.
Elmesélte, hogy gyermek
volt még, amikor a falujába jezsuita atyák érkeztek,
és végezték a lelkipásztori munkát. A kommunista rendszer beköszöntével
az atyáknak el kellett hagyniuk a falut. Az akkor még
gyermek professzor fejében
azonban ez az egy év is elegendőnek bizonyult ahhoz,
hogy
megfogalmazódjék
benne a szándék, hogy amikor elérkezik az idő, ő is jezsuita szerzetes lesz.
Egy év talán nem hos�szú idő, mégis elegendő lehet ahhoz, hogy az isteni
kegyelem eszközévé váljunk,
amely értékes gyümölcsöket
terem a lelkekben. Távozom,
de nem búcsúzom, mert jóllehet megvan az ideje a találkozásnak és megvan az
ideje az elköszönésnek, de
megvan az ideje a visszatérésnek és a barátságok folytatásának is.
Szemere János
ex-plébános

Hol legyen
forgalomcsillapító
műtárgy?

Az elmúlt időszakban többen is panas�szal életek, mely szerint
a Kossuth Lajos és Bajcsy-Zsilinszky utcákban
a forgalomcsillapító küszöbök (fekvőrendőrök)
száma
indokolatlanul
sok, zavarják, lassítják
a forgalmat és kárt is
okozhatnak a gépjárművekben.
A
fekvőrendőrök
áthelyezésére,
máshol újabbak telepítésére nincs lehetőségünk,
azonban a meglévők számának csökkentése (hol
maradjon és hol kerüljön
eltávolításra) a lakossági
vélemények megismerését követően lehetséges.
Arra kérem önöket,
hogy szíveskedjenek véleményükkel, javaslatukkal segíteni a képviselőtestület munkáját azzal,
hogy kitöltik a nyilatkozatot és eljuttatják a
polgármesteri hivatal folyosóján, az épület bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába.
A nyilatkozat beszerezhető a polgármesteri
hivatalban. (Ingatlanonként 1 nyilatkozatot vehetünk figyelembe.)

A határidő
augusztus 31.

A visszaérkezett számottevő vélemények értékelését követően dönthet a képviselő-testület
valamennyi vagy néhány
felkvőrendőr eltávolításáról, megszüntetéséről.
Schrick István
polgármester
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Rózsaliget gyomtalanítás
– meglepetéssel
Július 25-én a délutáni órákban egyesületünk
nyugdíjasai megtisztították
a kúszó és egyéb gyomnövényektől a Közösségi teret
körülvevő rózsaágyásokat. A
részt vevő 10-12 fő szó szerint a vérét adta a szép virágoskertért, hiszen amennyi a
virág, majdnem annyi volt a
tövis is.
Sajnos azonban nem csak
a gaz gyűlt szép számmal,
legalább 2 zsáknyi szemetet
is ki kellett szedni a virágok

Családi nap a városvédőknél
Július 30-án szombaton jó
hangulatú családi napot töltöttünk együtt a művelődési házban. 10 órától érkeztek
tagjaink, akik elhozták gyermekeiket, unokáikat, testvéreiket is. Sütöttünk palacsintát és lángost, főztünk,
fagyiztunk. Voltak, akik csak
beszélgettek a halk zene mellett, mások pingpongoztak,
csocsóztak, kártyáztak, a gyerekek a játszóházban megtanulhattak karkötőt fonni.
A kertben légvár, lengőtenisz, ugráló labda, krikett,

pancsoló és vízipisztoly szórakoztatta a gyerekeket. Aki
akarta, az aszfaltot is kiszínezhette. Akik elfogadták
meghívásunkat bizonyosan
jól érezték magukat.
Köszönjük, hogy eljöttetek és azt is, hogy segítettek
a lebonyolításban!
Köszönjük a közreműködést Poszpisil Lászlónak,
Vizi Istvánnak és a Jakó
Cukrászdának is!
Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület
elnöksége

közül (sörösüveg, műanyag
palack és zacskó, stb.).
Ez eléggé érthetetlen, hiszen a téren sok szemeteskuka is megtalálható a padok közvetlen közelében!
Azok viszont szépek, tiszták
és üresek voltak. Jó lenne, ha
a hulladékgyűjtő edényeket ha már vannak és ott vannak
- használnák is a Közösségi
tér látogatói!
Rácalmási városvédő
és Szépítő Egyesület
elnöksége
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A Város - és Faluvédők Szövetségének XXXV. Országos Találkozóján és Szakmai Konferenciáján jártunk, Várpalotán

„Amit a 8-asról nem lehet látni”
A Város- és Faluvédők Országos Szövetségének évente egy
alkalommal
megrendezett
országos találkozójának ez évben Várpalota adott otthont. A
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület - mint hosszú évek
óta mindig - most is részt vett
a 2016. augusztus 4-6. között
megrendezett eseményen. 15
fős delegációnak tagja volt
Schrick István polgármester is.
Az eseménysorozatról Németh
Miklósné összefoglalóját az
alábbiakban olvashatják.

Gondolom, másnak is
van a bakancslistáján olyan
látnivaló, mely előtt átutazva minden alkalommal elhatározza, hogy legközelebb
nem hagyja ki a megtekintését. Számomra ilyen volt
a várpalotai Thury-vár, mely
alig öt percre található a 8-as
számú főúttól. Most bejárhattam a számtalanszor átépített hatszáz esztendős
épület gótikus középkori
palotájának részeit, barokk
termeit, megtekinthettem
páratlan szépségben fennmaradt freskóit, a kiállításokat, és gyönyörködhettem
a vár fokáról elébem táruló
panorámában, mivel a település főterén magasodó vár

volt a központi helyszíne az
országos találkozónak.
Várpalota kiváló elhelyezkedésének köszönhetően tökéletes kirándulási célpont a
Bakonyalján, Veszprém és
Székesfehérvár közt félúton.
A város jelképének számító
vár mellett érdekes látnivalókat kínál az egykori zsinagógában működő Nagy
Gyula Galéria, és a Trianon
Múzeumnak otthont adó,
Ybl Miklós tervei alapján
épült Zichy- kastély. A város büszke hagyományaira,
de nyitott a változásokra is.
Ennek a szemléletnek a
folyományaként a találkozón elhangzott előadások és

viták a „Megújuló városunk,
megújuló szemlélettel” alcím köré szerveződtek, körüljárva a műemlékvédelem
és várostervezés kapcsolatának aktuális kérdéseit. Vita
tárgya volt, hogy változtatás
nélkül kell-e megőriznünk
az épületek maradványait,
vagy rekonstruálhatjuk a valószínűsíthető eredeti megjelenést. Térdig érő romok
közt kószálva nehéz elképzelni a régi idők képét, hangulatát, de vajon hiteles-e a
megkapóbb látvány érdekében létrehozott kiegészítés?
Az épületek többsége, mint
a Thury-vár is, az évszázadok során számos átépítésen
esett át, vajon melyik stílustörténeti kornak megfelelően kell felújítani? Hogyan
tud megfelelni a középkor
hangulatát idéző épület a
mai kor elvárásainak, milyen
új funkciókkal lehet bekapcsolni a város vérkeringésébe? A szekcióülésen zajló vitában kemény szakmai érvek
ütköztek, míg megfogalmazódott, hogy nincsenek minden helyzetre alkalmazható
általános elvek. A döntések
meghozatalakor mindig az
adott körülményekhez leg-

inkább igazodó megoldásokat kell találni, melyek csak
hozzáértő, elkötelezett szakemberek nézeteinek ütközése során képesek kikristályosulni.
A rendezvény alkalmat
adott a helyi értékek, ipartörténeti emlékek, a helytörténeti nevelés témakörének kibontásához is. A
tanácskozások szünetében
érdekes kiállításokat, fergeteges hangulatú kulturális
bemutatókat láthattunk, és
a helyi városvédők vezetésével megismerkedhettünk
Várpalotával. A program hivatalos részeként lezajlott a
szövetség tisztségviselőnek
megválasztása. Senki számára nem okozott meglepetést,
hogy az elnök ismét Ráday
Mihály, az örökségvédelem
emblematikus alakja lett.
A záró napon Várpalota közvetlen környezetét ismerhettük meg, a városszéli Bioparkot, majd Öskün a
különleges megjelenésű kerektemplomot. Vendéglátóink nagy gondossággal
szervezték meg az országos
találkozót, és kedvesen, szeretettel fogadtak bennünket.
A régi ismerősök örömmel
fedezték fel egymást, és jól
esett nekünk, hogy elismeréssel emlegetik a nyolc évvel ezelőtti rácalmási rendezést.
Az országos találkozón
hallottak és látottak sokunkat megerősítettek abban a
meggyőződésünkben, hogy
egy település fejlődésének záloga a konszenzuson
alapuló jövőkép, melynek
megvalósítása
érdekében
szívesen fognak össze a településükért tenni akaró és
tudó emberek.
Németh Miklósné
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Kalandtábor a művelődési házban!
A Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtár első alkalommal várta Kalandtáborba
a gyerekeket. A nyári szünidős program nagyon népszereűnek bizonyult!
A tábor július 18-tól 23ig zajlott és 23-an vettek
részt rajta.
Rengeteg kaland belefért
ebbe a hétbe: ismerkedtünk,
filmet néztünk, aszfaltra rajzoltunk, fajátékokat készítettünk, túráztunk, vonatoztunk, fát ültettünk, kincset
kerestünk, mézet kóstoltunk, táncoltunk, kutyás bemutatót néztünk, pólót festettünk,
akadályversenyt
rendeztünk, karkötőt készítettünk. De legfőbbképpen: JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT!
Szilágyi Irén
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Gálaműsorral zárták egyhetes tánctáborukat a rácalmásiak

Újra él a Barina táncegyüttes
A rácalmási Barina nép- táncegyüttes egyhetes tánctábort
tartott a múlt héten, amelynek
végén gálaműsorban mutatták
be fejlődésüket a művelődési
ház és könyvtárban.

Az évtizedes hagyományokra visszatekintő Barina
néptáncegyüttes a tavalyi év
januárjában kapott új lendületet, amikor a táncosok és
a művelődési ház közös elhatározásával felkérték az
együttes szakmai vezetésére Molnár István Dánielt - ő
társul maga mellé választotta Bocsi Nórát -, akik örömmel elvállalták a felkérést.
Tavaly január óta nagyon
sok gyermek is csatlakozott
az együtteshez. A korábbi
felnőttcsoportból mindös�sze három pár maradt meg,
de melléjük is érkeztek újak,
annak ellenére, hogy a vezetők elsősorban gyerekek között propagálták az újjáalakulást, mert rájuk alapozva
lehet később jó felnőttcsoportot építeni. Három csoportban működik az együttes. Vannak a legkisebbek,
óvodás kortól harmadik osztályosig, ők tizenketten gyakorolnak, a középső, utánpótlás korosztályban tízen
táncolnak, a felnőtteknél is
megvan stabilan az öt, esetenként hat pár. Bocsi Nóra
szerint másfél év alatt ez
szép eredménynek számít.
Az együttesben nagyrészt
kismagyarországi táncokkal foglalkoznak, csárdásokkal, ugrósokkal, friss csárdásokkal. Általában felmérik,
hogy a gyerekek mit tudnak
könnyebben befogadni,
mi az, amit a technikai tudásuk megenged. Igyekeznek fokozatosan egyre nehezebb feladatokat adni nekik.

Csatlakoztak hozzájuk már
nem aktív, régi táncosok,
akikből egy kamaracsoport
alakult három, négy párossal.
Mivel nekik már van táncos
előképzettségük, velük technikásabb erdélyi táncokkal
is tudnak foglalkozni. Az
egyhetes tánctábort napközis jelleggel tartották, reggeltől egészen délután négy
óráig dolgoztak a gyerekek-

kel - nagy örömmel. Naponta kétszer próbáltak a kicsikkel. Lazításképpen sok dalt
is megtanultak, a lányokkal
gyöngyöt fűztek, amiket a
későbbi műsorok alkalmával tudnak használni viseletkiegészítésnek, a fiúk pedig bokrétát varrtak. A közel
egyórás évad- és táborzáró
műsorban többségében az
együttes tagjai vettek részt,

de sok külsős is csatlakozott
hozzájuk a táborból, hogy a
csallóközi, játékos, polgári
táncokat előadják. Mindemellett az együttes csoportjainak koreográfiáival is kiegészítették, így a résztvevők
száma megközelítette az ötvenet. A táncgálán mutatták
be először az önkormányzat
támogatásával készült gyönyörű ruhákat is. (DH)
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Jankovich Miklós
általános iskola

Állótábor
Ezen a nyáron Bodajkon
táboroztunk június 27 -től
július 1-ig a Tölgyes táborban.
Programjaink között fő
szerepet a túrázás kapta.
A Gaja-völgyön nagyon
szép utat jártunk be. Felmásztunk a Rigólyuk barlangig, megnéztük a Vaskeresztet, a Pisztrángos-tónál
kis pihenőt tartottunk, majd
gyalogoltuk tovább a célig:
Fehérvárcsurgóra a Károlyi-kastélyhoz. Itt az elegáns
étteremben fogyasztottuk el
ebédünket, majd végigsétáltunk a felújított parkban. Elutaztunk Bakonycsernyére,
ahonnan hatalmas túrát tettünk meg a Kisgyón Természetbarát Teleptől a védett
geológiai feltáráson keresztül a Tűzköves árok érintésével.
Ellátogattunk a csókakői
várhoz is, ahonnan megcsodálhattuk a gyönyörű kilátást, majd visszafelé Bodajk
központjától a szoborparkon keresztül az Alba Regia

forrás érintésével jutottunk a
táborig.
Esténként vidám játékokat játszottunk. Sajnos az
újoncavatás idén elmaradt,
mivel kis csapatunk minden tagja rutinos táborozónk már. A kincskeresés
és bátorságpróba viszont izgalmas perceket szerzett a
résztvevőknek.
Dicséret kis csapatunknak, hisz a négy nap alatt 52
km-t tettünk meg.
Hazafelé már a jövő évi
tábor helyszínét tervezgettük.
Remélem, újból együtt
töltünk majd egy vidám hetet!
Köszönjük a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület támogatását, mellyel
lehetővé tették programjaink színesebbé tételét.
Köszönjük a Hajnal családnak, hogy csomagjaink
szállításával megkönnyítették utazásunkat.
Kürtösiné
Fáczán Andrea

Nyári ügyelet a Jankovich
iskolában
Javítóvizsga és osztályzóvizsga:
aug. 29. (hétfő) 8.00 óra

Pótbeíratás:

aug. 24-30-ig 8-12 óráig Iskolalátogatási igazolás kiadá-

sa ezeken a napokon

Tankönyv csomag átvétele: KIZÁRÓLAG ezen a két napon
aug. 29-én (hétfő) 10-17 óráig
aug. 30-án (kedd) 10-17 óráig

A tankönyvek átvételekor átadás-átvételi bizonylatot ír

alá a szülő.

A tankönyvek ellenértékét 2016. szeptember 15-ig

kell befizetni a szülőnek csekken vagy banki átutalással a
KELLO (tankönyvforgalmazó) felé.

Tanévnyitó ünnepély: 2016. augusztus 31 . (szerda) 17.00 óra
Első tanítási nap: 2016. szeptember l. (csütörtök)
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Almavirág Ajándékbolt

A Jankovich-kúria
Rendezvényés Turisztikai Központ
Oktatási
Épületében
várja vásárlóit az
„Almavirág Ajándéküzlet”
folyamatosan bővülő,
sokszínű kínálatával.

Többek között:
Képeslapok, naptárak, textil tárgyak,
kerámiák, természetes alapanyagú
kozmetikumok, gyertyák.

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 16.00
Szombat: 08.00 – 12.00
Vasárnap: Zárva
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Bankkártyakalózok akcióban
A Szent György Polgárőr Egyesület augusztusi híreit ismételten a megszokott
mondattal tudjuk kezdeni:
ebben a hónapban sem történt a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény Rácalmáson!
Tagjaink a hónap minden
napján teljesítettek szolgálatot, változó rendben, reggel,
napközben és az esti, illetve éjszakai órákban egyaránt
járőröztek településünkön.
Talán ennek eredményeképpen nem történt bűncselekmény. De sajnálattal tudjuk
közölni, hogy vandálok azért
még találhatóak városunkban, ugyanis a Tóth Árpád
utcában több fiatal facsemetét törtek ki eddig ismeretlen személyek, akik Kulcs
felé hagyták el településünket. A kamerák felvételeinek
köszönhetően jó személyleírás birtokába juthattak
rendőreink, így csak a megfelelő alkalmat kell megvárni, hogy az elkövetőket felelősségre vonják tettükért.
Felhívjuk Rácalmás lakóinak a figyelmét arra, hogy lakóhelyünket sem kerülik el az
informatikai csalók! Ezek a
bűnözők telefonon hívják fel

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

gyanútlan áldozataikat, és be- geknek az ablakát, ahol nem
hízelgő hangon közlik a cso- tartózkodik senki, mivel hídálatos hírt: „Ön nagy ös�- vatlan vendégeink éjjel-napszegű kézpénzt nyer cégünk pal aktívak, és csak a megfesorsolásán! A legközelebbi lelő alkalomra várnak! De ne
pénz-automatához invitálják felejtkezzünk kertkapuink
a kiszemelt áldozatukat, majd biztonságos zárásairól sem!
az automatánál telefonon hívIsmételten sok a prédáják ismét, és olyan kérdéseket nak utcán, kapubejáróban
tesznek fel, amelyekre a még hagyott autó, amely csak arra
mindig gyanútlan és boldog vár, hogy megjelenjen egy jót
nyertes elárul minden olyan akaró, betörje a gépkocsi abadatot, amivel hozzáférhetnek lakát, és onnantól szabad
a bankszámláján lévő pénzé- az út értéktárgyak eltulajhez.
donításához, vagy a gépkoEzért
figyelmeztetünk csi tartozékainak kiszerelémindenkit, hogy ha ilyen, séhez. Nem árt tudni, hogy
vagy ehhez hasonló telefonos
megkeresést Folytatjuk a járőrszolkap, akkor az adatairól gálatot és figyelünk a
semmiféle felvilágosítást ne adjon ismeret- gyerekekre a tanévkezleneknek! Továbbá a dés utáni időszakban
telefonhívás körüli időszakban ne használja a
egy gépkocsifeltörést pár
legközelibb bankautomatát. perc alatt végre lehet hajtani,
Elképzelhető, hogy azért ke- amit sem rendőr sem polgárresik a kistelepüléseket ezek őr nem tud megakadályoza bűnözők, mert az ott elhe- ni, ha csak nincs a helyszílyezett, általában egyetlen nen, azaz nem éri tetten az
terminált hatásosan tudják elkövetőt. Tehát amennyimanipulálni.
ben lehetőségük van rá, teTovábbra is kérünk min- gyék védett helyre az autóidenkit, hogy ne hagyja nyit- kat, és ne hagyjanak bennük
va otthon azoknak a helyisé- bűnre csábító értéktárgya-

kat! Tudomásunk van olyan
esetről, ahol egy pár tornacipőért törtek fel gépjárművet.
Egyesületünk
tagjai
szeptembertől
ismételten
csatlakoznak az „egy rendőr–egy polgárőr” akcióhoz,
amelynek célja az iskolák
környékének figyelése, és az
ott rosszhiszeműleg lődörgő
személyek eltávolítása.
A szeptemberi tanévkezdéstől folytatjuk a gyalogátkelőhelyek biztosítását a már
megszokott módon, a reggeli órákban, gyermekeink biztonságos közlekedésének érdekében.
De nem felejtkezünk el
Rácalmás lakosairól sem,
ezért járőr szolgálatainkat is folytatjuk a megszokott módon. Viszont a továbbra is eredményes és
hatékony polgárőr munkához szükségünk lenne olyan
rácalmásiak jelentkezésére,
akik sajátjuknak tekintik városunk közbiztonságát. Jelentkezni lehet polgárőr vezetőinknél, illetve minden
polgárőr tagunknál.
Egyesületünk
minden
hónap utolsó péntekjén ülésezik, valamennyi ülésünk
nyitott, és mindenkit szeretettel várunk jelentkezésével,
ötleteivel vagy segítségével!
A polgárőr egyesületi tagság feltételei:
A jelentkező 18. életévét
betöltött és büntetlen előéletű személy legyen – nyugdíjas korú személyek jelentkezését is szívesen várjuk, mert
munkájukkal ők is nagyban
hozzájárulnának Rácalmás
jónak mondható közbiztonságának megőrzéséhez.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag
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Almásokkal találkoztunk!

Virágzik a parlagfű!

Kötelező
az irtás!

Rácalmás csapata idén ismét részt vett a 18. AlmásokAlmása találkozóján július
30-31. között Magyaralmáson. Jó volt találkozni a részt
vevő csapatok régi-új tagjaival.
Magyaralmás kivételével az
alábbi települések indultak a
vetélkedőn: Tóalmás, Bácsalmás, Homoródalmás (Erdély),
Almáskamarás, Mártaalmás,
Dunaalmás és Rácalmás.
Az üdvözlések után megkezdődött a kétnapos színvo-

nalas vetélkedés fizikai-szellemi fordulója. A rendezvény
győztese Tóalmás, a második
Dunaalmás, a harmadik pedig
Rácalmás lett.
Mindegyik település vitt
magával egy almafát, amit
közösen ültettünk el, ezzel
létrehoztuk az első közös Almások-Almása almás kertjét.
Köszönjük a magyaralmási
szervezőknek és a település vezetőinek a fergeteges vetélkedő lebonyolítását és a csapatok

vendégszerető ellátását. Külön
köszönet illeti meg Rácalmás
város vezetését a rácalmási
csapat részvételének támogatásáért.
Természetesen köszönet
illeti a rácalmási csapat tagjait
Nógrádi Sándor vezetésével,
hogy évek óta önzetlenül, lelkesen képviselik városunkat.
Jól éreztük magunkat, köszönjük Magyaralmás!
Kukucska Gyula
alpolgármester

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai a július végén megkezdték a parlagfüves
területek helikopteres felderítését, amelynek folytatására
augusztus végén kerül sor. A
légi felderítés során a megye
mezőgazdasági területeinek
túlnyomó többségét ellenőrzik
a szakemberek.
A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata
minden év július 1-e után a
parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása.
Nagyon fontos, hogy ezt az
állapotot fenn kell tartani a
tenyészidőszak végéig, ezért
is történik a légi felderítés két
lépcsőben.
Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű
fertőzöttsége a korábbiaknál
kedvezőbb képet mutatott. A
szakemberek bíznak a földhasználók hozzáállásában, és
abban, hogy ez a tendencia az
elmúlt héten lehullott jelentős
mennyiségű csapadék ellenére
is fennmarad.
Kérünk mindenkit, nemcsak a földhasználókat, külterületi földeket művelőket,
hanem Rácalmás valamen�nyi lakóját, hogy területén,
ingatlanán, kertjében írtsa a
parlagfüvet. Ez a kártékony
gyomnövény nagyon allergén,
sokan szenvednek a pollenje
miat. Embertársainak segít a
gyommentesítéssel!
(Fejér Megyei Kormányhivatal)
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Kondor Károly Gyula:

Nyár végén

Még tombol a nyár,
felettünk a nap fényesen ragyog,
bárányfelhők sem zavarják most
a késő nyári hangulatot.
Repülőgép száll suhanva a légben,
acél testén csillog a fény,
légi postásként viszi-hozza
a földrészek üzenetét.
Gólyamadár a búzatarló-földön
nagy léptekkel járkál föl, s alá,
mint vártán az őrszem,
ki felső parancsra vár.
A fecske is fent a magasban
röpdösve ide-odaszáll,
nem gondol véle még,
hogy lassan elmúlik a nyár.
Deres fejemmel még én is élvezem
a nyár kellemes melegét,
de öreg csontjaim már érzik
az ősz hideg leheletét.
A fák lombja közt még lágy szellő susog,
zümmög a légben száz bogár,
de a naptár figyelmeztet,
hogy közel az ősz,
már búcsúzik a nyár.

Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
06-25-440-440 és 06-25-440-018
csaladsegito@racalmas.hu és gyerekjoletisz@racalmas.hu

Tisztelt Rácalmásiak!
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
2016. június 16-tól
megkezdte pszichológusi
tanácsadását.
Bővebb információért forduljanak a családsegítő munkatársakhoz!
Rozonics Patrícia
és Szilvási Katalin

Idén is „Cserkészen az életre”
Júliusban két alkalommal
túráztunk: KőhányáspusztaVárgesztes-Vérteskozma-Kőhányáspuszta, illetve Pilis�szentlászló-Visegrád-Pilis�szentlászló útvonalon. A túrákon a gyerekek közel kerülnek
a természethez, ismerkednek a
növény és állatvilággal, történelmünkkel. Javul az erőnlétük,
és a közös élmények erősítik

közösségünket. Visegrádra a
Spartacus-ösvényen mentünk,
mely tavaly őszig zárva volt a
kirándulók előtt.
Hazaérkeztünk a „Cserkészen az életre” tábor II. turnusából telve élményekkel.
Az Erzsébet-program támogatásának köszönhetően csak
jelképes 1000 forintba került
a részvétel. Augusztus 14-19.

között újabb 50 gyereket viszünk Zánkára. Összeessen
az idén is közel száz rácalmási
és kulcsi fiatal ismerkedik a
cserkészettel közreműködésünkkel.
Ízelítő a programokból:
strand, sárkányhajózás, kalandpark, erdei sakk, méta, íjvadászat, kereskedőjáték, népdaltanulás, táncház, „falurally”,
tábortüzek, népi játékok, cserkész-forgók.
Blau Sándor
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A Bay család történetéből sok
mindent ismerünk. Bay Géza és
Szluha Hermina gyermeke Sándor még Mezőörsön született
1874-ben. Államtudományt tanult. 1900-ban megnősült, Zink
Margitot vette feleségül Győrben. 1912-ben elváltak, gyermekük nem születet. 1928-tól
Mészöly Gézáné lett az élettársa.
Mészöly Gézánéról korábban
keveset írtam, mivel nem álltak
megfelelő dokumentumok rendelkezésemre. Most pótolom a
Bay család történetét dr. Gyergyay Margitéval.
Gyergyay Margit- Lantos
Lola- Dr. Gyergyay
Margit-Mészöly Gézáné
Gyergyay Margit 1895-ben
született Kolozsváron. Apja
Kézdi-Csomortányi Gyergyay
J. Dezső (1862-1939) előbb
kolozsvári, majd szekszárdi
gimnáziumi tanár volt. Anyja
Csikvárdrótfalvi Ferenczy Borbála. Az alapfokú iskola után
középiskolában érettségizett
és úgy döntött, hogy színésznő
lesz. Nemesi rangja ellenére
Budapesten beiratkozott a jó
hírű Rákosi Szidi Színészakadémiájára. Már az akadémiai
tanulmányai alatt felvette a
Lantos Lola nevet. A három
éves akadémiát 1915-ben befejezte és jelentkezett a tudományegyetemre. Az egyetem
befejezése után megírta tudományos értekezését is a doktori
fokozat elnyeréséhez. A doktori
címet 1918 telén megvédte és
elnyerte.
Az Egyetemes Filológiai
Közlöny 1919. száma közli,
hogy 1918 telén, Budapesten
Gyergyay Margit: „Géczy Julianna élete, különös tekintettel
felségárulási perére” című dol-

gozatával a filológiai tudományok doktora lett. Ezt a témát
Jókai Mór Lőcsei fehér asszony
regényében feldolgozta: 1710.
február 13-án Korponai Jánosné, Géczy Julianna összejátszva
szeretőjével, Andrássy István
generálissal, a kuruc kézen lévő
Lőcse várába beengedte a császári csapatokat.
A doktori cím elnyerésével
Gyergyay Margitnak szép sikere volt: az első magyar nő volt,
aki elnyerte a doktori címet. A
Pesti Hírlap írja: „Dr. Gyergyay
Margit a neve, s azonos Lantos
Lolával, a győri színház volt koloratúrszoprán énekesnőjével.
Tehát nem is a dráma komor
műfajának, de a könnyed operetnek papnője az új tudornő”.
A színészakadémia befejezése után, 1915-ben nemcsak
egyetemre jelentkezett, hanem
a Győri Kisfaludy Színháznak is tagja lett. A következő
három-négy évben sok szerepet játszik. Rövid időn belül a
közönség sztárja lett. Sorban
játssza a főszerepeket. A győri színház ez időben nem csak
Győrben, hanem a környék
városaiban is rendszeresen játszott. (Sopron, Pápa.) A győri
és pápai újságokban sorozatosak az elismerések a Szibill, a
Lavotta Szerelme, Künn a bárány, benn a Gólem, Wandergold kisasszony, Legénybúcsú
és a Cigánybáró főszerepeit
játszó Lantos Loláról.
Az újságokból idézek: Lantos Lola szép hangja most is
kellőképen érvényesült; Mirjam
szerepében nagy terjedelmű
tiszta hangja most is megérdemelt sikert aratott; Lantos Lola
úgy játékban, mint énekben
igen jót nyújtott; Különösen
énekével brillírozott; Finoman
iskolázott, kellemes szép hangja

elbűvölően csengett. A Szibill
címszerepében Lantos Loláról
a legnagyobb elismerés hangján emlékezhetünk meg; Közép hangjai melegek, a felső
regiszterekben pedig ércesen
csengők; Játéka temperamentumos és sikeresen táncol.
1918-ban megismerkedik
leendő férjével, Mészöly Gézával, aki közgazdasági szakember és 1919-ben házasságot
kötnek. 1920-ban Mezőhegyesen megszületik gyermekük, Tibor. A gyermeknevelést
jelentős részét szüleire bízta,
mivel 1921 őszén újra színházhoz szerződik. A lakóhelyéhez
közel, a békéscsabai színházban játszik. Mindjárt az első
bemutatkozása is sikert arat.
Az Ezüst Sirály című operett

főszerepét olyan színészek mellett játsza, mint Patkós Irma és
Jávor Pál. A Kőrösvidék című
újság nagy elismeréssel adózik
Csáki színigazgatónak „aki jó
erőkből lévő társulatot hozott
létre”.
Egy-két szerep eljátszása
után átigazolt az Újpesti Munkás Színházba. 1922. év végén a
bécsi Apolló színházhoz szerződött és több éven keresztül
ott játszott. A távollét negatívan
hatott a családi kapcsolatokra,
a házastársak eltávolodtak egymástól. 1925-ben elvált férjétől
és 1926-ban lezárult a gyermek
elhelyezési per is. A bíróság
Mészöly Gézánénak ítélte Tibor nevű gyermeküket.
A válás után Mészöly Gézáné megismerkedett bábai Bay
Sándor rácalmási földbirtokossal és minisztériumi titkárral,
akivel élettársi kapcsolatot létesített. Hamarosan Rácalmásra
költözött. A színészi munkát
teljesen abbahagyta, itt Rácalmáson nem is tudtak színészi
múltjáról. A társasági életben
nem vett részt. Sok időt töltött
Pesten.
Szüleit 1930 körül Rácalmásra hozta és ők itt éltek
halálukig, 1939-ig. Élettársa
Bay Sándor 1941-ben halt
meg. Mészöly Gézáné ez
után Pesti villájukban lakott.
Fia Mészöly Tibor Ludovikát
végzett, tüzérfőhadnagy lett.
Az MTI osztályvezetőjeként
ment nyugdíjba. Mészöly Gézáné fiával Budapesten szoros
kapcsolatot tartott.
Mészöly Gézáné, Dr. Gyergyay Margit 1979-ben halt
meg és szüleivel egy sírban, a
rácalmási temetőben nyugszanak.
Szalai Árpád

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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Rácalmás   Sportegyesület

Országos bajnokság
Július végén rendezték meg a rácalmási gyerekek számára a
legfontosabb versenyt, a Gyermek Kölyök Serdülő Országos
Bajnokságot, Sukorón.
Számos akadály zavarta meg a felkészülést, de a nehézségek
ellenére sikerült teljesíteni a kitűzött célokat. Utánpótlás nevelő
szakosztály lévén a „nagyok” közt egyre többször hangzott el a
hangos bemondóban a rácalmási fiatalok neve.
A kenusok az U- 15, illetve az U-16-os korosztályban bajnoki
címeket szereztek:
Nagy Ivo Máté Országos bajnok lett: C-1 1000 m, C-2 500m C-1 3x 200-m váltó. (A korosztályában szeptemberben ő
képviseli hazánkat az Olimpiai Reménységek Versenyén C-1
1000 m-en.)
Horváth Benedek C-2 500 m. ( szintén szerepel a C-4-ben
az ORV-n.)
Bucsi Bálint C-1 3x200 m váltó.
Bucsi Bence 3x200 m váltó.
Még számos versenyzőnk ért el döntős illetve pontszerző
helyezéseket az igen erős mezőnyökben.
Az alábbi versenyzőink szintén eredményesek voltak, felléphettek a dobogó valamely fokára:

Ecsődi Sára K-1 2000 m-en II. (oldal ági futam)
Horváth Benedek C-1 4000 m-en III.
Bucsi Bálint C-2 1000, 500 m-en III.
Bucsi Bence C-1 4000 m-en II. C-2 500 m-en III. lett.
A kenusok edzője, Vízi Gábor
A kajakosok edzője, Antal Iván és Földesi Bánk.
Az eredményekhez gratulálunk!
 Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető
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Olimpiai remények

A Magyar Bajnokság után kettő illetve három hét pihenőt
kaptak sportolóink.
Vízi Gábornak bő egy hónapja maradt, hogy Nagy Ivo Mátét
és Horváth Benedeket felkészítse az Olimpiai Reménységek
Versenyére, amely idén szeptember 23-24-25-én lesz Szegeden.
Hazánkat korosztályukban két rácalmási sportoló képviseli
C-1 illetve C-4 1000 méteren.
Szurkoljunk együtt, hogy minél szebb eredményt érjenek el.
Bölcskei Ferenc

Eredményesek a hölgyek

Mint minden évben, így idén is indultak rácalmási veterán
versenyzők a 2016-os Magyar Bajnokságon. Ismét a hölgyek
voltak eredményesebbek. Számos arany, ezüst és bronz érmet
hoztak haza a rácalmási sportolók.
A csapat tagjai voltak: Ruffing Péterné Bedecs Gyöngyi, Gálné
Sárközi Éva, Jászainé Hajdú Rozália, Tóth Edit, Illés Zsolt, Szulik
Ferenc és Bölcskei Ferenc.

Dunaújvárosi SZC Hild József
Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Speciális Szakiskolája
2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.
Tel./Fax: 06-25/400-530
E-mail: hild@hild-dunaujv.sulinet.hu,
http://www.hildiskola.hu

Képzési ajánlat
Szerezz iskolánkban nappali tagozaton érettségi bizonyítványt és
ösztöndíjas OKJ-s szakmákat!
Érettségivel rendelkezőknek:
építész technikus képzés (nappali, 2 év)
a végzettség középvezetői (koordinációs, szervező, irányító,
ellenőrző) tevékenységek vagy műszaki rajzolói feladatok ellátására
alkalmas
Szakmával rendelkezőknek:
érettségire felkészítő képzés (nappali, 2 év)

Apróhirdetés
Eladó 2 db szekrénysor, 1 db szétnyitható étkezőasztal,
1 db ülőgarnitúra asztallal, 1 db íróasztal, 1 db zsúrkocsi.
Érdeklődni a helyszínen vagy telefonon. Pintér Józsefné
Rácalmás Szigetfő utca 47. Telefon: 30/698-4345

Nyolcadikosoknak: MÉG NEM KÉSŐ!!!
ösztöndíjas szakmák 3 év alatt (asztalos, ács, festő, kőműves és
hidegburkoló) akár 60 ezer Ft ösztöndíj!
gyakorlati oktatás az iskola és a Faktor Kft. tanműhelyeiben
Felnőttoktatás: 16 év felett, vagy másodszakma (asztalos, ács, festő,
kőműves és hidegburkoló, burkoló, szárazépítő) INGYENES!!!
Beiskolázással kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti elérhetőségeken.
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25/517-866
25/517-855
25/517-863, 517-864
25/517-861
25/517-856
25/517-852
25/440-020
25/440-023
25/517-840
25/440-440
25/440-018
25/440-038
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30/621-0959
30/621-0962
25/898-028
20/341-3839
20/413-1556
30/648-5481
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Dunanett, szemétszállí
:
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y
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k
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detésfelvétel:
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Ka
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Rácalmási Róma

25/251-063
25/509-060
25/441-261
80/205-020
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40/462-000
20/509-7790
20/362-4188
70/459-2561
20/805-9009
20/377-7842
30/951-0062
25/789-053
06-30-408-6180

Nincs zárva a pálya!
A sportegyesület képviselője tájékoztatja a településen élőket, hogy a sportpálya nem került bezárásra. A pálya körül lévő
nagykapuk zárva vannak, viszont az öltöző mellett lévő kiskapu
nincs kulcsra zárva, csak be van csukva. Ezért, aki igénybe szeretné venni a pályát az egész nyugodtan bármikor megteheti azt,
természetesen rendeltetésszerű használat mellett!

Kis
anyakönyv

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!
Gálházi Borka 2016. 07. 18., Róth köz
Kolompár Heléna, 2016. 07. 21, Széchenyi tér
Varga Virág 2016. 07. 29., Rác köz
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. szeptember
23-án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2016. szeptember 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat,
meghívóikat legkésőbb szeptember 12-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

