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Norvég partnerek Rácalmáson

Az energiatudatosság növelése a cél

Halottak napjára
Halk léptekkel sétálnak
Az Emberek a járdán.
Vannak, akik családostól,
És vannak, akik árván.

Halványan ragyog a sötétben
Több ezer gyertya lángja.
Szívünket és Lelkünket
A Hiány és a Fájdalom bántja.

Sajgó szívvel gondolunk rátok,
Kik már nem vagytok velünk.
S lehunyt szemmel képzeljük el,
Ahogyan fogjátok a kezünk.

(Devity Tamás)

Köszöntöttük az időseket

A Napfény Nyugdíjas Klub idősünnepen látta vendégül tagjait és 
a társklubok képviselőit a világnap alkalmából. A rendezvényen 
köszöntötte az időseket Schrick István polgármester is. (17. oldal)

Rácalmás Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom az

1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából rendezett

ünnepi megemlékezésre
2016. október 21. péntek 17 órára

a Jankovich Miklós Általános Iskolába.
A megemlékezés a Millenniumi tónál elhelyezett 
1956-os emlékműnél koszorúzással folytatódik, 
ahová közösen, fáklyás menetben sétálunk át.

Schrick István
polgármester

Az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatás-fejlesztés az energiatudatosság növelése és a 
megújuló energiák elterjesztése érdekében” című projekt megvalósítására 250 millió forint támogatást 
nyertünk el a Norvég Alaptól. A program keretében norvég partnerek látogattak Rácalmásra október 
18-án, lapzártánk idején. (Erről lapunk novemberi számában tudósítunk.) A látogatást magyar telepü-
lésvezetők és szakemberek norvégiai tanulmányútja előzte meg, amelyről a 2. oldalon olvashatnak 
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Az energiatudatosság növelése a cél

Norvég minta
A Norvég Alap támogatá-

sával megvalósuló, „Együtt-
működésen alapuló innovatív 
szolgáltatásfejlesztés az ener-
giatudatosság növelése és a 
megújuló energiák elterjesz-
tése érdekében” című, HU11-
0006-A1-2013 azonosítószá-
mú projekt keretében Rácal-
más Város Önkormányzata, 
mint projekt-kezdeményező 
és Mezőfalva Nagyközség 
Önkormányzata, a Duna-Via 
Építőipari Kft. és az Energia-
klub Szakpolitikai Intézet és 
Módszertani Központ, mint 
projektpartnerek összesen 14 
fős közös delegációja 2016. 
szeptember 12-15. között 
szakmai tanulmányúton vett 
részt Norvégiában. A tanul-
mányút célja pedig az volt, 
hogy a norvég partnereink a 
helyszínen adják át a magya-
roknak a megújuló energia 
hasznosításával kapcsolatos jó 
tapasztalataikat. 

A magyar delegáció szept-
ember 12-én, hétfőn kora este 
érkezett Elverum városába, 
ahol a norvég partnerek részé-
ről Alf Kristian Enger fogadta a 
delegációt, és egyeztette a ven-
dégekkel a másnap reggeltől 
kezdődő szakmai programot. 
A megbeszéltek szerint ked-
den a delegáció közösen sétált 
át az Elverum önkormányzati 
épületébe Alf Kristian Enger 
vezetésével, aki a séta során rö-
vid betekintést adott Elverum 
történetébe. Majd a korábbi 
tanárképző főiskola épületében 
szakmai előadásokkal és meg-
beszéléssel telt a délelőtt, ebéd 
után pedig a projekt norvég és 
magyar résztvevőinek bemutat-
kozásával és norvég tapasztala-
tok, eredmények bemutatásával 
folytatódott a program. A dél-
után hátralevő részében rövid 
séta keretében a magyar ön-
kormányzati vezetők és szak-
emberek megtekinthették az 
önkormányzati üzemeltetésű 
Elverumshallen sportcsarno-

kot, amely hőszivattyús fűtési 
rendszerrel működik, valamint 
az az Elverum Svommehall 
uszoda épület.

Másnap reggel a delegáció 
az Elverumtól mintegy 100 
kilométerre fekvő másik nor-
vég projektpartner, Stor-Elv-
dal településre utazott, ahol az 
önkormányzat képviselői elő-
adásokat tartottak, bemutatták 
lakóhelyük megújuló energiák 
hasznosításával kapcsolatos 

eredményeit a sportcsarnok 
épületének tárgyalótermében. 
Az előadásokat követően kö-
zösen megtekintették a sport-
csarnokot, délután a településen 
működő, cégtulajdonban lévő 
fűrésztelepre is ellátogattak, 
amely a települési távhőrend-
szerhez szolgáltat hőenergiát a 
fahulladék felhasználásával. 

A fűrésztelep megtekinté-
se után a csoport visszaindult 
Elverumba, közben tett egy 
rövid kitérőt is a Hedmarki 
Egyetem és Főiskola Alkal-
mazott Ökológiai és Mező-
gazdasági Tudományok Kará-
ra,  Evenstadba. A kar rektora 
mutatta be az egyetemet rövid 
előadás keretében, majd a ven-
dégek megtekintették az építés 
alatt álló új, többszintes okta-

tási épületet, amely Norvégia 
első passzív, többféle alternatív 
energiaforrást is használó köz-
épülete lesz. Ezen felül kiváló 
szakmai tapasztalatot jelentett 
a magyarok számára a folytatás 
is: megismerhették az egyetem 
épületeinek fűtését jelenleg is 
szolgáló, faelgázosítással mű-

ködő kazánt, az épületek ener-
giaellátását segítő napelemes 
rendszert, valamint a campus 
területén meglévő elektromos 
autótöltő állomásokat, ame-
lyekhez további töltőállomások 
kivitelezése jelenleg is zajlik.

A következő, csütörtöki nap 
is nagyon tartalmas volt. Dél-
előtt autóbuszos „városnézés” 
keretében helyszíni látogatást 
tett a delegáció Elverum több 
létesítményében. Megtekintet-
te a csoport a települési hulla-
dék-feldolgozó telepen belül 
a szelektív hulladékgyűjtés 
helyi megoldását, a növényi 
hulladékok komposztálásának 
ottani módját, valamint meg-
ismerkedett a fahulladékok 
feldolgozásának és tárolásának 
Elverunban alkalmazott tech-

nológiájával. Ezt rövid betekin-
tés követte Norvégia első fából 
épült passzív áruházába, majd 
az egyik helyi óvoda és böl-
csőde épületébe látogatott el a 
csoport. A programsorozat zá-
rásaként - a délutáni hazautazás 
előtt - az Elverumban található 
erdészeti múzeumban, Norsk 
Skogmuseumban egy körülbe-
lül másfél órás interaktív tár-
latvezetés mellett bemutatták a 
vendéglátók Norvégia és a régió 
erdőgazdálkodását, valamint a 
csoport közösen végigsétált a 
múzeumhoz kapcsolódó skan-
zen területén.

– Jó volt látni, megtapasz-
talni azt a különleges szemlé-
letet, elkötelezettséget, amely 
jellemzi a norvég embereket. 
Egyszerűen és természete-
sen élnek, minden módon 
igyekeznek hasznosítani a 
természetes energiákat. Pél-
dául napkollektorokat alkal-
maznak annak ellenére, hogy 
a napsütéses órák száma jóval 
kevesebb ott, mint nálunk. A 
rossz minőségű faforgácstól 
a vízi erőművekig mindent 
energiatermelésre használ-
nak fel. Megtehetnék, hogy 
hátradőlnek és élvezik a kő-
olajból és gázból származó 
hasznot, hiszen Norvégia 
köztudottan rendkívül gaz-
dag ezekben a kincsekben. 
A jólét erősen érzékelhető 
az országban, de nem azért, 
mert a „folyékony aranyra” 
építenek, hanem azért, mert 
folyton új utakat keresnek, 
új technológiákat alkalmaz-
nak a megújuló energiák 
hasznosítása terén. Elgon-
dolkodtató és példa értékű 
számunkra mindaz, amit a 
tanulmányúton tapasztaltunk 
– összegezte a norvégiai lá-
togatást Schrick István, Rác-
almás polgármestere.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Emberi 
Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázók köre:
A - típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat terüle-

tén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőok-
tatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Ameny-
nyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már 
nem kerül folyósításra.

B - típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat terü-

letén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-

ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 

keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.
Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölthetők: 

a www.racalmas.hu, valamint a www.bursa.hu honlapokról. To-
vábbi tájékoztatás a Rácalmási Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13., telefon: 
25/517-853)

Schrick István 
polgármester

Népszavazás
Az október 2-án megtartott népszavazás eredménye Rácal-

máson a következő volt. A helyi választópolgárok 1537 járult az 
urnákhoz, ami 40,64 %-os részvételnek felel meg.

A feltett kérdésre, „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or-
szággyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 
összesen 1407 választópolgár szavazott NEM-mel, ami 98,19 
százalék. IGEN választ 26-an adtak, ami 1,81 százalék.

Köszönjük a szavazatszámláló bizottságok választott és de-
legált tagjainak a törvényes és jó szakmai munkáját, a választási 
irodán dolgozók hatékony és pontos munkavégzését.

dr. Györe Andrea
jegyző, a helyi választási iroda vezetője Járdák a temetőben

A képviselő-testület dön-
tése alapján az önkormányzat 
járdákat építtet a rácalmási 
köztemetőben, hogy a helybé-
liek és hozzátartozóik megfe-
lelő körülmények között köze-
líthessék meg szeretteik sírját, 
valamint a most épülő új ra-
vatalozó épületét. A térköves 
gyalogutak kialakításakor a 
vízelvezetést is megoldja a ki-
vitelező. 

A katolikus egyház részé-
ről felvetődött az igény, hogy 
a templom előtti régi, törede-
zett beton burkolat is legyen 
kicserélve. Önkormányzatunk 
teljesítette a kérést, a képvi-
selő-testület döntése alapján 
már feltörték az elhaszná-
lódott burkolatot, és az oda 
vezető járdával hasonlóan 
térköves lesz a templom előtti 
terület is. 

Gyalogösvény 
a buszmegállótól

A Martinász utcai buszmegálló Rácalmásra bejövő oldala felől a 
szomszédos utcákba vezető keskeny gyalogos ösvény rendbeho-
zatala megkezdődött az önkormányzat beruházásában. A Rózsa, 
Vasvirág, József Attila utca, Nyárfa sor lakói ezen keresztül köze-
lítik meg a buszmegállót, és régi kérésük, hogy az önkormányzat 
szüntesse meg az ottani sötét, balesetveszélyes állapotokat. A 
képviselő-testület a járda kialakításán túl a gyalogos ösvényhez 
tartozó közvilágítás megoldását is tervezi
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Levelet kaptunk...
A városvédő egyesület számos visszajelzést, levelet kapott a 

Tökfesztivál után. Ezek közül kettő:
„Gratulálunk önöknek, minden résztvevőnek, a lakosságnak azért 

a színvonalas rendezésért, amit a hétvégén tapasztaltunk a Tökfesz-
tiválon. Első alkalommal látogattunk önökhöz és nagyon tetszett 
amiben részünk volt. Kiváló helyszín, rendezés, minden ízléses és 
magával ragadó volt. Kellemes napot töltöttünk szombaton, szeret-
nénk a jövőben is ellátogatni a rendezvényükre. Üdvözlettel: Szóka 
Antalné és családja”

A következőt edig az Országos Nagyiszövetség kapta egyik 
tagjától:

„Köszönjük a tegnapi szép napot, amit Rácalmáson töltöttünk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és minden igazán színvonalas, és 
élményekben gazdag volt. A gyerekeknek kiváló programok voltak, 
és boldogan emlékeznek vissza erre a napra. Ráadásul az időjárás 
is nekünk kedvezett.”

DÍJAZOTTJAINK
TÖKKIRÁLY

Keszler László – Gárdony
152 kg

KÜLÖNLEGES TÖKÖK 
VERSENYE

Czigler Mihályné – Rácalmás

A LEGTÖKÖSEBB ISKOLA
Pannon Oktatási Központ – Dunaújváros

Fesztiváli gondolatok
Az őszi időszak meghatáro-

zó rácalmási eseménye a Tök-
fesztivál, amelyre egy hónap 
elteltével is jó szívvel gondo-
lunk vissza. A XIII. Rácalmási 
Tökfesztivál ezúttal is páratlan 
siker volt, ami köszönhető a 
remek szervezésnek, a város-
védők és az önkéntesek kiváló 
munkájának, a színvonalas és 
bőséges programnak, és nem 
utolsó sorban a résztvevőknek. 

A teljesség igénye nélkül 
idézünk fel néhány részletet 
a kínálatból: töklámpás brin-
gatúra és gyaloglás, Tekerj 
tökölni!, rácalmási séta, dél-
koreai és tökös ételek kósto-
lója, tökszobrászat-bemutató, 
dísztök különlegességek és 
romantikus tökdekorációk, 
manóvilág, varázslatos gyöngy 
ékszerek, rongybaba-kiállítás, 
levendulaszoba, Cikcakk folt-
varró bemutató, madáretető 
készítés, játszóház, tökfaragás, 
kézműves termékek vására, 
ízek utcája, no és a sztárok a 
színpadon: Gáspár Laci, Koz-
mix, Bangó Margit, Kegye Já-
nos, Talamba, Republic, Jolly 
és Suzy, Nagy Bandó András, 
Margaret Island, Geszti Péter 
és még sorolhatnánk.

A Tökfesztiválon naponta 
100-150 önkéntes segítő, vá-
rosvédő, polgárőr dolgozott, 
mindent megtett azért, hogy 
a Rácalmásra, a Jankovich-kú-

riába kilátogató helybéliek és 
vendégek jól érezzék magukat, 
minden a legnagyobb rendben 
legyen. 

Páratlan ez az összefogás, 
remek szervezés és össze-
hangolt, mindenre odafigyelő 
munka. Köszönjük valameny-
nyi közreműködőnek, részt-
vevőnek, hogy segített sikerre 
vinni az idei fesztivált. (A név-
sort külön közöljük lapunk 6. 
oldalán.)

Sokan voltak még, akik 
a fesztivál előkészületeiben 
(töktermelés, tökpiramis épí-
tés, közterek csinosítása, stb.) 
kisebb-nagyobb feladatokat 
végeztek, képtelenség lenne 
felsorolni valamennyi nevet, 
azonban minden kis segítség 
fontos, amivel egymást támo-
gatjuk azért, hogy a fesztivál 
sikeres legyen. Mikor sikeres? 
Ha mind a szervezők, mind a 
vendégek örömüket lelik ben-
ne. Jól érzi magát a vendég 
(programok, kedves fogadta-
tás, szép környezetben finom 
ételek és italok, stb), mi pedig 
örömmel dolgozunk együtt, 
jóleső érzéssel tölt el minket 
a vendégek mosolygó arca, 
elismerő szavaik, amivel vá-
rosunkat és rendezvényünket 
dicsérik.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

elnökségeSokan segítettek a tökpiramis építésében is

Sütő-főző csapatunknak is sokat köszönhetünk!



Rácalmás 5

A Tökdekorációs verseny nyertesei:
Általános iskola – alsó tagozat:
I. 3/A osztály Tök-ázi porcelán
II. 2/A osztály Tök jó játék
III. 4/B osztály Zombiliárd

Általános iskola – felső tagozat:
I. 7/B osztály állatök kertje
II. 7/A osztály pizza
III. 6/B osztály tök pokemon go

Általános iskola - különdíjak:
1/B osztály  Tök kamra
3/B osztály  Tökkori egyiptom

Vállalkozók, boltok:
I. Farkasné Pulai Csilla, iparcikk bolt - Elefánt a porcelán-

boltban
II. Spar - Tök nehéz (16 tonna)
III. Európa pékség, Kovács Kóka Zoltán – Cicák

Fő utca
I. Szalóki Szabolcs és szülei, Fő u. 63. - Tökös magyarország
II. Perusza László és neje, Fő u. 69/A – Tökügyes Ágnes és 

Tökéletlen Kelemen
III. Rékasi család, Fő u. 18. - A három kismalac és a falvédő 

farkas
I. Körzet
I. Mikó Fanni és mamája, Arany J. u. 51. - Ön
II. Dr. Vaszkun László, Arany J. u. 43. - Műtök
III. Sztojka Zsuzsanna, Vasvirág u. 34-36. - Tök jó titkárnő 

(rácalmás kft.)
II.Körzet
I. Hajdúné Rátkai Éva, Esze T. u. 19. - Tök expressz kézbesítés

II. Nógrádi Sándor, Szigetfő u. 57. - Tök jó kézilabda
III.Vagyóczki Lajos és neje, Ady E. u. 3. - Nagymama árudája

III.Körzet
I. Steiner Lajos és családja, dr. Sárközi F. u. 1. - Chemotöx 

tök terápia
II. Reichert László és neje, Móricz Zs. u. 10. - Tök intercity
III. Zsedrovics Ferenc és Erika, Táncsics M. u. 11. - Gyertök 

egyetök!

Különdíjak
Lakatos Xavér és mamája, Akácfa u. 1. – Lekvárfőzés és szü-

reti borozgatás
Kecskés-Nagy Szilvia, Tóth Á. u. 48. - Madárház
Majerné Perusza Andrea, Tóth Á. u. 1. - Tökladik (a titanic 

rácalmási verziója)

Emléklapot kaptak
Pulai Mónika, Széchenyi tér 1. - Tündér
Szőke László, Adonyi u. 7. - Madárijesztő
Libor Ádám, Május 1 u. 5/1. - Akvárium
Kapás Istvánné, Adonyi u. 14. - Zarándok tök
Hajnal Zóra, Adonyi u. 1. - Pókerarcok
Koszi Levente és Czinka Eszter, Bajcsy Zs. u. 28. - Egerek 

és a sajt
Rajna Réka, Dália köz 1. - Micimackó
Galináék, Rózsa u. 12. - Tök jó hintó
Kovács Adrienn, Kulcsi u. 6. - Némó nyomában
Nagy Lászlóné, Adonyi u. 18. - Meséltök
Urbán család, Táncsics M. u. 67. - Tökmag zsonglőr
Vámi László és családja, Sárvári u. 19. - Madagaszkár ping-

vinjei
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Akik sokat tettek azért, hogy mindenki 
jól érezze magát a Tökfesztiválon

Aranyné Kovács Gyöngyi
Baji Krisztiánné Reiter Judit
Baliné Müller Mónika
Bánhegyesi Attila
Bánhegyesiné Simon Mária
Barna Lászlóné
Bátai Norbert
Bátai Zsolt
Bauer László
Bauer Lászlóné
Berta Alexandra
Blau Sándor ifj.
Blau Virág
Bodnár Edina
Bodnár Sándor
Bodnárné Surányi Gabriella
Bodó Ivánné
Bodó Mariann
Bor Imréné
Boros Csilla
Borsy István
Borsyné Editke
Burián Anikó
Czakó Adrienn
Czakóné Zsuzsa
Cziczalek Gyuláné
Czinka Lászlóné
Csehi Jánosné
Csordás Józsefné
Csuri István
Deák Krisztián
Deák Krisztián ifj.
Deák Sándor
Dózsa Ibolya
Dózsáné Horváth Panna
Dresher Miklósné
Dzsunyák Mária
Dzsunyákné Marika
Erélyiné Gitta
Erős Eszter
Erős István
Erősné Szabó Mónika
Farkas Csilla
Fazekas Krisztina
Fehérvári Mihályné
Fentős Tímea
Fridrich Katalin
Fridrich Lászlóné
Füléné Perusza Katalin
Gál Mária
Gálné Bölcskei Rita
Gardáné Horváth Anikó
Gerendai Ferencné
Gigler Panna
Gódány Edina
Győr Sándor
Hagyné Néder Hajnalka

Hajdu Iván
Hajnal József
Hajnal Józsefné
Holdampf Sándorné
Horváth Ferencné
Izsák Imola
Jacsó Gabriella
Jacsó Rudolf
Jakab Anikó
Jankovics Ferencné
Kalácskáné Beáta
Kaposi Dóra
Kaposiné Surányi Mária
Katona Bea
Kaziné Madarász Judit
Kiss Annamária
Kiss Imre
Kiss Sándor
Kissné Hulmann Vilma
Kondás Lászlóné
Koós Gábor
Koós Gábor
Koós Gáborné
Korcsok Zita
Kovácsné Géró Anita
Kozári Boglárka
Kőszeginé Deák Mónika
Kukucska Gyula
Kupsza Gergő
Kupsza János ifj.
Kupsza Jánosné
Kupsza Noémi
Kürtösi Nóra
Lábas Istvánné
Lakinger Krisztina
Libor István
Libor Mónika
Lincki Ákos
Lisztes Zsanett
Lováti Judit

Löchli Zsuzsanna
Lukács László
Lukács Zsolt
Maczek József
Maczek Józsefné
Madaras Adrienn
Majerné Perusza Andrea
Meleg László
Meleg Lászlóné
Mess Viktória
Mózes Sándor
Müller Imréné
Nádasdi Ferencné
Nagy Lajosné
Nagyné Berzai Márta
Németh Miklósné
Nógrádi Sándor
Nógrádi Sándorné
Novákné Bakos Magdolna
Oros Pál ifj.
Osvai Zoltán
Palczer János
Palczer Jánosné
Pálfi Sándorné
Pálinkás Tiborné
Pallos László
Pallosné Sobor Angéla
Pálvölgyi Gréta
Pálvölgyi Tamás
Pálvölgyi Tamásné
Papp Jenő
Papp Jenőné
Pappné B. Piroska
Parádi Norbert
Perczel Andrea
Perusza László
Perusza Lászlóné
Pintér Imréné
Plósz Regina
Prok Ági

Puskás Adrienn
Puskás Apollónia
Puskásné V. Gyöngyi
Ragacs Istvánné
Ragacs Zoltán
Rauf Edina
Reiter Jánosné
Rohrbach Bernadett
Rosta Anita
Rosta Józsefné
Sági Judit
Sali József
Sárköziné Rendes Mária
Sarokné Molnár Anikó
Schmidt Lajosné
Schmidt Mónika
Séder-Schneider Katalin
Somogyi Teresa
Somorácz György
Sörösné Dudás Andrea
Steiner Lajos
Steiner Lajosné
Süli László
Szabó Anikó
Szabó Eszter
Szabó Szilvia
Szabó Veronika
Szabóné Néder Karolina
Szalai Boglárka
Szilvási Katalin
Szloboda Katalin
Szujer János
Szujerné Kovács Ilona
Szvoboda Ferencné
Takács Magdolna
Terekiné Rendes Éva
Tímárné Udvari Emese
Tóth Balázs
Tóth Bálint
Tóth Bence
Tóth Csaba
Tóth Krisztina
Tóth Mihályné
Tóth Szilvia
Tóth Tiborné
Tóthné Szarvas Andrea
Udvari Péter
Vámosi Cintia
Varga Erika
Varga László
Varga Lászlóné
Vasné L. Anita
Vizi István
Vizi Istvánné
Wachter Vivien
Zándoki Istvánné
Zsedrovics Gábor
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Emléknyomok, levéltári gyűjtemény 
a rácalmási könyvtárban

Mosonyi Misi bácsi nem-
csak a tárgyi emlékeket, hanem 
a régi könyveket, településünk-
kel kapcsolatos tanulmányokat, 
levéltári anyagokat, fényképe-
ket, régi dokumentumokat is 
gyűjtötte, mindezek egy része 
szerepel az „Egy rácalmási a 
régi Rácalmásról” című művé-
ben. A könyv alapjául szolgá-
ló anyag, valamint a kollekció 
többi eleme egy szekrényben 
várta, hogy feldolgozásra 
kerüljön. A művelődési ház 
munkatársaival felhoztuk a 
gyűjteményt a könyvtárba és 
elkezdtük a rendszerezését, 
miközben újabb adományok-
kal is gazdagodtunk. Több 
mint háromezer kiadványt, 
dokumentumot, fotót regiszt-
ráltunk, ezekből mintegy két-
ezret digitalizáltam. A munka 
nem fejeződött be, mert re-
ményeink szerint levéltárunk 
tovább gazdagodik a még a 
fiókok mélyén lapuló családi 
emlékekkel.

A legrégebbi okiratok az 
1820-as évek elejére kelte-
zett anyakönyvi kivonatok, 
a Kováts - bognár - lakatos 
céh dokumentumai, és a 48-
as Márkus István családjával 
kapcsolatos papírok (házassági 
szerződések, végrendeletek), az 
1852-ben íródott oskolai bizo-
nyítvány, valamint az 1868-as 
szerb néptanítóknak szánt út-
mutató.

Nehéz megilletődöttség 
nélkül lapozgatni az első vi-
lágháborúból küldött tábori 
levelezőlapokat, a sebesült 
katonák részére 1914-ben 
összeállított „Bízzál fiam!” 
című egyházi kiadványt, és el-
tűnődni azon, hogy a megbar-
nult régi fényképeken látható 
bakák közül vajon kinek mit 
tartogatott a sorsa. Olvashat-
juk a második világháborúból 
származó táviratot, melyben 
értesítik a családot fiúk súlyos 
sebesüléséről. Az 1940-es éveket keserítő 

jegyrendszer és beadási kény-
szer, a birtokok „önkéntes” 
felajánlásának időszaka sem 
volt kevésbé embert próbáló, 
ezeknek kordokumentumai 
a birtoklevelek, élelmiszer-
jegyek, cukorigény bejelentő 
lapok, és egyetlen saját sertés 
levágására adott engedély.

Számtalan fénykép örökíti 
meg a régi Rácalmás hétköz-
napjait és ünnepeit. Különle-
ges csemegének számítanak 
az azóta már eltűnt, lebontott 
épületeket, átalakult utcákat 
ábrázoló fotók, és a korabeli 
újságok Rácalmással kapcso-
latos híradásai.

Egy hónap múlva bár-
ki olvasgathatja, kutathatja 
rácalmási levéltári anyagot a 
Művelődési Házban működő 
könyvtárban, mihelyt a belő-
le rendezett kiállítás anyagát 
leszedjük, és visszarendezzük. 
Addig viszont mindenki fi-
gyelmébe ajánlom az Em-
léknyomok című kiállítást, 
mely hangulatában igyekszik 
megjeleníteni a régmúlt idő-
ket, és felidézni elfeledetnek 
hitt emlékeinket. Bízunk ab-
ban, hogy az élmény hatására 
még számtalan kincs előkerül, 
és levéltárunk anyaga tovább 
gyarapodik.

Németh Miklósné
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Országos Könyvtári Napok Rácalmáson

Idén első alkalommal a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár is csatlakozott 
az Országos Könyvtári Na-
pok programsorozat, mely-
nek keretében jobbnál jobb 
programokkal, új és érdekes 
könyvekkel vártunk min-
denkit a könyvtárba! De 
nem csak ezért volt külön-
leges ez a hét... Amnesztiát 
hirdettünk, így mindenki 
ingyenesen iratkozhatott be 
október 4-e és 8-a között, és 
a késedelmes könyveket is 
díjmentesen lehetett vissza-
hozni. Ezeken felül minden 
olvasónknak apró meglepe-
téssel készültünk. 

A programok sorában el-
sőként Maros Edit író, a nép-
szerű Hűvösvölgyi suli sorozat 
szerzője látogatott el hozzánk 
A kamasz korosztályból jó né-
hányan eljöttek, hogy a fiatal 
írónővel találkozzanak.

Október 7-én az óvodások 
nagy örömére vendégünk volt 
M. Kácsor Zoltán, a humoros 
Garázs Bagázs sorozat szer-
zője. A mesék olvasása után a 
gyerekek játékos foglalkozáson 
is részt vehettek, miközben jól 
szórakoztak az Óvodakerülő 
Úthenger vagy az Ármányos 
Bobcat kalandjain.

Rengeteg dokumentumrit-
kaságot, érdekességet bemuta-

tó kiállítás nyílt ugyanezen a 
napon Emléknyomok címmel 
Rácalmás történetének írásos 
emlékeiből, Mosonyi Mihály 
gyűjtése alapján, Németh Mik-
lósné rendezésében. Az októ-
ber végéig látogatható tárlatot 
böngészve számos érdekes, 
megható, megrázó eseményt 
lehet felidézni a település 
múltjából. Már történelemóra 
is zajlott a kiállításban: Baksa 
László tartott rendhagyó órát 
a hetedikeseknek. 

A kiállított anyagban töb-
bek között fényképek, családi 
és céhes iratok, szerződések, 
birtoklevelek és más egyéb 
dokumentum-ritkaságok ta-

lálhatók. A tárlat anyaga része 
annak a levéltári gyűjtemény-
nek, amely a teljes rendezés 
után rövidesen használható, 
kutatható lesz a könyvtárnak 
az erre a célra kialakított rész-
legében.

A programsorozat zárása-
ként október 12-én Schäffer 
Erzsébet író, a Nők Lapja 
közismert szerzője volt a ven-
dégünk, aki „A csoda bennünk 
van” című előadását hozta el 
nekünk. A találkozóra nagyon 
sokan jöttek el, jó hangulatban, 
értékes gondolatok mentén 
kellemes estében volt részünk.

Szilágyi Irén, 
Scmidt-Czetli Ágnes

Vendégünk volt Maros Edit író M.Kácsor Zoltán az író-olvasó találkozón

Megnyílt az Emléknyomok című kiállítás Schäffer Erzsébet íróval találkozhattak a rácalmásiak
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A könyvtári napok szép 
pillanatai – képekben
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A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. kedd
16.00-18.00

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília
Kedd: 14.00-16.00
Szerda: 14.00-16.00
Csütörtök: 14.00-17.00
Péntek: 14.00-15.00

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

RÁCALMÁSI BARINA
TÁNCEGYÜTTES

Vezetők: Bocsi Nóra, 
Molnár István Dániel
Szerda:
16.30-18.00 (gyermek)
18.00-20.00 (utánpótlás, 
felnőttek)
Péntek:
15.30-16.30 (utánpótlás)
16.30-17.30 (gyermek)
18.00-20.00 (felnőtt)

APPLE COUNTRY 
KLUB

Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

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

CIKK-CAKK 
FOLTVARRÓ KÖR

Vezetője: Polákovicsné 
Pálinkás Márta
Minden hónap 2. és 4. 
szombat 15.00-18.00

„RINGATÓ” 
ZENÉS FOGLALKOZÁS 

KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap 1. és 3.  
kedd 10.00-11.00

ANGOL KLUB
Vezetője: Bodnárné Surányi 
Gabriella
Csütörtök: 16.00-17.00

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek: 15.00-19.00

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
SZAKKÖR

Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda: 17.00-19.00

CIMBORA KLUB
Vezetője: Törökné Antal 
Mária
Minden hónap 1. szombat
15.00-17.00

RÁCALMÁSI 
JÁTÉKSZÍNKÖR

Vezetője: Ördögné 
Ruszthi Anna
Hétfő: 18.00-20.00

NAPSUGÁR 
ASSZONYKÓRUS

Vezetői: Igmándi Zita, 
Szvoboda Ferencné
Kedd: 16.00-17.00

SAKK KLUB 
GYEREKEKNEK

Vezetője: Kondás László
Csütörtök: 16.30-19.30

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB

Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök: 16.00
(kéthetente)

SZENT GYÖRGY POL-
GÁRŐR EGYESÜLET

Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó pén-
tek 19.00-21.00

MOZGÁSSÉRÜLT 
EGYESÜLET 
RÁCALMÁSI 
CSOPORTJA

Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szer-
da 15.00-16.00
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Előzzük meg 
a kéménytüzet!

A hivatalos fűtési szezon 
október 15-én kezdődött, ám 
a hidegre fordult idő miatt sok 
háztartásban már fűteni kezd-
tek szeptember végén. Komoly 
veszélynek teszik ki otthonu-
kat és szeretteiket azok, akik 
úgy kezdenek fűteni, hogy el-
mulasztják a fűtőeszközük éves 
karbantartását, vagy nem meg-
felelő tüzelőanyagot égetnek. 

Az elmúlt években megnőtt 
azon háztartások száma, ahol 
szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. 
A szilárd anyagok, vagy olaj 
égetésekor keletkező korom 
lerakódik a kémény falára. Az 
egyre vastagabb koromréteg 
leszűkíti a kémény belső ke-
rületét, sőt, magas hő hatá-
sára akár meg is gyulladhat. 
Mindez elkerülhető azzal, ha 
mindenki beengedi a kémény-
seprőt, aki el tudja végezni a 
kémény tisztítását. Szilárd tü-
zelőanyaggal és olajjal működő 
fűtőeszközök esetén az ingye-
nes lakossági kéményseprés 
változatlanul évente történik, 
gázüzemű fűtőberendezések 
esetén kétévente.

Gyakori, hogy az emberek 
nem olyan anyaggal fűtenek, 
mint amilyen tüzelőanyag el-
égetésére az adott fűtőeszközt 
megtervezték, esetleg nem 
tartják karban, nem tisztítják 
fűtőberendezésüket. A nem 
rendeltetésszerű használat 
jelentős anyagi kárral és ese-
tenként súlyos sérülésekkel 
járó tűzesetekhez is vezethet. 
Több korom rakódik le az 
olyan égéstermék-elvezető 
rendszerben, amelyben hulla-
dékot vagy más, nem megfelelő 
tüzelőanyagot – lakkozott, fes-
tett, vagy nedves fát – égetnek. 
A lerakódott korom eltávolítá-
sával, a fűtőeszköz és a kémény 
karbantartásával megelőzhe-
tőek a kéménytüzek. A fűtő-
eszköz takarításához hívjanak 
szakembert, a kémény tisztí-
tását pedig tegyék lehetővé a 
kéményseprők részére. 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Jelentkezzen polgárőrnek!
Szeptemberben sajnos egy, 

a lakosság sérelmére elkövetett 
lopás történt településünkön. 
A bölcsőde nyitott kapuján 
keresztül könnyen eltulajdoní-
tottak egy lezáratlan kerékpárt. 
Ez a cselekmény a felelőtlen-
ség tipikus példája. Kamera-
felvételek alapján nem azono-
sítható az elkövető, így csak 
a szerencsén fog múlni, hogy 
visszakerülhet-e jogos tulajdo-
nosához a bicikli. Ezért kérünk 
mindenkit, amennyiben lehe-
tősége van rá, ha rövid időre is 
hagyja őrizetlenül a kerékpár-
ják, zárja le azt! Továbbá zárják 
sötétedés után is a kertkapukat 
és lakások ajtóit, mivel a korai 
sötétedés beálltával megsza-
porodhatnak az esti órákban a 
besurranásos lopások. 

Egyesületünk tagjai és 
rendőreink a halottak napi 
időszakban is szolgálatot fog-
nak teljesíteni a temetőkben 
és környékén. Ám ez nem 
jelenti azt, hogy prédán le-
het hagyni lakásaikat, illetve 
a temetők környékén parko-
ló autóikat! A szokásos mó-
don, vagy talán még jobban 
kell felügyelni az autóban 
hagyott tárgyakra vagy ér-
tékekre, mindent tartsanak a 
csomagtartóban, hogy a gép-
kocsi-feltörésre szakosodott 
rossz emberek érdeklődését 
ne keltsék fel az utastérben 
hagyott holmikkal, ne ösztö-
nözzék őket a lopásra.

Az elmúlt hónapban tag-
jaink közel kettőszáz órát töl-
töttek el közterületen, hogy a 
településünk közbiztonságán 
és rendezvényeink megítélésén 
csorba ne essen. Jelentjük: nem 
is történt semmi baj. Rendez-
vényeinken különös esemény 
nem fordult elő, hacsak a nagy 
létszámú rendőri jelenlét nem 
számít annak. Egyesek bosz-
szúságára a közúti ellenőrzések 
során tíz olyan személy ellen 
kellett a rendőrségnek eljárást 
indítani, aki autóvezetés előtt 
nagy mennyiségű szeszes italt 
fogyasztott.

Figyelmeztetjük autós tár-
sainkat, hogy ez más rendez-
vények alkalmával is meg fog 
történni. Továbbá figyelmezte-
tünk arra is mindenkit, hogy a 
közeljövőben egyre sűrűbben 
fogják látni a nem kívánatos 
háromlábú traffipaxot! 

Kérünk mindenkit, figyel-
jen vezetés közben a sebes-
ségre, a szabályok betartására, 
mert nagyon drágán készítik 
a fotókat a szabálytalanko-
dókról!

Egy rácalmási illetőségű 
 fiatalember adott munkát közel 
harminc rendőrnek és polgár-
őrnek a közelmúltban, amikor 
hátrahagyott búcsúlevelét élet-
társa megtalálta, és értesítette 
a rendőrséget öngyilkossági 
szándékáról. Reggeltől a késő 
esti sötétedésig a keresők nem 
találták meg a fiatalembert az 
átvizsgált közel hétszáz hektá-
ros területen, de másnap délelőtt 
– lakossági bejelentés alapján – 
egy polgárőrünk adta át a bódult 
állapotban levő fiatal embert a 
rendőröknek, majd a kiérkező 
mentők korházba szállították.

Sajnos egyesületünk két 
taggal megfogyatkozott az 
elmúlt időszakban, akiket a 
munkájuk az ország más ré-
szére szólított el. Ezáltal ki-
sebb létszámmal kell ellátni 
azt a feladatot, amit vállaltunk, 
hogy Rácalmás közbiztonsága 
megfelelő legyen. 

Toborzásaink ellenére sem 
jelentkeznek olyan személyek 
egyesületünk soraiba, akik 
havi négy-öt órát áldoznának 
szabadidejükből azért, hogy a 
közösségi és saját értékeinket, 
gyermekeink szüleink és saját 
magunk testi épségét megvéd-
jük. 

De sajnos az aktuális hely-
zet azt mutatja, hogy ha mi 
nem védjük saját magunkat, 
akkor más nem lesz, aki ezt 
megtegye helyettünk. Mint 
köztudott, rendőreink szol-
gálati idejüknek nagy részét 
országhatáraink védelmére 
fordítják, így sokkal kevesebb 
idő jut a települések közbiz-
tonságának fenntartására. 

Mindezeken elgondolkod-
va várjuk azok jelentkezését, 
aki polgárőrként szeretnének 
tenni településünk közbiz-
tonságának fenntartása érde-
kében. 

Egyesületünk minden hó-
nap utolsó péntekjén tarja havi 
ülését a művelődési ház civil 
termében, ahova várjuk azokat 
a rácalmásiakat, akik segíteni 
szeretnének munkánkban.

Segíts, hogy segíthessünk! 
Vizi István 

elnökségi tag

Ha mi nem 

védjük saját 

magunkat, 

akkor más 

nem lesz, aki 

ezt megtegye 

helyettünk.

A Rácalmási 
Szent György 
Polgárőrség 
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Megkezdődött a tanév!

A gyermekek boldogan vették birtokba kedvenc játékaikat az első 
napokban. Ebben a tanévben 140 kisgyermek kezdte a tanévet az 
óvodában és 28 kisgyermek a bölcsődében

A népmese napja

Szeptember 30. a népmese napja. Ezen a napon a Lókötő róka 
című mesét adták elő az óvó nénik a gyermekek nagy örömére

Szüreti mulatság 
az óvodában!

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ismét nagy sikerrel zajlott a 

szüreti mulatság. Volt minden, 
ami a szüret velejárója: 
szőlőkóstolás, préselés 

és lovaskocsikázás.
Judit óvó néni vezetésével 

táncmulatság zárta 
a délelőttöt
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Megkezdődött az őszi szezon

A Jankovich-kúria az elmúlt időszakban is teljes gőzzel mű-
ködött.  Szeptember és október elején az utolsó jó időt kihasz-
nálva perkátai óvodás és dunaújvárosi középiskolás csoportok 
látogattak el a kúriába és vettek részt kézműves foglalkozásokon, 
valamint tekintették meg a kiállításokat. Szeptemberben is teljes 
kapacitással működött a kúria, és az egyéb rendezvények mellett 
készült a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezés-
ében megrendezésre kerülő országos hírű XIII. Tökfesztiválra. A 
kúria területén az őszi hónapokban is folyamatosak a karbantar-
tási, állagmegóvó és parkgondozási munkálatok. Október 8-án 
zárult az esküvői szezon, akkor két szertartás került egymás után 

lebonyolításra. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden 
kedves párnak, akik az idei és a jövő évre vonatkozóan minket 
választottak életük egyik legfontosabb eseményének helyszínéül. 

Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben 31 szertartásnak és 
16 lakodalomnak biztosítottunk helyszínt. Reméljük jövő évben 
is hasonló számokkal büszkélkedhetünk.

Jankovich-kúria dolgozói

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

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

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 16.00

Szombat: 08.00 – 12.00
Vasárnap: Zárva

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

 általános iskola

A Sziget napja
Iskolánkban szeptember 26-án került megrendezésre a már 

hagyománnyá váló Sziget napja. Az alsó tagozatos gyerekek egy 
gyönyörű őszi délelőttöt töltöttek együtt. Akadályversenyünk 
az „Itt van az ősz, itt van újra…” címmel került megrendezésre. 

A délelőtt folyamán izgalmas és hangulatos feladatok vará-
zsolták elénk az ősz szépségét. A gyerekeknek az állomásokon az 
évszakkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, valamint 
ügyességi feladatokkal is megpróbálkozhattak. 

Köszönjük azoknak a szülőknek és pedagógusoknak a segít-
ségét, akik az akadályverseny lebonyolításában a segítségünkre 
voltak. 

Baráth Józsefné 
és Vigh Zsuzsanna

Bemutatkozó szülői 
értekezlet az ötödik osztályokban

Több éves hagyomány már 
iskolánkban, hogy az ötödik 
osztályokban tanító pedagó-
gusok - iskolavezetőink invi-
tálásával - rendhagyó szülői 
értekezletet tartanak, az új 
felsős diákok szülei számára. 
Hiszünk abban, hogy a meg-
felelő tájékoztatás, a kölcsönös 
kommunikáció zökkenőmen-
tesebbé, eredményesebbé teszi 
a gyerekek felső osztályban 
való beilleszkedését, és sikeres 
tanulását.

Ilyenkor az egyéni bemu-
tatkozások után elmondjuk a 
tantárgyainkhoz kapcsolódó 
tárgyi igényeket, értékelési 
szempontokat, tanulási elvá-
rásokat.

Az új és régi kollégák meg-
ismerése után az értekezlet 
kötetlen kétszemélyes beszél-
getésekké alakul át. Ezek a be-
szélgetések is segítenek abban, 
hogy szülők és pedagógusok 
között jó és együttműködő 
kapcsolat alakuljon ki.

Baksa László

Kondor Károly Gyula:

Amíg lehet
Ne bánkódj, hogy múlnak a hónapok, az évek,
Hogy gyermekkorod rég a múlté lett.
Ne legyen keserű mosoly az ajkadon,
Ne mond, hogy az ifjúság már csak fogalom.
Szép emlékeid az ifjú korról ne feledd soha!
Hadd legen derűs életed alkonya.
Keresd és szeresd az őszben is a szépet,
Mert a kegyetlen hideg tél hamar ideérhet.
Használd ki az alkonyi nap langyos melegét,
Mert nem biztos, hogy holnap is
kék lesz még feletted az ég.

Jöhetnek sűrű, sötét fellegek,
És eltakarják a még tündöklő, kék eget.
Felejtsd el, ha vannak rossz emlékeid,
legyen nála erősebb a hit,
Hogy az őszintén megbánt bűn
Talán megbocsáttatik.
Hasznosan és jóra használd a hátralévő életed,
Ne legyen az utókornak rólad rossz emlékezet.
Szeresd embertársaid és az életet,
Köszönd meg az eddig eltöltött éveket,
Amíg lehet, amíg lehet!

Köszönd meg az életed 
Annak, aki eddig élni engedett,
Mert nem tudhatod
Meddig érvényes az útleveled.
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A rácalmási zsidók nagyobb 
zsidóközösségekből szakadtak 
ki és jöttek településünkre. Az 
első zsidók között volt Fritz 
Mózes, aki a Trencsén megyei 
Poroszkáról jött Rácz-Almásra 
1805-ben. Az első vegyesbol-
tot ő nyitotta. A forradalom és 
szabadságharc idején a hadse-
reg beszállítója volt. Munká-
jáért Kossuth Lajos kitűntette 
és szabad-vám és rév jogot 
kapott. Az egyik fia, Fritz Ja-
kab Rácalmáson folytatta apja 
foglalkozását és jelentősen nö-
velte a család vagyonát, több 
birtokot is vásárolt. Ő Stei-
ner Bertát vette feleségül, két 
gyermekük született: Antal és 
Lipót. Az alábbi történet An-
talról szól.

Fritz Antal a mezőgazdász 
 és borász

Fritz Antal Ráczalmáson 
született 1877-ben. Elemi 
iskoláit itt végezte, majd pol-
gári és kereskedelmi iskolában 
Székesfehérváron járt. 17 éves 
korában a kollégiumból meg-
szökött, mivel a körülmények 
nem tetszettek neki. A rend-
őrség több napon keresztül 
kereste. A család a kereske-
delem mellett már jelentős 
mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatott, beleértve az állat-
tenyésztést is. A családi gaz-
daságot Antal vitte tovább, 
aki nagy lendülettel kezdett a 
gazdasági munkába. A hiányos 
mezőgazdasági és állattenyész-
tési ismereteit nagy akarattal 
és lendülettel pótolta. 1900-as 
évek elején már a katonasággal 
kötött szerződést huszárlovak 
szállítására. Ez időben a birtok 
nagysága 200 hold volt és 12 
hold szőlő. Az 1910-es évek-
től- Bajer József és Lehoczky 
Dániel után- a Borászati La-
pok rácalmási tudósítója volt, 
egészen a 30-as évek végéig. 
Ezt a munkát lelkesen végez-
te, még az I. világháború alatt- 

katonasága idején- sem hagyta 
abba a tudósítást.

1912-ben megnősült, De-
utsch Margitot vette felesé-
gül. Ő egy gazdag kiskunlac-

házi családból származó lány 
volt és a házassági szerződés 
alapján 40 hold szőlőt, 31 ezer 
koronát kézpénzben és 5 ezer 
koronát ingóságban hozott a 
házasságba. Ennek is tudha-
tó be, hogy Antal hamarosan 
nagy szőlőbirtokkal rendelke-
zett a neszményi és az alföldi 
borvidéken is. 

1914 kora őszén az álta-
lános mozgósítás alkalmából 
öccsével bevonultak kato-
nának. Antal a lovas huszá-
rokhoz, Lipót az Önkéntes 
Hadtesthez. Lipótot rövid 
kiképzés után a szerb frontra 
vezényelték, majd hamarosan 
az északi frontra helyezték át, 
ahol 1914. október 13-án el-
tűnt. Sem élve, sem halva nem 
találtak rá. Antal öccsét 1929-
ben nyilvánítatta holttá. Antal 
is a szerb harctérre került, majd 
1917-től a román harctéren 
teljesített szolgálatot. 1918 
végén, mint huszárőrmester 
szerelt le. A hadügyminiszter-
től az ellenség előtt teljesített 
vitéz magatartásának elisme-
réséül 1917 szeptemberében a 

Vas érdemkereszt, a vitézségi 
érem szalagján, 1919 január-
jában a II. osztályú ezüst vi-
tézségi érem kitűntetést kapta. 

Fritz Antal a mai Rácalmás 

területén, a Fő utcától északra 
az Ági Virágbolt és a Pálvölgyi 
Cukrászda között építette fel 
gazdaságát. Gazdasági épüle-
teket és cselédlakásokat épí-
tett. Az állattenyésztést olyan 
színvonalra fejlesztette, hogy a 
külföldi piacokra is szállított. 
Az újságokban folyamatosan 
hirdette, hogy 30-40 db. üszőt 
és tinót vállal felesbe nevelés-
re. A 30-as években már kvó-
ta rendszer volt a kiszállításra. 
Fritz Antal évente egyszer-
kétszer kapott kvótát 40-50 
darab állatra. Kiállításokon 
állataival többször nyert díjat.

Az évek során elismert 
szakemberé képezte magát 
a szőlészet és borászat terén. 
Kiváló és ismert borai vol-
tak. Évente egy alkalommal, 
karácsony előtt borárverést 
rendezett. 400-500 hektoliter 
bort áverezetek el. A Borászati 
Lapokat a ráczalmási szőlős-
gazdák mindennapi gondjairól 
tudósította. Ezekből kettőt 
emelek ki. Az I. világhábo-
rúban szükség volt a rézre, 
ezért rézgálicot nem lehetett 

kapni. Ebben az időben még 
más permetszerek nem nagyon 
léteztek, ezért a gombabeteg-
ségek elvitték a szőlő termé-
sét. A másik súlyos gond az 
1928-ban kezdődő gazdasági 
válság volt, amely a bor ága-
zatot sújtotta legjobban, de a 
természet is úgy alakult, hogy 
rossz minőségű borokat tudtak 
a gazdák előállítani.

Fritz Antal 1932-ben a Bo-
rászati Lapoktól tudósításaiért 
egy mázsa Hungaria rézgálicot 
kapott. 

1928-tól választott képvi-
selőként részt vett a település 
vezetésében, szakmai tudásá-
val sok segítséget nyújtott. A 
rácalmási gazdákat képviselte a 
Magyar Szőlősgazdák Orszá-
gos Egyesületében, ahol a 20-
as évek közepétől 40-es évekig 
választmányi tag volt. 

Két gyermekük született, 
József és Hermina- Klára. 
Klára a 30-as években Ame-
rikába költözött. József fia, 
aki egyetemet végzett a 30-as 
évek közepétől a gazdaság ve-
zetésében, szervezésében sok 
segítséget nyújtott. 

Fritz Antalt és feleségét 
1944 májusában a többi zsi-
dóval együtt összeszedték és 
Dunapentelére a Baracsi úti 
malomba szállították. Június 
elején Auschwitzba vitték őket 
és ott fejezték be életüket. Fiát, 
Józsefet 1938-ban a bécsi dön-
tés után behívták katonának 
és részt vett a felvidék meg-
szállásában. A zsidó fiatalokat 
hamarosan leszerelték, majd 
munkaszolgálatosként hív-
ták be őket. 1944-ben eltűnt, 
nem találtak rá. Felesége, aki 
keresztény asszony volt, 1947-
ben nyilvánítatta halottá. 

A „Fritz tanya” az 1950-es 
években megsemmisült.

Szalai Árpád

Fritz Antal többször átépített háza
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Idősek Világnapján
A Rácalmási Napfény 

Nyugdíjas Klub vezetője Bodó 
Ivánné Marika köszöntötte 
a vendégeket az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából tartott 
rendezvényen. Legnagyobb 
örömére több mint százan fo-
gadták el a meghívást helyből 
és a környékbeli társkluboktól. 

A rendezvényen részt vett 
Schrick István polgármester is, 
aki köszöntőjében elismeréssel 
szólt arról a fáradhatatlan és pó-
tolhatatlan munkáról, amelyet 
a helyi nyugdíjasok végeznek 
Rácalmásért és a közösségért. 
Valamint szólt arról is, hogy az 
önkormányzat vezetőinek szív-
ügye az idősekről való gondos-
kodás, beruházási terveik között 
szerepel a régi igény teljesítése, 
az idősotthon építése is. 

Schrick István virágcsokrot 
adott át Bodó Ivánné Mari-
kának, megköszönve ezzel az 
összetartó, példás klubéletet.

Bodnár Sándor, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesü-
let elnöke szintén köszönetét 
fejezte ki a Napfény klub tagja-
inak. Elmondta, hogy a nyug-

díjasklub és a városvédő egye-
sület tagsága között jelentős 
átfedések vannak. A rácalmási 
nyugdíjasok az átlagot messze 
meghaladóan sokat tesznek 
településért. Oszlopos tagjai a 
városvédő egyesületnek, meg-
határozó szerepet vállalnak a 
fesztiválok, nagyrendezvények 
előkészítésében, lebonyolításá-
ban. Jelentős mértékben kö-
szönhető nekik, hogy Rácal-
máson ilyen gyönyörű parkok, 
virágágyások vannak, amelye-
ket rendszeresen gondoznak. 
Részt vesznek a közösségi 
programokon, patronálják az 
iskolásokat, óvodásokat. Gon-
doskodásukért, a szeretetükért, 
az odafigyelésükért a köszönet 
szavakkal nehezen kifejezhető.

A rendezvényen Bodó 
Ivánné emléklapot adott át a 
vendég klubok képviselőinek. 
A szép, ünnepi gondolatokon, 
pillanatokon és a kellemes 
vacsorán kívül a műsor is az 
időseknek, értük szólt: fiatal 
operettművészek csodálatos 
dalokkal szórakoztatták az 
idősnap résztvevőit. 

Túráztak a városvédők
A Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület túrával in-
dította ezt a hónapot. Remek 
időben huszonheten gyalogol-
tak a Mecsekben október else-
jén, felfedezték és bebarangol-
ták az összes nevezetes helyet, 

amit előzetesen beterveztek a 
kirándulás programjába. Az 
időnként feltámadó szél mak-
kokat szórt a résztvevők fejére, 
akik jól elfáradtak, de megérte 
– fantasztikus nap volt, min-
denki jól érezte magát.

Cserkész hírek
A Tökfesztiválra való ké-

szülődéssel kezdtük hatodik 
cserkészévünket. Dekorációt 
készítettünk a plébánia elé és 
rendbe tettük a ránk bízott vi-
rágoskertet is. 

Évnyitó-toborzó rendezvé-
nyünket a sportpályán tarthat-
tuk meg. Köszönjük az egyesü-
letnek a lehetőséget! Piknikez-
tünk, beszélgettünk, métával és 
más labdajátékokkal ütöttük el 
az időt. Lassan, de folyamato-
san növekszik csapatunk, már 
negyven regisztrált, aktív fiatal 
tagunk van. Ezúton is gratulá-
lunk Kolumbán Portik Emő-
kének, aki sikeresen elvégezte 
az őrsvezetőképzőt!

Egy pályázatnak köszönhe-
tően lehetőségünk nyílt egy ha-
jóútra a Dunakanyarba október 
elején. A Parlament elől indul-
tunk, öt órás utazás után jutot-
tunk el Esztergomba, ahol egy 
nagy, közös – 250 fős – játék 
után megnéztük a bazilikát és a 
várat. Hazafelé Visegrádon töl-
töttünk két órát városnézéssel 
és játékkal a Salamon-torony 
tövében. A ragyogó őszi időben 
felejthetetlen napot töltöttünk 
el mind a 29-en.Október 22-
én, emléktúrán veszünk részt 
a Pilisben. Őrsi programokat 
szervezünk és elkezdjük a bet-
lehemest is próbálni.

Blau Sándor
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Négy versenyen
Ősszel négy versenyen vettek részt sportolóink. Ezzel 

véget ért a kajak-kenusok számára a 2016-os verseny 
szezon.

Ameddig az idő engedi evezünk, majd kezdőzhet a szá-
razföldi alapozás.

Válogatott kerettagok
A Sukorón megrendezett keretfeltöltő versenyen a nagyon 

erős mezőnyökben Bucsi Bálint és Bucsi Bence is kiharcolta a 
korosztályukban a válogatott keret tagságot. Így négy kenusunk 
is korosztályában válogatott keret tag lett. U-15- ben, Nagy Ivo 
Máté és Horváth Benedek. U-16-ban, Bucsi Bálint és Bucsi Bence.

Tolnai maraton
Rossz idővel kezdődött az év utolsó versenye a tolnai ma-

raton verseny, amelyen 5 és 10 km-en mérték össze tudásukat 
versenyzőink. Az idő a verseny közepére megjavult, de így is 
mindenkinek nagyon fájt a hosszú szezon utáni utolsó verseny. 
Ennek ellenére sok dobogós helyezés született.

Bölcskei Ferenc

Dunaferr verseny

Dunaferr megmérettetésen szerepeltek versenyzőink. Több gye-
rek élete első versenyén szerepelt, s nagyon ügyesen és eredmé-
nyesen helytállt

Olimpiai reménységek
Szegeden rendezték meg az Olimpiai Reménységek Verse-

nyét, négy kontinens és 31 ország részvételével.
U-15 korosztályban a válogatott tagjaiként két rácalmási ke-

nusunk is indult. A döntő futamban C-1 1000 m-en Nagy Ivo 
Máté előtte hetekig betegséggel küszködött 5. lett. C-4 1000-
m-en a döntő futamban, ahol együtt indultak a U-15 és U-17-es 
korosztály, Horváth Benedekék a 6. helyezést szerezték meg.
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 
40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561

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

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

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia: 06-30-408-6180

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 környeze-
tünk megóvása szempontjából 
is nagy jelentőséggel bír.

A szelektív hulladékszállítás 
időpontjai:

október 26.
november 23.
december 29.

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla.

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

Az üveget 
külön!

Az üveg hulladék begyűj-
tése céljából külön szelektív 
szigeteket alakítottak ki Rá-
calmáson. 

Szelektív üveggyűjtő szi-
getek a következő helyeken 
találhatók:

– A Tóth Árpád utca elején, 
a főutcai kereszteződés után

– Az Adonyi úton a foci-
pályánál

– a Kossuth Lajos utcában 
a régi Dudás kocsmánál

Kérjük, a gyűjtőbe KIZÁ-
RÓLAG ÜVEGET dobja-
nak!

Foltvarrók találkoztak
Október 8-án ismét nagy-

szabású foltvarrós program-
nak adott otthont a művelő-
dési ház. A rácalmási Cikcakk 
Foltvarró Kör szervezésében 
közel százan varrtak együtt. A 

találkozót a helyi patchwork 
klubtagok munkáiból össze-
állított színvonalas kiállítás, 
anyagbeszerzési lehetőség és 
tombola is színesítette. Na-
gyon kellemes délelőtt volt.
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a 
családban, és öröm a közösség számára is, hiszen 
minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza ma-
gában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb 
polgárait!

Illés Elizabet Zorka 2016. 09. 18., Fenyő köz.
Több újszülött gyermek születéséről a védő-

nőknek nincs információjuk.

Kis
anyakönyv

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. november 

18-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2016. november 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb november 7-ig juttassák el a szerkesztő-
bizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Görpálya téli 
nyitva tartás

Rácalmás görpályájának nyitva tartása az őszi 
óra-átállítás után:

KEDDTŐL-VASÁRNAPIG: 9-17 óráig
Szünnap: HÉTFŐ

Egy kamionnyi szállítmány érkezett a partnertelepülésről

A dransfeldiek idén is segítettek
Jelentős mennyiségű ado-

mányt, elsősorban ruha-
neműt és cipőt tartalmazó 
szállítmány érkezett Drans-
feldből október elején Rác-
al másra. A német partner-
településen lakó barátaink, 

Manfréd Menke főszervező 
aktív közreműködésével és 
koordinálásával gyűjtést szer-
veztek, amely kiterjedt nem-
csak a lakóhelyükre, hanem 
szinte egész Göttingen járás 
területére. Rengeteg holmit, 

nagyrészt ruhát és cipőt si-
került összegyűjtniük azért, 
hogy ezekkel megkönnyítsék 
a segítségre szoruló rácalmási 
családok őszi-téli felkészülé-

sét. A fuvarköltséget Rácal-
más önkormányzata vállalta 
át, hogy ezzel is hozzájárul-
jon a helyi családok támoga-
tásához.


