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is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas

Építjük a sportcsarnokot

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.

TARTALOM

A Norvég Alap által támogatott projektünk részeként
norvég
településvezetők
és szakemberek látogattak
októberben Rácalmásra. A
kétnapos program részeként
ellátogattak a Janokovich iskolába is. 
2. oldal

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójáról, a rácalmási hősökről
méltó módon, lélekemelő
műsorral emlékeztünk meg.
7. oldal

Schrick István, Rácalmás Város polgármestere, valamint a kivitelező konzorciumot képviselő Sztankov Attila, a Laterex Zrt. vezérigazgatója szentesítette kézjegyével dr. Györe Andrea jegyző jelenlétében október 25-én azt a szerződést, amely a rácalmásiak régóta óhajtott jelentős beruházásának, a
sportcsarnok építésének a kezdetét jelenti

Készüljünk
közösen
a karácsonyra!

Advent, a várakozás időszaka kezdődik egy hét múlva. Rácalmáson felavatjuk a
betlehemet a korábbi évek
hagyományai szerint, valamint a Rácalmásiak Karácsonya programmal készülünk közösen karácsonyra, a
szeretet ünnepére.
Nagy szeretettel várom
városunk lakóit az adventi
rendezvényekre!
Schrick István
polgármester

BETLEHEMAVATÓ!

Az idei évben is lassan elérkezik az év legszebb ünnepe, a karácsony. November 27-én, advent első vasárnapján hagyományainkhoz híven felavatjuk Rácalmás
betlehemét, amelynek elkészítésében idén is az óvoda
és bölcsőde dolgozói működnek közre.
A rendezvény november 27-én 16.30 órakor kezdődik
a Millenniumi tónál!
Mindenkit szeretettel várunk!
Álljunk meg egy pillanatra advent, a karácsonyra készülődés küszöbén, és közös énekkel, verssel köszöntsük
az ünnepi időszakot!
„Mikor ég már négy lángocska,
Szent Karácsony közeleg,
és a világ megtisztulva
Köszönti a Kisdedet.”
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Éljünk energiatudatosan!
A Norvég Alap által támogatott
„Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés
az energiatudatosság növelése
és a megújuló energiák elterjesztése érdekében” című és
HU11-0006-A1-2013 azonosító
számú projekt keretében 2016.
október 17-én Norvégiából
Stol-Elvdar Önkormányzattól
és Elverum Önkormányzattól
3 fős delegáció érkezett Rácalmásra.
A projektben résztvevő
norvég partnerek a kétnapos tanulmányútjuk alkalmával megismerkedhettek
a projektben résztvevő többi magyar partnerrel együtt
a norvég program keretében
megvalósítani kívánt beru-

házás a Rácalmási Manóvár
Óvoda és Bölcsőde geotermikus energia felhasználásával megvalósuló talajszondás hőszivattyús fűtési
rendszer szakmai és műszaki tartalmával. Betekintést
nyerhettek szintén a projekt
keretében felállított energiamenedzsment ügynökség
munkájába. A tervezés alatt
álló Rácalmás Város energiastratégiája
2017-2021
tanulmány összeállításában
aktívan közreműködtek, és
hasznos gyakorlati tapasztalataikkal segítették az energiastratégia formálását.
A norvég partner delegációval kiscsoportos munkamegbeszélés alkalmával az
energiastratégiában megfogalmazott célok és a cé-

lok eléréshez kapcsolt intézkedések kerültek még
átbeszélésre, ezzel is segítve
az energiastratégia gyakorlati hasznosulását. A készülőben lévő energiastratégia
a megújuló energiaforrások,
az energiahatékonyság és a
CO2 kibocsájtás csökkentése terén alapos helyzetfeltárást végez, mely hozzá
tud járulni a későbbiekben

a helyi gazdaság fejlődéséhez, a lakosság energiatudatos szemléletformálásához,
és az önkormányzatok hatékony energiafelhasználásához is.
A norvég delegáció ellátogatott Mezőfalva településre is, ahol szintén a
megújuló energiaforrások
felhasználására vonatkozó
projekt került bemutatásra
az általános iskolában megvalósult beruházás bemutatásával. A partneri látogatás
a norvég és a magyar partnerek számára is hasznosnak
bizonyult, hiszen a norvég
partnerek megismerkedhettek az általuk finanszírozott
projekt teljes szakmai tartalmával, a magyar partnerek
az energiastratégia alakításához kaptak gyakorlatban
is használható információkat.
A projekt folytatásaként
a magyar delegáció utazik
majd 2017. márciusában
Norvégiába.
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Kezdődik a sportcsarnok építése
Hamarosan elkezdődik Rácalmás legnagyobb közösségi
épületének, a sportcsarnoknak
az építése.

– Nyílt közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki a beruházás kivitelezőjét. Nagy verseny volt, tíz
cég vitte el a pályázati anyagot, és végül négy jelentkező közül hirdettünk nyertest.
Bízom benne, sikeres lesz a
közös munka. Ilyen nagy
közösségi épülettel nem
rendelkezik Rácalmás, mint
amilyen az új, többfunkciós, rendezvényközpont szerepet is betöltő sportcsarnok
lesz. A beruházást az önkormányzat saját költségvetési forrásból valósítja meg
nagyjából másfél év alatt –
tájékoztatott Schrick István
a szerződés aláírása után.
Rácalmáson
jelenleg
nincs olyan közintézmény,
fedett rendezvényhelyszín,
amelyben 150-nél többen
elférnek. A sportcsarnok
viszont tökéletes közösségi épület lesz, hiszen csak a
kézilabda-pályához tartozó
lelátója 200 fős lesz, nagyrendezvény esetén pedig
összesen 900 ember befogadására lesz alkalmas a létesítmény, ennek megfelelően alakítják ki a menekülési
utakat is. Schrick Istvántól
tudjuk, hogy a munkálatok
hamarosan
elkezdődnek,
2017. november 30-ig felépül a csarnok, az átadását
pedig a belső építészeti teendők megoldása után 2018
tavaszára tervezik.
– A beruházás két év teljes költségvetését igénybe
veszi majd - mondta a polgármester. Hozzátette: –
Felmerülhet a rácalmásiakban, miért kérdeztük meg
őket arról, hogy fürdőt vagy
sportcsarnokot szeretnének,
ha most nem a több szavazatot kapott létesítménnyel

Képviselői
fogadóórák

Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden hónap
első szerdáján tartanak fogadóórát.
A következő időpont:
2016. december 7.
Vizi István

A művelődési háztól északra lévő mintegy 12 ezer négyzetméteres
területen épül fel a sportcsarnok. A munkaterület átadása november 7-én, hétfőn volt
kezdünk, hanem a csarnok- ni a csarnokból a külső pákal! Nos, a fürdő építésének lyákhoz. Az edzőteremhez a
tervezésé és engedélyezte- lelátó alatti részen külön öltése hosszadalmas eljárás. tözők tartoznak majd, plusz
Ezért döntöttünk úgy, hogy a sportcsarnoknak ezen a réhozzákezdünk a sportléte- szén található a szertár és a
sítményhez, párhozamosan külső szertár, a műhely, az elintézzük a fürdő engedélye- sősegély szoba. Az impozáns
zési eljárását és előkészüle- csarnok hátsó részéhez tertét, és amint ezzel végzünk, veztek két szabadtéri pályát,
hozzákezdünk annak a meg- közülük egyik, a görpálya
valósításához is.
már elkészült. A szabadtéri
A terveket, látványterve- pályák alatt rézsűt alakítaket Zsigmond László, Rá- nak ki egészen a patak partcalmás főépítésze készítet- jáig, növényekkel beültetett
te, aki korábban elmondta, a parkos részt hoznak ott létre,
sportcsarnok három funkci- ahol akár kocogni is lehet. A
ója közül az egyik az iskolai rácalmási sportcsarnoknak a
testnevelési órák megtartása tornaórákon kívül még két
lesz: egyszerre három osz- fontos funkciót kell betöltetály tornázhat ott, hat öltöző nie. A sportkörök mérkőzébiztosítja a szükséges hátte- seinek, edzéseinek, valamint
ret. A kézilabdapálya méretű sportrendezvényeknek szolés kifutókkal ellátott küzdő- gál helyszínéül. A települétér szintjét az alagsorba ter- si rendezvényeket – például
vezték, viszont az előtérből iskolai tanévnyitót, bálokat –
lesz megközelíthető. A két- is rendezhetnek ott.
száz férőhelyes lelátó galé– Cégünk több oktatási
ria és az öltözők is az elő- és sportlétesítményt épített
térből nyílnak, így a diákok már az országban. Öröm számár váltócipőben, átöltözve munkra, hogy Rácalmás eseléphetnek be a pályára. Há- tében egy olyan településen
tul kis tornaterem (10+20 dolgozhatunk, ahol érzékelméteres) is lesz, külön be- hetően fontos a sportcsarjárattal, hogy edzések, vagy nok létrehozása, szükségét
más kisebb program miatt érzik a lakók, a városvezetők
ne kelljen az egész épületet - mondta a szerződés aláírákinyitni. Ezen a hátsó ajtón sakor Sztankov Attila vezérkeresztül lehet majd kimen- igazgató. (Forrás: DH)

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a
fogadóórák minden alkalommal 15-17 óráig tartanak.

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!
A szolgáltató kéri, a flakonokat összetaposott állapotban
tegyék a zsákba!
A szelektív hulladékszállítás időpontjai:
november 23.
december 29.

Az üveget külön!

Az üveg hulladék begyűjtése céljából külön szelektív
szigeteket alakítottak ki Rácalmáson.
Szelektív üveggyűjtő szigetek a következő helyeken
találhatók:
– A Tóth Árpád utca elején, a főutcai kereszteződés
után
– Az Adonyi úton a focipályánál
– a Kossuth Lajos utcában
a régi Dudás kocsmánál
Kérjük, a gyűjtőbe KIZÁRÓLAG ÜVEGET dobjanak, a PET-palackot, papírt
és más szemetet ne tegyenek
bele, mert azt zsákokban kell
gyűjteni. Köszönjük!
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VIRÁGOS RÁCALMÁST és TÖKFESZTIVÁLT
értékeltek a városvédők

A Virágos Rácalmásért és
a Szép Porta versenyek értékelésére került sor november
17-én (lapunk megjelenését
közvetlenül megelőzően) a
helyi művelődési házban. Az
ünnepélyes keretek között
lezajlott eredményhirdetésre
meghívást kapott a verseny

82 nyertese, a közösségi virágágyások, emlékművek
gondozói, a képviselőtestület
tagjai, Schrick István polgármester úr és a Tökfesztivál
megrendezésében résztvevő
területfelelősök is.
A vendégek köszöntése
után először az ez évi Tökfesztivál
lebonyolításáról,
tapasztalatairól és eredményességéről Bodnár Sándor-

tól, a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület elnökétől
halhattak rövid beszámolót
az ünnepség résztvevői.
Ezt követően Steiner Lajos elnökségi tag számolt be
röviden a 2016. évi virágosítási verseny lebonyolításáról, amelyet a saját megfigyelésein túl az értékelési
feladatokat elvállaló és az év
során három alkalommal lel-

kiismeretesen végző Németh
Miklósné, Nagy Imréné és
Blau Gabriella véleményére
és tapasztalataira alapozott.
A Virágos Rácalmásért
verseny I., II., és III. helyezettjeinek a díjakat Németh
Miklósné
alpolgármester
asszony, a Szép Porta verseny
kerámia díjait pedig Bodnár
Sándor városvédő elnök adta
át a nyerteseknek.
Bodnárné Surányi Gabriella elnökségi tag a virágágyások gondozóinak
adott át elismeréseket, akik

– mindannyiunk örömére – a
közterek virágágyásait egész
évben lelkiismeretesen és
odaadóan ápolják.
Végezetül Bodnár Sándor köszönetet mondott a
résztvevőknek azért az aktív közreműködésért, amit
a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesülettel együtt
Rácalmás szebbé, színesebbé
és virágosabbá tételéért tettek
és reméljük tesznek majd a
jövőben is.
Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület
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Virágos Rácalmásért helyezettek - 2016
I. helyezést értek el
Varga László
Perusza László
Oros Pál
Szalóki Győző
Nyeste Ferenc
Omodi Józsefné
Nagy Imréné
Rácz Imre
Tóth Istvánné
Dzsunyák Mária
Mráz Ferencné
Bauer László
Józsa Libor Anikó
Tóth Tamás
Kecskés Kálmán
Hertelendy Józsefné
Magyar István
Kürtösi Györgyi
Koós Gábor
Paulik János
Majerné Perusza Andrea
Ifj. Pálinkás Tibor
Nagy-Talmácsi Imola
Ragacs István

Kossuth L. u. 26.
Fő u. 69.
Erdősor 1.
Fő u. 63.
Somogyi B. u. 26.
Fő u. 76.
Tóth Á. u. 27.
Kulcsi u. 19.
Deák Tér 1.
Kossuth L. u. 41.
Erdősor 15.
Martinász u. 54.
Viola u. 5.
Hársfa u. 2.
Tóth Á. u. 48.
Adonyi u. 16.
Völgy u. 12.
Martinász u. 13.
Martinász u.. 42.
Fő u. 19.
Tóth Á. u. 1.
Kulcsi u. 13.
Mikszáth K. u. 13.
Móricz Zs. u. 26.

II. helyezést értek el
Bay Tér Lakói
Fogas Istvánné
Szabó Jánosné Buruncz Anna
Dr. Sándor Péter
Bánhegyesiné Simon Mária
Czinka Lászlóné
Somorácz Jánosné
Nagy Lászlóné
Kapás Istvánné
Fehérvári György
Kürtösi Ferenc
Mózes Sándor
Bor Imréné
Kovácsné Grúber Irén
Szabó Jánosné
Kelemen Tibor
Szántó Béla
Oskolás Éva
Süveges János
Schmidt Lajosné
Dr. Urbán Norbert

Petőfi S. u. 27.
Nyírfa u. 3.
Martinász u. 1.
Vasvirág u. 5.
Fő u. 36.
Tóth Á. u. 46.
Adonyi u. 18.
Adonyi u. 14.
Nárcisz Köz 1.
Széchenyit tér 6.
Martinász u. 48.
Fő u. 33.
Tóth Á. u. 50.
Márkus I. u. 5.
Arany J. u. 8.
Erdősor 3.
Martinász u. 18.
Martinász u. 41.
Fő u. 15.
Táncsics M. u. 67.

Különdíjban részesült:
Rabi Attila
Borsy István

Jázmin u. 11.
Arany J. u. 55.

III. helyezést értek el
Hanák Istvánné
Kara Gábor
Nógrádi Sándor
Bodó Mariann
Animó Fogadó
Rácz Tibor
Béni Roland
Szabó Gyula
Horváth György
Rácz József
Palocsai László
Juhász János
Igmándi Béla
Homokiné Pelsőczi Csilla
Ecsődi Tibor
Szeibert Jánosné
Nagy Gyula
Fábián Istvánné

Arany J. u. 22.
Arany J. u. 22/1.
Szigetfő u. 57.
Somogyi B. u. 57.
Fogadó Tér
Kulcsi u. 36.
Mikszáth K. u. 17.
Vasvirág u. 22.
Nyárfa Sor 7.
Fő u. 4.
Kulcsi u. 24.
Szigetfő u. 4.
Esze T. Köz 6.
Móricz Zs. u. 34.
Móricz Zs. u. 39.
Sárvári u. 5.
Móricz Zs. u. 22.
Táncsics M. u. 10.

Szép Porta nyertesek
Nagy Imréné
Ecsődi Tibor
Bauer László
Bánhegyesiné Simon Mária
Nyeste Ferenc
Dzsunyák Mária
Kapás Istvánné
Paulik János
Kelemen Tibor
Ragacs István

Tóth Á. u. 27.
Móricz Zs. u. 39.
Martinász u. 54.
Vasvirág u. 5.
Somogyi B. u. 26.
Kossuth L. u. 41.
Adonyi u. 14.
Fő u. 19.
Arany J. u. 8.
Móricz Zs. u. 26.

6

Rácalmás

TÖKRECEPTEK

– Ízek Rácalmásról és a nagyvilágból

Gyertyagyújtással
emlékeztünk
A nemzetközi kezdeményezéshez
csatlakozva önkormányzatunk és a
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület vezetői és
tagjai gyertyagyújtással emlékeztek meg a hazájukért
halt magyar és más nemzetek katonáiról november 11én 11 óra 11 perckor az I. és
II. világháborús emlékmúnél. A kezdeményezés célja
a ma élő nemzedék emlékezetének ébrentartása, hogy
minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát.
A tiszteletadás fővédnöke: Sólyom László volt köztársasági elnök, valamint
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes.
A rácalmási gyergyatyújtáson a Napsugár Asszonykórussal és a megjelentekkel együtt énekelték el a
résztvevők a Himnuszt. A
megemlékezők között volt
Németh Miklósné alpolgármester, a Jankovich Miklós Általános Iskola diákjai
Kiss József igazgató vezetésével, a Manóvár óvoda két

A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület a XIII.
Rácalmási Tökfesztiválra új,
megjelenésében és tartalmában színes és változatos Tökreceptes könyvet jelentetett
meg. A kiadvány nemzetközi
recepteket, érdekességeket és
nagyon sok képet is tartalmaz.
Megvásárolható a művelődési házban, az Almavirág Ajándékboltban (kúria),
a Pomóthy Áruházban, a
rácalmási papírboltban, valamint egyesületünk irodájában szerdai napokon 8 és
10 óra között. Ára: 1200 Ft.

2017. ÉVI FALINAPTÁR

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület ismét szép falinaptárral örvendezteti meg Rácalmás lakosságát. A 2017. évi
falinaptárat a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képző-és iparművészeti tagozatos diákjainak rajzai díszítik.
Megvásárolható a művelődési házban, az Almavirág Ajándékboltban (kúria), a Pomóthy Áruházban, a papírboltban,
valamint az egyesület irodájában szerdai napokon 8-10 óra
között. Ára: 1500 Ft

csoportja az óvónők és Pálinkás Tiborné óvodavezető kíséretében, valamint a
világháború rácalmási áldozatainak hozzátartozói
is. Bodnárné Surányi Gabriella, a városvédő egyesület elnökségi tagja megemlékező beszédét követően
Lendvai Józsefné mondott
az alkalomhoz illő verset.
Ezután meggyújtottuk az
emlékezés mécseseit és elhelyeztük az I-II. világháborús
emlékműnél.

Rácalmás
Iskolások, tanáraik, óvónők, énekkarosok, táncosok

Ötvenhatról Rácalmáson

Megérdemelten aratott nagy sikert az ötvenhatos ünnepi megemlékezés műsora a művelődési házban.
Eredetileg a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskolába tervezték a kisváros 1956-os pénteki megemlékezését,
annak is az udvarára - ám az időjárás közbeszólt: a szakadó
eső miatt a műv elődési ház nagytermében adták elő a kissé
átkoreografált műsort. Így is nagy, megérdemelt sikerrel. Az
iskolások, tanáraik, óvónők, a helyi Napsugár Asszonykórus
és a Barina Néptáncegyüttes tagjainak részvételével színre
vitt, zenés, táncos, énekes, verses, irodalmi színpadszerű ös�szeállításban még korabeli fényképeket is felhasználtak.
A jó ütemű, mintegy negyvenperces előadás során kellő
történelmi hátteret, kordokumentumokat is kaptunk a történtekről. Elhangzott az ötvenhat emlékére írott himnusz,
részletek a legendás Piros a vér a pesti utcán című költeményből, s még a jelmezek is sikerülten egyszerűek voltak:
a pólókon az 1956-2016 felirat színes számjegyei egyben az
évfordulót is kiadták: 60. Az előadás rendezője Panyi Erika
(aki utólag elmondta, hogy a fotón látható évszámokkal ellátott nagyméretű, lyukas zászlót Vargáné Fischer Magdolna
és Pukás Apollónia varrta egy teljes napon át, és Erika nagyon hálás nekik).
Az emlékezés a Milleniumi tónál lévő ’56-os emlékműnél
koszorúzással ért véget.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Vittük a fényt!
Vidám Máron-napi lámpás felvonulásra vártuk a
családokat. 2016. november
11-én, pénteken 15 órától. A
kemencében sült finomságok
mellett gyermek műsorral

szórakoztatták vendégeinket!
Végezetül világító mécsesek
kíséretében vittünk fényt Rácalmás életébe!
A gyermekek a maguk készítette lámpásokkal vonul-

tak fel, a szülőket pedig arra
kértük, hozzanak magukkal
világító eszközöket (viharlámpa, zseblámpa, gyertya,
mécses, stb ….)
Nagy öröm volt a közösen
töltött idő, és boldogsággal
töltötte el az intézmény dol-

Jön a Mikulás

A Mikulás úgy tervezi, hogy a
Rácalmási Manóvár Óvodába és Bölcsődébe járó kisgyermekeket 2016. december 6-án kedden látogatja meg.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a művelődési házban pihen meg és várja a
gyermekeket , melyre csoportjaink külön-külön érkeznek.
A pontos időpontról az óvó nénik
adnak felvilágosítást.
Az ünnepélyen szívesen látjuk a kisebb testvéreket és a szülőket egyaránt.

gozóit és a szülőket, amikor
látták a gyermekek lelkes, kipirult, boldogságtól sugárzó
arcát.
Köszönjük a szülők segítségét, közreműködését!
Az óvoda és bölcsőde
dolgozói

Köszönetnyilvánítás

A
Rácalmási
Manóvár
Óvoda
és Bölcsőde részéről köszönetünket
fejezzük ki Müller
Józsefné Katikának
az intézményünknek ajándékozott
faliképért.

Rácalmás
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS
TURISZTIKAI KÖZPONT

Készülünk a télre

A hideg idő beköszöntével a Jankovichkúriában kiemelt figyelmet fordítunk a park
gondozására (avar gyűjtés, komposztálás) és
a karbantartási munkálatokra. Az elmúlt időszakban sor került a szökőkutak téliesítésére,
valamint a szobrok takarása. Lassan felkerülnek az ünnepi fények a kúria épületeire és készülünk a télre. A háttérben pedig már javában
folynak az Adventi valamint a Szilveszteri mulatság előkészületi munkálatai. Az őszi és téli
időszakban egyre több céges, valamint családi
rendezvény megtartására kerül sor a kúria ter- és egyeztetett időpontot szertartás valamint
meiben. A jövő évre vonatkozóan pedig már lakodalom megtartására vonatkozóan.
számos házasulandó pár keresett fel minket
Jankovich-kúria dolgozói

Egyesületi hírek

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület
klubnapot tartott az elmúlt hónapokban.
A rendezvény október 12-én a Hársfa étteremben került megrendezésre.
A program előadója Bencs Attila, a Hamburger Hungária
Kft. ügyvezetője volt. A nagy létszámú hallgatóság tájékoztatást kapott a cég fejlesztéseiről és stratégiai terveiről, valamint a vállalkozások lehetőségeiről. Bencs Attila előadását
követően a Trend Ingatlan Kft. tulajdonosa, Takács Attila
tájékoztatta a jelenlévő vállalkozókat Dunaújváros és környéke ingatlanpiaci helyzetéről.
A tartalmas és aktuális témákat felölelő klubnapunk a vállalkozók témákhoz kapcsolódó üzleti beszélgetésével zárult.
Egyesületünk november 2-án megtartott vezetőségi ülésén
a tagok az alábbi témakörökben hoztak döntést:
– Megrendezésre kerül a közeljövőben a rácalmási sportcsarnok kivitelezője (a Laterex Kft.) és a helyi vállalkozók
találkozója.
– Egyesületünk 2017. április 8-án újra megrendezi
Rácalmási Kézművesek Kirakodóvásárát, amely rendezvényen ismét lehetőség nyílik minden helyi vállalkozásnak a
bemutatkozásra.
– A Válallkozók Rácalmásért Egyesület közgyűlésének
időpontja: 2017. január 26.
Szabó András
VRE elnök
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A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

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

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

KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÖR
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda:
17.00-19.00

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

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

HÖLGYFITNESS
Vezetője: Czakóné F.
Zsuzsanna
Kedd
19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00
CIKK-CAKK
FOLTVARRÓ KÖR
Vezetője: Polákovicsné
Pálinkás Márta
Minden hónap 2. és 4.
szombat 15.00-18.00
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)

„RINGATÓ”
ZENÉS FOGLALKOZÁS
KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap 1. és 3. kedd
10.00-11.00

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

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek:
15.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök: 16.00
(kéthetente)

SZENT GYÖRGY POLGÁRŐR EGYESÜLET
Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó péntek 19.00-21.00
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

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

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

Rácalmás
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Figyeljenek az iskolánál!
Mostani
beszámolónkat
szintén a megszokott szöveggel kell kezdeni: a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény a településünkön nem
történt. Viszont a vállalkozók
utcájában egy ipari telepen
éjszakai látogatók jártak, akik
a lézer csapdát kijátszva ablak
befeszítési módszerrel jutottak
be a telep raktárába, ahonnan
nagy értékű kéziszerszámokat
tulajdonítottak el.
Egyesületünk tagjai a halottak napján és mindenszentekkor is nagy létszámmal voltak
jelen a temetőben és környékén
annak érdekében, hogy a hátrahagyott gépjárműveket és holmikat illetéktelen személyek
ne tulajdoníthassák el, illetve
ne rongálják meg a járműveket.
Nagyon sokan megfogadták
tanácsainkat, és járműveikben
nem, vagy csak elvétve hagytak értéktárgyakat, így nem
is igen volt érdemes bármit is
reckírozni az erre szakosodott
személyeknek. Az október 23-i
ünnepség biztosítása is sikeresen volt végrehajtva, a rendezvény ideje alatt hat polgárőr
felügyelt a parkoló gépjárművek biztonságára, majd a koszorúzási ünnepség zavartalan
lebonyolítására. Tagjaiknak ebben a hónapban is kijutott egy
dunaújvárosi öngyilkosjelölt
keresése Rácalmás alsó Dunaparti részén, a keresett személy
tudomásunk szerint a mai napig nem lett meg.
A téli idő beköszöntével ismét meg fognak jelenni az illegális tüzelőanyag-kereskedők
városunkba is, ezért hívjuk fel
a lakosság figyelmét arra, hogy
minden ilyen alkalmi árusnál
legyünk gyanakvóak. De leginkább azt tanácsolnánk, hogy ne
is kössenek alkut az ilyen kereskedőkkel, mert könnyen áldozattá válhatnak. Idős, egyedülálló emberek inkább kérjenek
segítséget szomszédtól vagy
családtagtól, egymagukban ne

üzleteljenek idegenekkel, és főleg a lakásukba, de még a kertjükbe se engedjék be őket. Sok
bajtól kímélik meg magukat,
ha kellő elővigyázatossággal
járnak el.
Nagyon sok sportot szerető
személy van településünkön, de
vannak olyanok is, aki egészségük megóvása érdekében esténkén futással töltik szabadidejük
egy részét. Ezt gyakran életük
veszélyeztetésével teszik, mert a
sötét utcán, kivilágítatlan területen, sötét öltözetben kocognak, pedig egy ötszázforintos
láthatósági mellény vagy egy
cipőre, melegítőre ragasztott
fényvisszaverő csík életet menthet. Továbbra sem használják
iskolásaink az általunk ingyen
kiosztott láthatósági mellényt,
de feszegethetnénk itt most a
kerékpárosaink hanyag viselkedését is.
Az adonyi, dunaújvárosi és
a helyi körzeti megbízottak a
közeljövőben átfogó akciókat
szerveznek Rácalmáson és a
környező településeken, amikor
nem a múlthoz hasonlóan citromot fognak osztogatni a szabálytalankodóknak, hanem igazi
büntető csekket. Éppen ezért felhívjuk minden érintett figyelmét,
a szabályok betartására.
Nagyon nagy problémát
okoz reggelente az iskola és az
óvoda környéki közlekedés. A

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

gyalogátkelőhelyeken álló és vigyázó polgárőrök nem tudják
meggyőzni a gépjármű-tulajdonosokat a szabályos közlekedési
rend betartásának fontosságáról. A legnagyobb probléma
a gyalogátkelőhelyen illetve a
zebra közvetlen közelében való
megállás. Felfoghatatlan, hogy
a szülők nem értik meg, milyen
veszélyhelyzetet teremtenek a
gyerek számára. Mint láthatták,
a közelmúltban már rendőri jelenlét is szükséges volt az elszaporodott vétségek miatt. Ha ez
továbbra is így fog lenni, akkor
a rendszeresen szabálytalankodókat az ott posztoló rendőr
pénzbírsággal fogja sújtani.
Kérjük autós társainkat,
hogy gyermekeink testi épsége
érdekében is tartsák be az idevonatkozó szabályokat. De ne
feledkezzünk el sötétedés előtt
a kertkapukat, ajtókat zárni,
mivel a korai sötétedés miatt
szívesen látogatnak el ilyenkor
a besurranásra szakosodott tolvajok a lakóövezetekbe. Továbbé kérjük a szomszédokat, hogy
figyeljék egymás ingatlanát.
Délután négy óra tájban már
sötétedni kezd, ilyenkor nagyon sokan még dolgoznak, és
a betörők kifigyelhetik hol nincsenek otthon... Amennyiben
bármilyen gyanúst személyt,
gépkocsit látnak, azonnal hívják fel a körzeti megbízottakat,
vagy polgárőrségünket!
Reméljük ezzel a néhány
jótanácsokkal segíteni tudtunk
békés, nyugodt hétköznapjaink
megteremtésében.
Egyesületünk tagjai továbbra is teljesítik vállalt feladataikat, hogy a jövőben is
fennmaradjon Rácalmás jónak
mondott közbiztonsága.
Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretne részt venni egyesületünk
munkájában.
Segíts, hogy segíthessük!
Vizi István
elnöségi tag

Közel ötven művész mutatta be
alkotását a dunaújvárosi Kortárs
Művészeti Intézet őszi tárlatán
október végén, november elején.
A Rácalmáson élő alkotók közül
Ihász János ötvös, díszműkovács
egyik kiváló munkáját is láthatta
a nagyközönség

Adventi gyertya

Advent első vasárnapja
Időpontja évről évre változik,
Szent András napjához legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Idén november 27-én lesz
az első adventi vasárnap Színe
a lila: a templomi terítő lila, a
szertartáson a pap lila miseruhát
vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó
gyertya színe is lila.
Advent második vasárnapja
Színe hasonlóképpen a lila.
Az ádvent mellett a nagyböjti
időszaknak is lila az ünnepi színe
az egyházi liturgiában. Számos
helyen a karácsonyt megelőző
hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.
Advent harmadik vasárnapja
Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi
közül, ádvent második felének
kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín,
amely az örömöt szimbolizálja.
Advent negyedik vasárnapja
Színe a bűnbánatot kifejező
lila. Az adventi koszorún mind
a négy gyertya egyszerre ég ezen
a napon.
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Ötödik éve száguld padlógázzal
a Hankook Abroncsadományozási Programja
Több mint 10 ezer átadott gumiabroncs,
megközelítőleg
128.500.000 megtett kilométer, 846 érintett nonprofit
szervezet, 93.030 négyzetkilométeren 3155 település és
9.893.899 érintett személy,
vagyis Magyarország teljes területe és lakossága. Ezek a számok írják le legpontosabban a
Hankook Tire Magyarország öt
éve elindított abroncsadományozási programját. Rideg, objektív adatok, amelyek mögött
hétköznapi hősök, embertelen
erőfeszítések és segítségre
váró sorsok vannak.

Az abroncsgyártó óriás
rácalmási egysége, a Hankook Tire Magyarország
több mint 10.300 abronc�csal, 210.000.000 forint értékben támogatta a hazai
nonprofit szektor 846 kisebb
és nagyobb szervezetét. Ha
ezeket az abroncsokat mind
egymásra raknánk, több mint
5 km magas tornyot építhetnénk, amely ötször magasabb
lenne, mint a Dubaiban található Burdzs Kalifa, a világ
legmagasabb felhőkarcolója
(828 m). A támogatott szervezetek összesen több mint
120.000.000 km-t tettek
meg, ami nagyjából 3.200
Föld körüli utat jelent.
A 2012-ben indított, Magyarországon egyedülálló
kezdeményezés célja, hogy
olyan közhasznú szervezeteket és kisebb alapítványokat támogasson a Hankook,
amelyek tevékenységükkel a
társadalom számára fontos
szolgálatot végeznek, akik
sokszor rendkívül korlátozott
anyagi lehetőségek mellett,
nagyon gyakran láthatatlanul
végzik áldozatos munkájukat.
2016 őszén a Hankook
Magyarország Kft. 3010 db
abroncsot, 65 millió forint
értékben adott át a kedvezményezetteknek, ebből több

mint 2000 darab abroncsot
a pályázó kisebb nonprofit
szervezetek vehettek át, köztük többen már nem az első
alkalommal.
Az Országos Mentőszolgálat és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén harmadik, a Magyar
Vöröskereszt pedig második
alkalommal kapott abroncstámogatást.
„Büszkék vagyunk arra,
hogy öt évvel ezelőtt európai szinten egyedülálló
kezdeményezést
indítottunk a Hankook Abroncsadományozási Programmal,
amelyben közvetetten a teljes
lakosságot érintő támogatást
biztosítunk. Mi sem bizonyítja a program sikerességét
jobban, mint hogy évről-évre
egyre több non profit szervezet pályázik a lehetőségre,
így széles körben támogathatjuk a magyar civil szerve-

zetek mindennapi áldozatos
munkáját. Továbbra is csak
buzdítani tudom őket, hogy
jelentkezzenek, pályázzanak
és kitartást kívánok munkájukhoz!” - mondta el Lee
Sang IL, a Hankook Tire
Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatója.
„A Magyar Vöröskereszt
munkatársai évente több
tízezer kilométert tesznek
meg gépjárművel. Legyen szó
véradásszervezésről, szociális
munkáról vagy a katasztrófa-válaszadásról, elengedhetetlen az autók használata.
Utcai szociális szolgálatunk
a krízis időszakban csúcsra
jár és karácsony közeledtével
is egyre több családhoz kell
eljuttatni a beérkezett adományokat. A mindennapos
használat miatt kiemelten
fontos, hogy megfelelő gumik legyenek az autóinkon,
ezzel is biztosítva kollégáink

biztonságos utazását. Köszönettel tartozunk a Hankook
Tire Magyarország Kft-nek
a hasznos adományért.” mondta el Kardos István, a
Magyar Vöröskereszt főigazgatója. „Egyesületünk eltűnt
személyek mentőkutyával
történő felkutatásával, és speciális mentési szakértelmet
igénylő feladatok ellátásával
foglalkozik. A mentésekhez
használt gépjárművek évente több tízezer kilométert
tesznek meg, ezért fontos,
hogy a járművek mindig jól
felszereltek és biztonságosak legyenek.” - nyilatkozta
Pappné Altsach Andrea, a
Cserhát. Mentőkutya Közhasznú Egyesület elnökhelyettese.
A tervek szerint 2017 késő
tavaszán újra indul a Hankook Abroncsadományozási
Programja, a kisebb nonprofit szervezeteknek már
márciustól érdemes figyelni
a www.hankookadomany.hu
weboldalt.
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A városvédők és az örökbefogadott ágyások gazdái most is sokat dolgoztak

Legyen télen is virágözön!
Színpompás virágok, név
szerint árvácskák ékesítik
már egy hete Rácalmás közterületeit. Sok önkéntes vette
ki részét az ültetésből napokkal ezelőtt.
Nemzeti ünnepünk előtt
igazán kitettek magukért
a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület tagjai,
valamint azok az önkéntesek, akik örökbe fogadtak
közterületi virágágyást a településen. A parkok és utak
mentén kialakított virágligetek gondozói először rendbe
tették a köztéri ágyásaikat,
majd elültettek szám szerint 1400 darab árvácskát.
Nagyon sokan szorgoskodtak azon a délutánon. A városvédők vezetőitől tudjuk,
hogy körülbelül ötvenenhatvanan tevékenykedtek a

főutca mentén, a művelődési
háznál, a közösségi parknál,
a temetőben általuk gondozott síremlékeknél, és még
számos helyén a kisvárosnak.
A picit idősebbektől elkezdve
az egészen fiatal utánpótlásig
sokan dolgoztak, ismét virágosítottak. A néhány éves
picike lány, Trenka Janka
például a nyugdíjasok csapatát erősítette nagymamájával,
Melegné Mikó Erzsébettel
a művelődési háznál. Hiába, no, nem lehet elég korán
kezdeni a településszépítést!
Ezzel az őszi akcióval erre
az évre már végeztek a városvédők a virágosítással, az
elültetett gyönyörű árvácskák
- reméljük - május közepéig
szépen díszítik a rácalmási
közterületeket. (Forrás: DH
és facebook)
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Legfőtt tudnivalók
a kéményseprésről

Készülünk adventre
Az elmúlt hetekben sem
unatkoztunk és a fent valónak
hála, az időjárás is mindig kegyes volt hozzánk. Október
22-én a pomázi csapat által
szervezett 56-os emléktúrán
vettünk részt. Három csoportra osztva 14, 20, illetve
30 kilométeres távot teljesítettünk a Pilisben.
Elindultak a betlehemes
játék próbái. Az idén is megújul szövegében, dalaiban és
mondanivalójában az előadás.
Csaknem minden szerep elkelt már az első alkalommal,
angyalnak, pásztornak szívesen látunk még érdeklődőket, akik egy jó társaságban
szeretnék megélni várakozás
és az ünnep hangulatát. Hagyományosan fellépünk a
Rácalmásiak Karácsonyán, az
éjféli misén, a Deák téren és az
öregek otthonában Kulcson.
November 2-5. között
tartottuk őszi portyánkat.
A Keleti-Mecsek szívében a
pusztabányai kulcsos házban
vertünk tanyát. Bebarangoltuk a környéket, megismerkedtünk a vidék történelmével, természeti szépségeivel.

Játszottunk, vetélkedtünk,
énekeltünk és sokat tanultunk.
November 12-én, a lapzárta időszakában Bicskén
leszünk/voltunk a kerületi
regös napon. A regös cserkészet elsősorban a hagyományőrzésről szól. Ennek
keretében lesznek kézműves
foglalkozások (fafaragás, bőrözés, tűzzománc, nemezelés,
csuhéfonás, stb.), táncház, városismereti vetélkedő és még
sok meglepetés.
November 19-én toborzót tartunk Dunaújvárosban.
Szeretnénk elindítói és mentorai lenni az ottani mozgalmi életnek. Szeretnénk minél
több fiatalnak értékeket, értelmes célokat mutatni, hogy
egészséges, boldog, hasznos
felnőttek váljanak belőlük!
December 10-én a művelődési házban tartjuk hagyományos jótékonysági rendezvényünket. Köszönettel
fogadunk minden támogatást, felajánlás!
Blau Sándor
Szent Miklós
Cserkészcsapat

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik
a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú
városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem
szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes
települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés
esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő
15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt.
Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát
a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni,
akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A
harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint),
de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha
ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését
és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő
működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt
kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen
a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat
elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az
1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el.
További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő
semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során.
Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt
fogad el.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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A Kulcs-rácalmási
Református Gyülekezet hírei

- Minden alsós gyermeket (hittanosokat is) és szüleiket
is szeretettel várjuk adventi játszóházunkba december
3-án, szombaton 9:00 órára a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde tornatermében. Nem csak a szokásos
játszóházat hozzuk létre, hanem egyben készülünk egy
meglepetéssel is! A játszóház 12:00 órakor ér véget.
- December 24-én 16:00 a Rácalmáson a református-evangélikus templomba minden a családot szeretettel
várunk a szentesti alkalmunkra!
- December 25-én 10:30-kor karácsony első napján ünnepi úrvacsorás istentiszteleten vagyunk együtt a
rácalmási református-evangélikus templomban.
Áldáskívánással:
Fodor István

Jankovich Miklós
általános iskola

Megszépült a tanterem

Az 1.a osztályosok felújított teremben kezdték meg a tanulást
az őszi szünet utáni hétfőn. Amíg a gyerekek otthon pihenték ki az
első iskolai hetek fáradalmait, addig a szülők a rendelkezésre álló 1
hét alatt felújították a terem megkopott, elhasználódott parkettáját.
A csiszolás, hézagtömítés, lakkozás után minden tisztán, csillogón
került vissza a helyére a tanteremben. Új függönyök is kerültek az
ablakokba. A felújítás teljes költségét az osztály szülői közössége
állta. A gyerekek örömmel vették birtokba a megszépült, megújult
tantermüket. Köszönöm az osztály összes szülőjének a segítséget, a
támogatást!
Szabó Tiborné

A tél és a fűtési szezon veszélyei
A tél számtalan örömforrása mellett sajnos veszélyeket is rejteget, azonban ha
tisztában vagyunk ezekkel és
betartunk pár alapvető biztonsági szabályt, akkor nem
kell gonddal, bosszúsággal,
tragédiával
számolnunk.
Annak érdekében, hogy az
állampolgárok minél szélesebb körében ismertek legyenek a veszélyek és az ellenük
való védekezési módok, a
Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitánysággal,
az Országos Mentőszolgálat
Közép-dunántúli Régiójával
és a Kémény Zrt.-vel közösen sajtótájékoztatót tartott a
közelmúltban Székesfehérváron, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.
Az újságírókat Magosi
Lajos tűzoltó ezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság fogadta.
Köszöntőjében kiemelte az
előrelátás, a felkészültség, az
öngondoskodás fontosságát.
Mindenképpen ajánlott figyelemmel kísérni a meteorológiai előrejelzéseket, a
katasztrófavédelem tájékoztatóit, közleményeit. Természetesen, mind a hivatásos,
mind a civil szervezetek arra
törekszenek, hogy bármikor

és minden helyzetben megadják a segítséget a bajbajutottaknak. A legfontosabb
tényező a megelőzés, hiszen
az lenne a legjobb, ha minél
kevesebben kerülnének bajba
és szorulnának segítségre.
A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője, Kiss
Z. Edward rendőr őrnagy
elmondta, hogy a rendőrség
két jelentős területe a közlekedésbiztonság és a személybiztonság szavatolása.
Az előbbi érdekében idén
is meghirdették a „Látni és
látszani” programsorozatot,
amely a gépjárművezetők és
gépjárműveik téli felkészítéséhez nyújt segítséget. A
személyvédelem során nagy
hangsúlyt kapnak a rendőrség körzeti megbízottjai, akik
saját területeiken jól ismerik
az állampolgárokat, helyi sajátosságokat, ebből adódóan
rendszeresen figyelemmel
kísérik például az idős embereket, annak érdekében,
hogy senki ne legyen a hideg
áldozata.
A Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai
Zrt. vezérigazgatója, Németh
Sándor a különböző tüzelőanyagú fűtési rendszerek veszélyforrásairól beszélt. Minden esetben gondoskodni kell

a megfelelő mennyiségű levegő, illetve oxigén utánpótlásról, különösen, ha jól tömítő
műanyag nyílászárók vannak
beépítve. Remélhetően minél
többen vásárolnak szén-monoxid-érzékelőket. Ebben
az esetben fűtéstechnikai
szaküzleteket keressenek fel,
mivel ezekben az üzletekben
garantált a megfelelő minőség és a szakmai segítség.
Sajnos egyre nagyobb
problémát jelent, hogy a szilárd anyag tüzelésű kazánokban háztartási hulladékot is
elégetnek. Azon kívül, hogy
a levegő védelméről szóló
törvény értelmében ez szigorúan tilos, mivel súlyosan
környezetszennyező, komoly
biztonsági problémákat is
felvet. A műanyagok, gumik
égése során mérgező gázok,
gőzök szabadulnak fel, valamint a kazán égésterében és
kéményében kátránylerakódást okoznak. Több esetben
is előfordult, hogy az évente
kötelező kéményseprő-ipari
ellenőrzés során a kémény
megfelelő műszaki állapotban volt, azonban a helytelen használatból következően
kéménytűz keletkezett, illetve
részleges vagy teljes elzáródás
esetén a füstgázok visszaáramoltak a lakótérbe.

A mentőszolgálatot Pápai
Imre képviselte, aki tájékoztatójában nagy hangsúlyt helyezett a szén-monoxid (CO)
mérgezések megelőzésére, a
mérgezés élettanára, tüneteire. A CO nem véletlenül
kapta a csendes gyilkos elnevezést. Szintelen, szagtalan,
a mérgezés kezdetei tünetei,
úgymint gyengeség, fejfájás, hányinger számos más,
például megfázásos jellegű
állapottal könnyen összekeverhetőek.
Minden télen előfordulnak kihűlés következtében
bekövetkezett
tragédiák.
Fontos, hogy ne csak a szabadban lévő embertársainkra
figyeljünk, hanem az egyedül
élő, legtöbbször idős szomszédainkra is. Mindenképpen gyanús körülménynek
számítanak, ha már hosszabb
ideje nem láttunk valakit és a
kéménye sem füstöl.
A sajtótájékoztatón felvetett témák közös jellemzője,
hogy előrelátással, a másik
emberre történő odafigyeléssel, felelősségteljes közlekedési morállal és a környezetünkben lévő berendezések
megfelelő műszaki állapotának fenntartásával tragédiákat, nagy anyagi kárral járó
eseményeket előzhetünk meg.
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Tisztelt
Rácalmási Lakosok!

Az idei évben is meghirdetjük adománygyűjtő akciónkat, mert szeretnénk a
rácalmási rászoruló gyermekek karácsonyát
szebbé, maradandóbbá tenni.
Ezért kérnénk önöket, hogy ha módjuk van rá, adományaikkal támogassák rendezvényüket.
Várunk szeretettel használt, de még jó állapotban lévő
játékokat, könyveket, iskolai eszközöket, tartós élelmiszert,
higiéniai eszközöket.

Az alábbi címeken várjuk
december 15-ig az adományokat:
Manóvár Óvoda és Bölcsőde
(Rácalmás, Szigetfő u. 17.)

Jankovich Miklós Általános Iskola
(Rácalmás, Szigetfő u. 24.)

Rácalmási Védőnők
(Rácalmás, Korányi tér 1.)

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
(Rácalmás, Széchenyi tér 19.)
Köszönettel:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai
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

ok:
Közérdekű telefonszám25/517-850

l:
25/517-866
Polgármesteri hivata
25/517-855
  Jeg yző
  Polgármester
25/517-863, 517-864
25/517-861
   Adóüg yi iroda:
25/517-856
  Pénzüg yi iroda:
25/517-852
  Építésügyi iroda:
és aljegyző:
   Szociális iroda,
-020
Jankovich-kúria25/440
25/440-023
25/517-840
Iskola:
25/440-440
Óvoda és Bölcsőde:
25/440-018
Családsegítő Szolgálat
lat:
25/440-038
Gyermekjóléti Szolgá
lózat:
25/440-456
Szociális Gondozói Há
yvtár:
30/621-0959
Művelődési ház és kön
Körzeti megbízott:
30/621-0962
25/898-028
Polgárőrség:
dr. Mercz Gabriella
20/341-3839
Háziorvosok:
dr. Árgyelán Sára
20/413-1556
dr. Földi Ágnes
s:
rvo
30/648-5481
Gyermeko
dr. Jáky Ágota
Fogor vos:
rmekorvosi ügyelet,
25/251-063
Háziorvosi, házi gye
központ, Kulcs:
gyi
égü
szs
egé
i
ség
Kistér
25/509-060
25/441-261
Posta:
80/205-020
25/436-535
E-ON:
állítás:
tsz
mé
sze
,
ett
Dunan
40/462-000
Mezőföldvíz:
tén
(csőtörés, dugulás) ese
20/509-7790
Technikai probléma
y
örg
20/362-4188
helyben Ragacs Gy
Tarr Kft. - kábel tévé:
70/459-2561
20/805-9009
:
Kft. Szennyvízszállítás
LIQUID-PORTER
20/377-7842
Állatorvosi rendelő:
Anikó
30/951-0062
   Dr. Beregszászi
25/789-053
   Dr. Szlávik Ferenc
detésfelvétel:
20-354-8122
Rácalmási képújság hir
us plébános:
Bozai Márton katolik

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!
Babai Amira, 2016. október 17., Rácalmás, Fő u.
Vincze Viktória Réka, 2016. 10. 27., Rácalmás, Dózsa Gy. u.,
Kántor Viktória Eszter, 2016. 10. 28., Rácalmás, Fő utca,
Horváth Anita, 2016. 10. 29., Rácalmás, Móricz Zs. u.
Débics Gellért Ákos, 2016. november 3., Rácalmás, Hold utca
Jónás Dávid, 2016. november 9., Rácalmás, József A. u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Apróhirdetés
Kiadó helyiséget keresek Rácalmáson oktatási célra. Min. 25-30 m2-es,
fűthető, mosdóval rendelkező, külön bejáratú. Tel: 30/2-169-261
q
Vennék jutányos áron hűtőszekrényt és kétszemélyes ágyat. Érdeklődni: 30327-7343
q
Eladó Völgy utca 1. szám alatt 3 szobás családi ház 20 m2-es hozzáépített
műhellyel. Irányár 16 millió forint. Érdeklődni: 30-560-3084
q
Eladó szalagfűrész 60-as, asztali körfűrész, asztali marógép 380-as, használt
íróasztal, konyhaasztal, használt parketta 16 m2. Érdeklődni: 25/742-759
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Bánáti szerb népzenei találkozón jártunk
A Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület a
Rácalmási Napsugár As�szonykórussal közösen immár 3. alkalommal volt résztvevője a bánáti szerb népzenei találkozónak (Banatski
Sabor) 2016. november 5-én.
Az idei évben csatlakozott hozzánk Juhos Melinda
és harmonika együttese is.
Mindkét csoport nagy sikert
aratott és a záró est után nagy
élményekkel tért haza.
A Napsugár Asszonykórus 1998-ban alakult és azóta is részese Rácalmás város
kulturális életének. Rendszeresen szerepel a városi rendezvényeken és a környék
településeinek rendezvényein (Baracson a Népdalkörök
találkozóján, Nagyvenyimen
a Pünkösdi Dalostalálkozón).
Évről évre szép eredménnyel
vesz részt a kórus a Székesfehérváron megrendezésre kerülő nyugdíjas Ki mit tud?-on
is, ahol 2014-ben szerb népdalokkal szerepelt. A szerb
nemzetiségi önkormányzattal 5 évig működtek együtt
szerb népdalok tanulásában.
Két éve a Rácalmási Szerb
Hagyományőrző Egyesülettel folytatják a daltanulást.

Szerb rendezvényeken, kiállítás megnyitón, könyvbemutatón nagy sikerrel adják elő a
szerb dalokat, Juhos Melinda
harmonika kíséretével. Már
harmadik alkalommal vesznek részt a Banatski Saboron.
A találkozóra való felkészülésben több segítséget is
kaptak. A dalok betanítá-

sában Igmándi Zita, a szövegben, kiejtésbem Mohainé
Csupity Zsófia, a hangszeres
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kíséretben Juhos Melinda
működött közre, ami nagyban hozzájárult a sikerhez.

A Rácalmási Szerb
Hagyományőrző Egyesület

élőzenés kóló
táncházat tart
2016. december 5-én, hétfőn
18 órától a művelődési házban.
A zenét a tököli Kóló zenekar szolgáltatja.
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Amikor a Jankovich kúria belső
udvarán sétálunk, látjuk a Pokol-pincét. A legenda alapján
a Jankovichok itt kártyázták el
vagyonukat. Ezt a legendát, ha
boncolgatjuk, egy család szomorú- tragédiája bontakozik
ki.
A tudós Jankovich Miklós
fia volt Lőrinc (1808-1857).
Lőrinc felesége báró Laffert
Viczenzia (1814 -1893).
Lőrinc és Viczenzia házasságából nyolc gyermek született. A legidősebb fiú Gyula
(1834-1882). Ő volt a család
kedvence. Nagybátyja, József
a rácalmási kúriát és a birtokok felét 1860-ban Gyulára
hagyta. Ez a történet Gyuláról és a családjáról szól.
Egy család tragikus története
Jankovich Gyula 1834ben a vadasi birtokon született. Pesten járt iskolába,
jogász végzettséget szerzett
és ezt a tudását hasznosította. Több éven keresztül a
császári és királyi hadsereg
tagja volt és mint százados
szerelt le. A 60-as években
országgyűlési képviselőnek
választották és a jogi-igazságügyi
bizottságokban
igen aktív munkát fejtett ki.
1861-ben a Pesti Lövész Kör
főlövész mesterré választotta. 1866-ban saját költségén
egy huszárezredet toborzott
és éveken keresztül látta el
zsolddal. Amikor jött a porosz háború, felfegyverezte és
harcba vezényelte.
1870-ben a király az Igazságügyi miniszter előterjesztésére a Pesti Királyi Ítélőtábla rendes bírájává nevezte ki. 1871-ben munkájáért
Portugál Királyi Krisztusrend
lovagkeresztjét kapta.
Ugyanakkor
1868-tól
érezhető, hogy az elmebaj egy

Jankovich Gyula
különleges fajtája kerítette
hatalmába: nem tudta értékelni a pénzt és egyre többet költött. A költekezésnek
egyre kevésbé volt meg a fedezete. Adósságot adósságra
halmozott. Ezt a pazarlási tébolyt külső szemlélő nem úgy
élte meg, mintha tébolyodott
lenne, ezért évekig a képviselői munka és a tébolysággal
járó költekezés együtt jelentkezett. 1870-ben képviselői
mandátumáról lemondott.
A rácalmási Jankovich-kúriában lévő pincében a kártyázások egyre gyakoribbá
váltak és Jankovich Gyula
azt mindig óriási veszteséggel
fejezte be. A nagy vadászatokon az ő felajánlott díjait
lehetett elnyerni.
A vagyon mentése érdekében a rácalmási, pentelei,
valamint másutt található vagyont a gyermekei és felesége

nevére íratták, így fölötte már
részben az árvaház rendelkezett, de végül is ez sem mentette meg az elárverezéstől.
Az 1870-es évektől egyre
gyakoribbak a lefoglalások
és az árverések, az újságok
folyamatosan hirdetik ezeket.
Végül 1875-ben elmebajnak minősítették Jankovich
Gyula viselkedését, ezért a
család kérésére tébolydába
utalták. Így élete végéig a
Schwarzel féle intézetben élt.
Felesége nagybaráthi Huszár Ilka (1832-1909), akivel
1858-ban kötött házasságot.
Gyermekei 1859-1869 között születtek: Viktor, Olga,
Leónia, Margit, ,Mária és
Gyula. Leónia születése után
meghalt. Ilka a 70-es 80-as
években széleskörű társadalmi életet élt.
Jankovich Gyula 48 éves
korában, 1882-ben a Sch-

warzel féle intézetben hunyt
el. A Jankovich kápolna kriptájában nyugszik. Felesége 77
éves korában 1909-ben halt
meg Tata-Tóvárosban és a
Jankovich kápolna kriptájába
temették el.
Olga leányuk 1860-ban
született, Rácalmáson a birtokos Posztoczky Károlyhoz
ment feleségül. Az ő fiuk az
Európa-hírű csillagász, ifj.
Posztoczky Károly.
Ifj. Jankovich Gyula
1866-ban Rácalmáson született. Az alapfokú iskola elvégzése után Pesten tanult és
érettségizett. Elkezdte a jogi
egyetemet, de nem fejezte be.
Négy nyelven beszélt. 1888ban 22 éves korában megnősült, feleségül vette Kégl
Stefániát. 1889-ben megszületett egyetlen gyermekük.
Véleményem szerint az esküvői pompa, annak mérete,
nagysága már jelezte apjától
örökölt betegségét, a pazarlási tébolyt. Az alábbiakban
néhány korabeli újságcikken
keresztül mutatom be az ifj.
Jankovich Gyula életét. Ehhez magamtól semmit sem
tettem.
Fővárosi Lapok 1888. 10.
Családi ünnepély
Rác-Almáson,
a
Jankovich- család ősi kastélyában, szombaton fényesen
ünnepelte a rokonság a fiatal
úrnő beiktatását. Jankovich
Gyula földbirtokos vezette
új otthonába fiatal nejét, Kégl
Stefánia úrnőt. A kocsisort,
mely a fiatal párt és a nagyszámú vendégeket a hajóállomástól hazáig kísérte, már
a határnál mozsárdörgés és
paraszt-bandérium fogadta.
A kastélyban pedig a tisztelgés után fényes tűzijáték, úri
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lakoma es reggelig tartó bál
következett.
Pesti Hírlap 1893. 11.
Egy édesanya kérése
A szomorú nevezetességre vergődött „puchói földesúrnak”, Jankovich Gyula
Józsefnek édesanyja: özvegy
Jankovichné Huszár Ilka
rácalmási birtokosnő ma folyamodott a budapesti törvényszékhez, hogy fiát, mint
pazarlási tébolyban szenvedőt, gondnokság alá helyezze s e célra Posztoczky Lajos
ügyvédet ajánlja. Az édesanya
azt mondja, hogy fia öröklött
elmebajban szenved, mert
férje is tébolydában halt meg
47 éves korában s azon is a
pazarlási téboly konstatáltatott. A fiú is minden különösebb ok és élvezet nélkül
szórta a pénzt; 24 éves korában több százezer forintot
költött el, anélkül, hogy meg
tudta volna mondani, mire?
Sajnos az édesanya kérését
a hatóságok és orvosok nem
vették figyelembe, mindvégig
egészséges embernek tekintették, aki egy szélhámos. Férj
és feleség 1891-ben meg-állapodtak, hogy a maradék vagyont a feleségre íratják, így
mentve, ami menthető.
Budapest Hírlap, 1896. 02.
Hamisító bankárok
Két nappal ezelőtt megírtuk, hogy a büntető törvényszék két kiküldöttje házkutatást tartott az „Agraria” bankbizományi és forgalmi iroda
egy szobából álló „fényes helyiségeiben”, de bizony üres
kézzel kellett hazamenniük,
mert a bankár uraknak, akik
akkor már néhány földbirtokost irgalmatlanul becsaptak,
nem volt semmijük, amit fedezet fejében le lehetett volna
foglalni, sőt még üzleti könyveik sem voltak. A „bankárt”
és ott lévő társát aztán a
vizsgálóbíró a jövő hét egyik
napjára maga elé idézte és valószínű, hogy meg is fognak
jelenni, ha ugyan addig még
egyéb bűneik fölfedezésétől

való félelmükben szépen itt
nem hagyják a székes fővárost. Mert nemcsak ezt a két
földbirtokost csapták be, aki
följelentette őket, a károsodottak száma rajtuk kívül
talán meghaladja a százat is
és azon kívül a két bankár
közül az egyik hamisítást is
követett el.
Budapesti Hírlap 1904. 04.
A puchói nábob pöre
Annak idején nagy port
vert föl az a büntető följelentés, amelyet nagyszámú rászedett hitelezők csalás miatt
Jankovich Gyula ellen tettek.
Puchón hitelből vásárolt birtokot. Ekkor összeszövetkezett Záry Ede és Feld Adolf
nevű emberekkel, akikkel
szélhámoskodni
kezdtek.
Nemesi címeres levelekben
számtalan nagykereskedő
cégtől nagymennyiségű zsírt,
szalonnát, bort, fát és koporsót rendeltek, amiket azután
potom áron eladtak. Amikor
a hitelezők követelésük erejéig pert indítottak Jankovich
ellen, kitűnt, hogy a puchói
birtokot hitelben vásárolta
s különben is úgy meg van
terhelve már, hogy az új követelésekre egy fillérnyi fedezet sem jut. Ekkor csalásért
följelentették Jankovichot,
akit a törvényszék egy évi
fogházra ítélt.
Budapesti Hírlap 1904. 05.
Két válópör
Két hírhedt ember válópere foglalkoztatja most a
budapesti királyi törvényszéket. Mind a kettő az alkotmány-utcai fogházban
ül, amelynek nem egyszer
voltak már a vendégei. A
két férfiú Jankovich Gyula,
akit a puchói nábob címmel
ruházott föl a rendőri krónika, a másik Robelly Jenő,
a váltóhamisító vívómester.
Különös véletlen, hogy a
két javíthatatlan ember ellen egyszerre indult meg a
válópör s a válóok is mind a
két keresetben ugyanaz. Robellyné és Jankovichné azon

a címen kérik szerencsétlen házasságuk fölbontását,
mert férjeik olyan bűntettet
követtek el, melyre a törvény
ötesztendei fegyházat szab.
A két váló pörben ma volt a
békéltető- tárgyalás. Jankovichot egy börtönőr kísérte a
tárgyalásra, ahol boldogtalan

ifj. Jankovich Gyula
felesége már várakozott rá. A
viszontlátás a helyzettel teljesen ellentétben elég szíves,
sőt érzékeny volt. Jankovich
gyöngéden kezet csókolt a feleségének, aki viszont kön�nyes szemmel vigasztalta a
férjét.
Népszava 1905. 04. Kisorsolt
automobilok
Két évvel ezelőtt gyakorta
kaptak levelet egyes földbirtokosok, főszolgabírák külföldről, különösen Antwerpenből, melyben értesítették
őket, hogy automobil-sorsjegyüket kihúzták, még pedig a főnyereménnyel. Ezt
a „főnyereményt”, mely egy
10.000 frank értékű automobilból állott, nyomban átvehetik, ha szállítási, kezelési,
csomagolási költség fejében
100-400 frankot előzetesen
beküldenek. Az értesítettek
közül többen felültek a külföldi levél tartalmának s beküldték a kért összeget. Ezt a
fosztogatást huzamos időn át
űzték, míg végre a beérkezett
panaszok folytán a külföldi
rendőrség ártalmatlanná nem
tette a csalókat: Jankovich
Gyulát, akiről puchói nábob
címen sokat írtak a lapok
törvényszéki rovatai és bűn-
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társát Feld Adolf ügynököt.
Ez utóbbit Antwerpenben
tartóztatták le és a kiadatási eljárás lefolytatása után
hazahozták hazájába, az Alkotmány utcai törvényszéki
fogházba. Feld és Jankovich
automobil- csalási ügyében
a bűnvizsgálatot dr. Perémy
albíró v ezeti.
Magyar földművelő 1908.
10. Szentmihályi kirándulás
A szélhámosok között elsőrangú szerepet játszik évek
óta Jankovich Gyula, akit jóformán egész Európa rendőrsége ismer. A rácalmási
születésű ügynök pompás
megjelenésű, úrias modorú,
javakorbeli férfi. Szélhámoskodását kölcsönök szerzésével kezdte, olyan formán,
hogy a felektől pénzt vett fel
költségekre s azután feléjük
se nézett. Később nagyobb
„vállalkozásokba” kezdett,
melyeket csodás furfanggal
hajlott végre. Szélhámoskodása révén rengeteg összeget
összeharácsolt. A könnyen
szerzett pénzt azonban hamarosan eltékozolta. Őrületes költekezése széles körben
feltűnést keltett. Legutóbb
Rákosszentmihályon tartózkodott s az egész falut
becsapta. Nyolcszobás lakást,
fogatot s egész sereg cselédséget tartott, így mindenki
gyanú nélkül tett neki szívességet. A gyöngyéletnek azonban itt is hamarosan vége
szakadt. Kiderült, hogy az
elegáns úr közönséges szélhámos, mire többen feljelentést tettek ellene. Jankovich
azonban értesült a fenyegető
veszedelemről s megugrott.
Ifj. Janovich Gyula az
1910-20-as években többet
volt börtönben, mint szabadon. Utoljára 1925-ben szabadult. Halálának időpontja
az 1930-as évek eleje.
Szalai Árpád
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Eredményes négy év volt
Rácalmás
Sportegyesület

Bucsi Bence győzött
November 5-én ismét megrendezte a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség a Nagy Hideg-hegy
futást, amely a sportág egyik
legjelentősebb őszi rendezvénye.
A férfiaknál a rácalmási Bucsi
Bence, korosztályos ifi válogatott kenus győzött. A rácalmási
kajak kenusok 15-en vettek részt
a „gyilkos” futáson.
Több évtizedes múltra tekint
vissza a Nagy Hideg-hegy futás,
amelyet egykoron a váci és gödi
kajakosok és kenusok hívtak életre, akik az őszi felkészülés kiegészítéseként hódították meg a hegyet. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség egy évtizeddel ezelőtt állt
az esemény mellé, szervezettebbé
formálta, s ma már az ország minden pontjáról érkeznek indulók,
nem csak kajakosok és kenusok,
de atléták, triatlonosok, evezősök
és kerékpárosok is. Megdőlt az
indulói rekord az idei futáson. A

regisztráltak száma több mint ezer
feletti volt, de több olyan induló is
akadt, aki a helyszínen csatlakozott a mezőnyhöz.
A kellemetlen hideg idő,
az erős szél sem szegte kedvét
az idei Nagy Hideg-hegy futás részvevőinek, rengetegen
gyülekeztek a Cseresznyefai
parkolónál, ahonnan elrajtolt a
7.5 kilométeres hegymenet. Az
indulók között volt háromszoros
olimpiai bajnokunk, Kammerer
Zoltán is, aki beiktatta ezt a futást az őszi felkészülésébe, de
ismét láthattuk a „verseny” alapítóját is, Babella Laci bácsit, aki
frissen, üdén vágott neki a nagy
szintkülönbségnek.
Az idén a leggyorsabban a
rácalmási Bucsi Bence ért fel a
csúcsra 34:04 alatt teljesítette a
távot.
Gratulálunk sportolónknak
ehhez a remek eredményhez!

A Rácalmás Sportegyesület elmúlt négyéves időszakát
lezáró, értékelő és tisztújító
közgyűlést tartott október
26-án. A leköszönő vezetőség
megköszönte a bizalmat, valamit méltatta a közösség eredményes munkáját, ami számos
területen megmutatkozik. Az
SE létszáma másfélszeresére nőtt az elmúlt években,
jelenleg 300-an sportolnak
az egyesület égisze alatt. Új
közösségek születtek, illetve csatlakoztak az egyesület
szervezetéhez, ilyen például a
szabadidő szakosztályon belül
az íjászat és a sakk, továbbá a
felnőtt labdarúgókhoz csatlakoztak az Iramszarvasok, akik
a régi öltözőt fenntartják és
helyreállították azt az önkormányzat segítségével. Fejlődtek a sporteredmények is. A
kajak-kenu tekintetében különösen látványos az előrelépés,
hiszen az utolsó harmadból az
elsőbe küzdötték fel magukat
a sportolóink az egyesületek
országos ranglétráján, de a
többiek is sokat javultak, jól
teljesítenek, amit nagyon fontosan tart Bencs Attila leköszönő és újraválasztott elnök.
A futball terén egy osztállyal
feljebb játszik a csapat, és a kézilabdázók is büszkék lehetnek
az eredményeikre.
A TAO-nak és egyéb támogatások becsatornázásának köszönhetően a körülmények is
sokat fejlődtek az elmúlt négy
évben, valamint a büdzsé (a
forrás, amiből gazdálkodhatnak) is az ötszörösére emelke-

dett. Ennek eredményeként a
gyerekek sportolási körülményei lényegesen javultak, amihez az önkormányzat is hozzájárult, hisz az önrészeket a
város biztosította a tárgyi eszköz beruházások többségénél.
Az egyesület alapszabályában lényeges változásként
hangzott el, hogy a felnőttek
mellett az ifjúsági tagság is
képviselteti magát a közgyűlésen, ezáltal részt vesz a döntéshozatalban. Megemlítendő,
hogy az egyesület ma már 8-10
főnek állandó (rész-) munkát is
ad, bár ennél az elkötelezettség
jóval fontosabb.
Bencs Attila megköszönte
a szülők a támogatást, a tőlük
kapott páratlan és odaadó segítséget, hangsúlyozta: ők a
Rácalmás SE legfőbb szponzorai, sokat megtesznek azért,
hogy gyermekeik, a csapatok
eredményesek legyenek, részt
vehessenek a mérkőzéseken,
versenyeken.
A tisztújító közgyűlésen új
vezetőséget is választottak az
egyesületi tagok. Az elnökség a
következő összetételben folytathatja a munkát az elkövetkező négy évben:
Bencs Attila
Bölcskei Ferenc
Ecsődi Tibor
Garda István
Szabó Zoltán
Nógrádi Sándor
Olaj Péter
Somogyi Attila
Kiss József
Sikert és kitartást kívánunk
nekik!

Jótékonysági bál

A Rácalmás SE Kézilabda Szakosztálya
vacsorával egybekötött

utánpótlás támogatói bált rendez.
Időpont: november 25. 19 óra
Helyszín: művelődési ház
ZENE, ÁRVERÉS, TOMBOLA, BÜFÉ
A bál és a büfé bevételét
a svédországi utazásra fordítjuk!
A jegy ára: 3.000 Ft
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Íjászaink remek éve
A Rácalmás Sportegyesület Vajk Íjász Szakosztálya
versenyekben és sikerekben
gazdag évet könyvelhet el
2016-ban.
Már az év elején 3D
HDH-IAA terem Európa-bajnokságon szerepeltek íjászaink ahonnan egy
ezüst- meg egy bronzérmet
és előkelő negyedik, ötödik
helyezéseket hoztunk, majd
következett a DDR régiós
bajnokságsorozat ahol több
kategóriában is elhoztuk a
régió bajnoki címet, a GP
rendszerben lebonyolított
országos bajnokságon is bajnoki címeket és szép teljesítményeket, sikereket értek
el sportolóink. A 2016-os év
legrangosabb versenye a hazánkban megrendezett 3D
HDH-IAA világbajnokság
követett Sopronban. Remekül helytálltak íjászaink
a nemzetközi mezőnyben
is, hiszen mindenki tudása

legjavát adta, így elégedettek
lehettünk a mezőny élmezőnyében végzett sportolók
teljesítményével,és a két világbajnoki címmel, két ezüstéremmel, két bronzéremmel!
Természetesen a nagy versenysorozatok, nemzetközi
versenyek mellett Örömíjász
versenyeken, találkozókon is
részt vettek sportolóink.
Sikereket nem csak versenyzőként, de versenyszervezőként is elkönyvelhettünk,
hisz két remek versenyt szerveztünk 2016-ban, melyek
íjásztársaink értékelése szerint is technikás, jó hangulatú
események voltak.
Köszönjük minden segítőnknek, támogatónknak,
Rácalmás Város Önkormányzatának, a Rácalmás
Sportegyesületnek, a szülőknek a biztatást és támogatást!
A szakosztály íjászai
és vezetősége

Hagyja az újévi fogadalmat
januárra!
Rendeljen kocsonyát
karácsonyra!
Mától kapható és rendelhető
a ViPi Büfében.
Tel: 30 621 09 63

Szeméthalom a Duna-parton
Ez a lehangoló látvány
fogadott bennünket a Rácköz alatti Duna-parti szakaszon. Valaki a közelből
a szépen rendben tartott
partoldalra, az önkormányzat által kialakított kerékpárút peremére, a közvilágítási oszlop alá kupacolta
fel a kertben összegyűjtött
ágakat, gallyakat, leveleket. Elgondolkodtató, hogy
miközben nagyon sokan a
szabadidejükből áldozva,
fáradtságot nem ismerve
virágosítják, szépítik, gondozzák Rácalmás közterületeit, mások a folyópartra
hordják a szemetüket.
Az önkormányzat vezetői kérik, aki ilyesmit lát,
jelezze a polgármesteri hivatalban!
A jegyző eljár az ilyen
ügyekben, bünteti a közterületen hulladékot elhelyezőket!

