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TARTALOM

Almavirág fesztivál

Utakat építtet az önkormányzat.
Nagy erőkkel dolgozik a kivitelező például a Kinizsi utcában.
2. oldal

Sikeres volt a TeSzedd! Rácalmáson is.
5. oldal

Kiválóan szerepeltek a vízisportosaink.
5. oldal

Versenyt rendezett a Vajk Íjászkör...
14. oldal

Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnek köszönhető Almavirág Fesztivál családi, egészségügyi, sport és
kulturális programjain nagyon jól érezték magukat Rácalmás lakói (Összefoglalót lapunk következő számában
olvashatnak.)

Készül a térfigyelő rendszer

Rácalmás önkormányzata
ötmillió forintot nyert LEADER-pályázaton. Ennek
köszönhetően elkezdődött
a térfigyelő kamera rendszer kiépítése, amelytől azt
remélik településünk vezetői, a polgárőrök és a rendőrség, hogy tovább javul lakóhelyünk jónak mondható
közbiztonsága.
Kamerák
lesznek kihelyezve városunk
bejövő útjaihoz és fontosabb
közterületeire, hogy visszatartsák a bűnözőket. Az elkészült rendszert a rendőrség fogja üzemeltetni.

Példaértékű porta

Sok szép porta van Rácalmáson. Példa értékű a fotón látható Tóth
Árpád utcai családi ház utcafrontja: csodás virágtengerben gyönyörködhetnek az arra járók
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EP-választás!

Az EP-választás
időpontja
Magyarországon
2014. május 25-én lesz, reggel 6 és este 7 óra között lehet szevazni a rácalmási szavazókörökben is.
A választópolgárok névre
szóló értesítőt kaptak postán ugyanúgy, mint az április hatodikai voksolást megelőzően, arról, hogy melyik
szavazókörhöz tartoznak.
Szavazni csak személyesen,
és az értesítőben megjelölt
szavazóhelyiségben lehet. A
szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a
következő érvényes okmányok bemutatásával:
– személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy
vezetői engedély
– vagy a lakcímet vagy
személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Ha a szavazás napján a
lakcímétől, szavazóhelyiségétől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő, és másik hazai településen szavazhat. A kérelemnek május
23-án 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Aki külföldön tartózkodik, és külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő, az
nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb május 17én 16 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodába.
Ha egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához adhatja be legkésőb
május 23-án 16 óráig. A szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet mozgóurnát.
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Utakat építtet
az önkormányzat

Az önkormányzat megbízásából nagy erőkkel dolgoznak a kivitelezők
Rácalmás úthálózatának fejlesztésén. A Kinizsi utcában például már elkészült az út alapja, a patkákkal együtt – az aszfaltozás van hátra. Az
önkormányzatzat útépítésekre 166 millió forintot költ az idén tavasszalnyáron. Dolgoznak a Nap, a Kinizsi, a Babits, a Helyes Imre utcában és a
Venyimi úton

Fasor és pótlás:
közel 100-at ültettek

Az önkormányzat szép
fasorral gazdagította a Jankovich-kúriához
vezető
utat, az egykori Czakó cukrászdánál. Hasonlóan facsemetékkel gyarapodott a
Kulcsi út, valamint a temető melletti útszakasz, vala-

mint pótolták a meglévő
fasorokban kipusztult növényeket is.
A pótlásokkal együtt
mintegy száz facsemete
(gömbkőris, hársfa, platán,
gömbjuhar) lett elültetve
Rácalmáson.

Lakossági tájékoztató

Szennyvízszállítás

2014. április 16. napjától a LIQUID-PORTER
Kft. látja el, Közszolgáltatási
Szerződés keretében kizárólagosan, a szennyvízszállítási
feladatokat az Önök településének közigazgatási területén.
Közszolgáltatási díj
megkezdett 5 m3-enként
7 000 Ft/5 m3
(1 m3 1 400 Ft)
Megrendeléseiket
az
alábbi telefonszámon adhatják le,
8.00 - 18.00 között:
06-20/805-9009
Köszönjük, hogy megtisztelnek bizalmukkal.
Megrendeléseiket várom.
Köszönettel:
Bársony Zsolt
ügyvezető
LIQUID-PORTER Kft.

Változik
az ügysegéd
félfogadási rendje

A Dunaújvárosi Járási
Hivatal ügysegédjének, Kurné Tibold Erikának a munkaterülete nyugállományba
vonulás miatt 2014. május
9-től bővül. Az eddigi feladatokon túl az ügysegédi
teendőket Besnyőn és Beloianniszban is ellátja.
Emiatt a Rácalmáson
2014. május 12-től az ügyfélfogadás heti egy alkalomra csökken, melyet szerdai
napokon 8-12 óráig tart az
ügysegéd. A hétfői ügyfélfogadás megszűnt.
Nem változik azonban a
kulcsi ügyfélfogadási rend,
ami minden héten szerdán
13-17 óráig tart.
Amennyiben a rácalmási
lakosok igénylik, úgy Kurné
Tibold Erikát szerdán 13-17
óráig a kulcsi polgármesteri
hivatalban is felkereshetik.
Kovács Péter
Dunaújvárosi Járási
Hivatalvezető

A holokauszt
áldozatainak
emlékműve

Rácalmás

Képviselői
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Rácalmás Város
Önkormányzatának
képviselőtestületi tagjai közül a következő tart képviselői fogadóórát.
dr. Varga Szabó Lajos
Időpont: 2014. június 4.,
szerda 15 - 17 óráig.
Helyszín: polgármesteri
hivatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea
jegyző

Rácalmás polgármestere, január elején megbízást
adott egy HOLOKAUSZT
emlékmű megtervezésére.
Az emlékmű elhelyezését
illetően több helyszín megtekintése után (a képviselőtestület jóváhagyásával) a
Deák téren történő elhelyezés mellett döntöttünk.

Tudományos ülés

HELYSZÍN

A Deák tér részletes környezettervezésére, a szobor
helyének pontos kijelölésére
szakértő tervező társaság kapott megbízást.
A meglévő zavaró elemek
(villanyoszlop, tűzcsap stb.)
járószint alá történő elhelyezését, a tér burkolását igényes kivitelezéssel kell megvalósítani, illetve a szobor
fogadó talapzatát meg kell
építeni.
A tervezett tér burkolata lépcsőzetesen kialakított
bazaltkocka pódium, amelynek kiscsúcsosodó peremére
helyeznénk az emlékművet.
A téren – amely valamikor
virágzó kereskedelem környezete volt – a tervezett átépítéssel, a műalkotás elhelyezésével igényes európai
minőséget képviselő környezetet valósítunk meg.
A szobor és környezete
együttműködve képes érzelmek közvetítésére!
AZ EMLÉKMŰ

A megdöntött hasáb kibillenése, lendülete majd
fent mozgalmas konstrukciója, a plasztika nyelvén megfogalmazott
konfliktussá,
drámává, tragédiává transzformálódik.
A szobor léptékével, elvont szimbólumrendjével,
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nemes anyagával, mívesen
kivitelezett elemeivel megidézi a véres, embertelen,
pusztító, és szorongással teli
történelmi pillanatot.
A gránitoszlop oldalfelülete fogadja a vészkorszakban elhurcolt emberek
névsorát, illetve a szükséges
jelképeket vagy információkat.
VILÁGÍTÁS
A tér, illetve a park növényeinek és sétaútjainak
megvilágítását az emlékmű
megvilágításával összhangban, azt kiemelve kell megvalósítani. Elektromos kapcsolat a közeli térvilágításról
biztosítható.
A SZOBOR ADATAI
A szobor teljes magassága:
körülbelül 350 centiméter.

Anyaga: fényesre polírozott fekete gránit vagy fagyálló mészkő, azaz márvány.
Felső konstrukció:
Anyaga: patinázott öntött bronz.
A MEGVALÓSÍTÁS
ÜTEMTERVE:

A munka kivitelezése korszerű technológiával,
időigényes, nagyon pontos
kézimunkával, bronzöntéssel, hegesztéssel, csiszolással,
cizellálással, majd speciális
felületkezeléssel valósítható meg.
A kivitelezéshez szükséges idő körülbelül három
hónap.
Friedrich Ferenc
Munkácsy-díjas
szobrászművész

A MTA Veszprémi Területi Bizottság Gasztroenterológiai Munkabizottságának és a Dunaújvárosi Szent
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Tudományos Bizottságának gasztroenterológiai
témájú tudományos ülését
Rácalmáson, a Jankovichkúria Rendezvény és Turisztikai Központban tartották
április 25-én. A ramgos eseményt dr. Varga-Szabó Lajos főorvos, Rácalmás önkormányzati
képviselője,
valamint dr. Németh József
főorvos szervezte.
A konferencia célja a több
gasztroenterológiai terület
aktualitásainak ismertetése, a gyakorló orvosok számára használható ismeretek
nyújtása. A szervezők remélik és hiszik, hogy a résztvevők számára szakmai feltöltődést jelentett a rendezvény
és egyben kellemes időtöltést is a gyönyörű Jankovichkúriában.

PET-palackok

A
PET-palackokkal
megtelt és az ingatlan elé kihelyezett zsákokat havonta egy alkalommal, minden
hónap 4. szerdáján szállítja
el a Dunanett Kft. Aktuális
szállítási időpontok:
Május 28.
Június 25.
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Ismét eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati képviselői értékelik az elvégzett
munkát az elkövetkezendő hónapokban. Ezúttal Nagyné Berzai Mária óvodavezető, képviselő osztja meg Önökkel gondolatait.

Nagyné Berzai Márta

Köszönöm a rácalmási
embereknek, hogy 4 éve bizalmat szavaztak nekem.
Engedjék meg, hogy egy kis
visszatekintővel kezdjem.
A 90-es évektől (rendszerváltástól) minden település üres zsebbel, a nulláról
indult, és köztük is az utolsók között volt Rácalmás.
Édesapám és akkori képviselőtársai jó irányt választottak. Látták, hogy mindenre szükség van, de a pénz
semmihez sem elég. A lepusztult kúriákban, épületekben meglátták az értéket, lehetőséget. A település
megmaradt örökségét védeni kell! Ma ez már országos
feladat (örökségvédelem).
Ezzel is lépéselőnyhöz jutottak. Ezért a legjobb megoldást az EU-s pályázatok
nyújtották. Nem számított,
hogy milyen fajta pályázatot
nyernek meg, hiszen mindenre szükség volt. Városunk
ezt a lehetőséget okosan kihasználva nőtte ki magát, s
került a sorban mindig előrébb, lépésről-lépésre. A hazáját szerető emberekben,
törsgyökeres
helyiekben,
képviselőkben, mindig megvolt az igény, a jelzés a régi
emlékművek rendbetételére,
de nem volt még aktualitása. Míg nem volt csatorna,
út és még sorolhatnám a hiányosságokat, bűn lett volna
bármilyen alapberuházás elé
tenni.
Ezt azért kellet elmondanom, mert szerencsés
helyzetben lettem/lettünk
képviselő társaimmal. Megépíthettük az ismeretlen katonák emlékművét a temetőben, rendbe tehettük a
Szentháromság-szobrot az
Ófaluban, úgy, hogy mindeközben folyamatosan út

épül és remélhetőleg egy-két
éven belül minden zsákutcában is aszfaltos út lesz.
Ehhez a tervek már készen vagy folyamatban vannak. Arról nem is beszélve, hogy hálásak lehetünk
a gondviselésnek, amiért itt
épült meg a Hankook gyára, mellyel munkalehetőséget és stabilitást biztosított a
településnek. Terveink közt
szerepel az öregek otthona,
ravatalozó, Duna part rendbetétele (újranyitott szabad
stranddal), gördeszka pálya
a fiataloknak, melyhez most
is keresünk megfelelő helyszínt (szívesen fogadjuk az
ötleteket). Régi gondolatom
egy olyan társasház (5-6 lakásos, egyenként 60 m2 ),
mely lehetőséget adna a fiatalok itt tartására és az időseknek is megoldás lehetne,
különböző életszakaszokban.
Kovács Györgyné (Inci
néni) emlékezését, gyűjtését
olvasva a 30-as évekre vis�szamenőleg: „Milyen volt az
élet Rácalmáson?” címmel,
kicsit fáj a szívem, mert minden helyi lehetőséget, adottságot kihasználtak a megélhetés biztosítására.
„Ebben a kis faluban mindent meglehetett találni. A
főutcán minden házban volt
valamilyen szolgáltatás, vendéglő, üzlet vagy műhely. Az
iparosok jó inasokat, szakmunkásokat neveltek. Nem
panaszkodtak, hogy sok az
adó.” Szervezetten működött minden. A mai munkanélküli világban példájukat
kellene tanulmányozni az
új munkalehetőségek életre
keltésében.
Szociális Bizottsági munkámban tisztán látszik, hogy
nem tartható, hosszú távú

megoldásként a segélyezés
(ez nem lehet életforma),
csak egy adatot kiragadva:
2011-ben 333 esetben
kértek segélyt, míg 2013ban már 685-en. Több, mint
kétszeres az emelkedés.
Terveink közt szerepel
a helyi konyha beindítása,
esetleg állami föld igénybevételével, pályázaton keresztül (szociális szövetkezet) munkalehetőséget
lehetne biztosítani a segélyezetteknek (konyhakert
beindítása).
Helyi szinten próbálunk
mindent megtenni, a kormányzati és helyi rendeleteket betartva a lehetőségekhez mérten 1-1 példa:
beiskolázási segély, faosztás,
karácsonyi pénz (3,352 millió) stb. A gazdasági helyzet
alakulását jellemzi az a tény
is, hogy egyre több az aktív
korúak ellátásában részesülő
személy és ez által közfog-

lalkoztatásban résztvevők
száma is. Nem akarom elismételni az előttem nyilatkozó képviselő társaim által
elmondottakat, amit együtt
valósítottunk meg. Fejlesztéseket melyben figyelembe
vettük az utcagyűléseken elmondottakat. Nem tudunk
elég hálásak, lenni azoknak,
akik bármilyen formában,
szervezetben, egyesületben a
várost érintő közösségi rendezvényeken, munkájukkal
önzetlenül segítettek. „Ez a
titka a rendezvényeink varázsának.”
Szeretném megköszönni az összes civil szervezet
és egyesület tagjainak segítőkész hozzáállását, a lakosság eddigi támogatását,
megértését. Köszönöm az
évek alatti bizalmat. Jövőbeni támogatásukra is számítok. Rácalmás jövőképének
megvalósításában szívesen
részt vennék.
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Eredményes volt a Városvédők TeSzedd! akciója

Rácalmáson a régi önkormányzati épületben gyülekeztünk fél tíztől. 45 felnőtt
és 6 gyerek jött el a felhívásra. Közöttük voltak tanárok,
óvónők, önkormányzati dolgozók, civil szervezetek tagjai, nyugdíjasok, diákok és
egy óvodás is eljött az apukájával és a nagypapával. A
jelenléti ívek kitöltése (kölcsön szemüveggel) és az eszközök kiosztása után a koordinátor elmondta a szükséges
információkat, majd egyeztetésre került, hogy ki, mely
területen szedi a szemetet.
A TeSzedd felhívásra több
szemetes területre érkezett
javaslat, ezeket mind fel tudtuk keresni. Annak ellenére,
hogy kisvárosunk alapvetően szép, rendezett és kulturált, sok hulladékot találtunk a jelzett területeken.
A rácalmási Nagyszigeten 6
zsák telt meg, az ipari területen 12 zsák hulladékot gyűjtöttünk, a többit az Ófaluban, a Fő úton, a 6-os főút

mellett, a temetőben, a Venyimi úton és a buszmegállók környékén (illetve ahol
út közben találtak) gyűjtötték az önkéntesek. Kicsit aggódtunk az időjárás miatt, de
az akció idején még szép idő
volt. Most, hogy a beszámolót írom épp a jég veri az ablakot....
Különös esemény nem
történt, aki tudta, a zsákot visszahozta a kiindulási pontra, a többit kocsival szedtük össze, majd a 42
zsákot lezártuk. Megosztottuk egymással a tapasztaltakat. Főleg a gyerekek szörnyülködtek, ugyanis az ipari
terület mellett, az árokba dobálva a közúti nagy járművek sofőrjeinek emésztési
végtermékeivel találkoztunk
nagy számban - PET palackokba zárva. Az egyik ott
várakozó jármű sofőrjének
meg is mutattuk, csak nevetett!
Szóval az akció végén alapos kézmosás után ettünk

Kiválóan szerepeltek

Jól szerepeltek Antal Iván
és Földesi Bánk tanítványai
a tolnai Maraton évadnyitó
versenyén. A versenyzőknek
zord esős időjárási körülmények közt kellet teljesíteni a
4000 illetve az 500 m-es távokat. Versenyzőink a mezőnyök elején vagy a közepén
végeztek.
A következő eredmények születtek: Bucsi Dá-

niel 13. Pahocsa Kristóf
17. Bucsi Blanka 6. Horváth Laura 3. Vesztergom
Lóránt 2. Szölősi Zsolt
20. Bucsi Bence első, Bucsi
Bálint 3. Nagy Ivó Máté 2.
Bencs Botond 7. Nagy János 8. és Cserna Ákos és
Dózsa Bálint 3.
A versenyzőknek gratulálunk.
Bölcskei Ferenc

egy rántotthúsos szendvicset
a jól végzett munka örömére.
Hazafelé autózva láttam
egy gyereket, aki épp bedobott abba az árokba egy
papírt, amit előtte takarí-

tottunk ki. Felszedettem
vele.
Bodnárné Surányi Gabriella
a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület
elnökségi tagja

Lomtalanítás

A Dunanett Kft. május 27-én és május 30-án
lomtalanítást végez a lakosság részére.

Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos ürítési (szemétszállítási) napon lesz lehetőségük a lomtalanítást
igénybe venni.
A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a
családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120
literes edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak.
Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény (kuka)
mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari,
illetve mezőgazdasági tevékenység során keletkezett
hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
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A nyári szünet idejére

Gazdag Rácalmás
tábori kínálata

Idén sem kell unatkozniuk a
rácalmási gyerekeknek a nyári
vakáció alatt: a helyi intézmények, szervezetek színes tábori
kínálattal várják a családok érdeklődését.
Vakációs tábor
A Jankovich Miklós Általános Iskola nyitja a táborok sorát,
június 16-20-ig vakációs tábor
lesz az iskolában. Június 23-27.
között a Balatonon állótábor
várja az iskolásokat.
Alkotótábor
A fent említett időpontban
a Jankovich-kúria lesz az alkotótábor helyszíne.

Angol tábor
Az iskola angol táborának a
Művelődési Ház és Könyvtár ad
helyszínt, június 30. és július 4.
között az alsósokat, július 7-11ig a felsősöket várják a nyelvi táborba.
Vándortábor
Az iskolai vándortábort idén
a Bükki Nemzeti Parkba szervezik, július 19-26-ig.
Uszodai vakációtábor
Két turnusban lesz uszodai
vakációtábor, július 14-18-ig, illetve július 21-25-ig. Augusztus
11-15. között az iskolában újra
alkotótábor várja a gyerekeket.

Napközis tábor
A Jankovich-kúria napközis
táborát két turnusban, július 2125. és július 28-augusztus 1. között hirdeti meg az intézmény.
Sporttáborok
A Rácalmás SE kézilabda szakosztálya a Művelődési
Házba hirdet sporttábort június 30.-július 4., valamint július
7-11. között.
A futballszakosztály szervezésében a focitábor idén Bogácson lesz, július 20-26. között, amelyen a szakosztályban
sportoló gyerekek vehetnek
részt.
A vízi- és szabadidősport
szakosztálya a Duna-parti
sporttelepen szervez edzőtábort
saját sportolóinak, június 30-július 11. között. Az ezt követő héten a vízisportos gyerekek
Dömsödön edzőtáboroznak, ez
idő alatt, tehát július 14-18-ig
várják a rácalmási Duna-par-

ton a kajak-kenu sportággal ismerkedni vágyókat nyári táborba, 10-13 éves, úszni tudó fiúk
és lányok jelentkezésére számítanak.
Horgásztábor
A Sirály Horgászegyesület hagyományos nyári ifjúsági
horgásztáborát július 28.-augusztus 3. között Rétimajor
Nyalóka-szigeten rendezi meg.
Balett kurzus
A Művelődési Ház és Könyvtárban intenzív nyári klasszikus
balett kurzust szervez Harkai
Édua táncművész, ahová 8-12
éves lányok jelentkezését várja.
A kurzus időtartama június 20.
és július 1. vasárnapi napok kivételével, délelőttönként.
A táborok árairól, a jelentkezéssel kapcsolatos feltételekről a táborokat meghirdető
szervezeteknél érdeklődhetnek
a szülők.

Rácalmás
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Rácalmásról ír
az Országépítő
folyóirat

A Kós Károly Egyesülés építészeti szakmai folyóirata, az Országépítő című
lap közelmúltban megjelent, 2014/1 számában több
rácalmási vonatkozású cikket is olvashatnak az érdeklődők. A lap átfogó pályaképet
rajzol Ybl Miklós-díjas főépítészünk, Zsigmond László építészeti munkásságáról,
interjút olvashatnak Schrick
István polgármesterrel, egy
harmadik cikkben pedig a
Jankovich Miklós Általános Iskola épület-együttesét mutatja be a színvonalas
szakmai folyóirat. A cikkek
a www.racalmas.hu weboldalon megtekinthetők. Talán nem túlzás azt állítani:
igazán büszkék lehetünk településünk építészeti arculatára!

A filmezés alapjaival ismerkedtek

Május 10-én Rácalmáson, a művelődési házban találkoztak a Fejér megyei ifjúsági értékőr hálózat tagjai,
köztük rácalmási gyerekek
is, összesen mintegy 30 fiatal és felnőtt segítőik, mentoraik. A vendégeket a szakmai nap kezdetén Németh
Miklósné
önkormányzati képviselő köszöntötte településünk nevében. A nap
folyamán a fiatalok megtekintették Rácalmás néhány nevezetességét, terepmunkájuk helyszíne pedig
a Jankovich-kúria volt, ahol
Ladányi János operatőr irányításával merülhettek el a
fiatalok a fotózás, videózás
rejtelmeiben. A nap folyamán a rögzített anyagok vágását, valamint az interjúkészítést is gyakorolhatták. A
visszajelzésekből az látszott,
hogy mindnyájan kellemes
élményekkel távoztak a nap

Bolhapiac a Művelődési
Házban

Június 14-én, szombaton délelőtt 9-12-ig ismét bolhapiacot szervezünk, ahol gazdát cserélhetnek régiségek, gyűjtemények, könyvek, ruhák, ékszerek, játékok, sportszerek,
szerszámok, háztartási eszközök, apróságok. Asztalfoglalás
személyesen a Művelődési Házban, vagy a 440-456-os telefonszámon. Eladni, venni, csereberélni, vagy csak nézelődni
szeretne? Szeretettel várjuk!
A Művelődési Ház
nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap és hétfőn:

zárva
10-20
10-18
10-20
10-18
15-18
zárva

Könyvtár és Internet
nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

zárva
10-18
10-18
10-18
10-18

végén Rácalmásról. Az ifjúsági értékőr program rendezője az Nemzeti Művelődési

Intézet Fejér megyei irodája és a Fonódás Kulturális
Egyesület.

Író-olvasó találkozó
Kálnay Adéllal

Kálnay Adél, az ismert József Attila-díjas írónő, költő volt a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár Cimbora Klubjának vendége május 10-én.
Az írónő könyveinek világába vezette be az érdeklődőket, valamint saját
életéből is mesélt néhány érdekes történetet

Rácalmás

Virágosítás és jubileumi
előkészületek

Május 5-én ülést tartott a
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége. A
napirendi témák között elsőként Szalai Árpád tiszteletbeli elnök számolt be a
Város- és Faluvédők Szövetségének közgyűléséről, amelyet április 12-én rendeztek
meg a Budavári Palotában.
Mint az exelnök elmondta,
a közgyűlésen kiemelt téma
volt a fiatalok bevonása az
örökségvédelmi, településszépítési munkába. Jelenleg
egyébként a szövetségnek
több, mint kétszáz tagszervezete van országszerte, de
közülük csak mintegy 80100 szervezet működik aktívan. A rácalmási városvédők példaértékű közterületi
munkájukkal, országos ismertségű rendezvényeikkel
a legaktívabb tagszervezetek
közé tartoznak.
Szó esett az elnökségi ülésen az idei évben esedékes
20 éves jubileum megünneplésének kérdéseiről is. A
ünnepi rendezvényt szeptemberre tervezik a városvédők, a fontos évfordulóhoz
méltó, színvonalas rendezvény előkészületei megkezdődtek, az elnökségen belül

Értékelés

külön szervezőbizottság alakult a munkára.
Az egyéb témák között
napirendre kerültek többek között a Szép Porta és
a Virágos Rácalmásért verseny lebonyolítása kapcsán
felmerülő feladatok, a Raáb
Ervin Alkotótáborral kapcsolatos szervezési teendők,
a közös önkéntes munkával rendbetett rácalmási vasútállomás további szépítési
munkálatai. Itt komoly vasút-történeti „mentőakció” is
formálódik a háttérben: egy
régi, Ganz-gyártmányú dízelmozdony, valamint egy
étkezőkocsi idetelepítését
szervezi az egyesület, amelyek településünk turisztikai
vonzerejét tovább növelhetik majd. Szó esett a Tökfesztivál előkészületeiről is:
a közösségi tökföldön és az
egyik egyesületi tag kertjében már szépen kelnek az
elvetett tökmagok, remélhetőleg kegyes lesz az időjárás
és különféle dísztökökből,
halloween-tökből, sütőtökből és olajtökből is bőséges
termés áll majd rendelkezésre, dekorációs és gasztronómiai célokra egyaránt.
az elnökség

Az értékelésekre három alkalommal, májusban, júliusban, illetve szeptemberben kerül sor, amelyet háromtagú bizottság végez helyszíni bejárással és 5-ös skálán
történő értékelési metodikával.
A szép porták és utcafrontok díjazására november
hónapban fog sor kerülni.
Egyszóval a legfontosabb változás, hogy ez évben
szeretnénk kipróbálni a jelentkezési rendszert. Így célirányosan tudjuk az érintett portákat felkeresni és senki nem maradhat ki a bejárásokból.
Kérjük, segítsék idősebb szomszédaikat a jelentkezés megtételében, hogy senki érdeklődő ne kerüljön
hátrányos helyzetbe.
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Tisztelt Rácalmási Olvasó!

Szabó András vagyok
a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület vezetőségének a tagja. Az elkövetkező lapszámokban megjelenő
írásaimban
folyamatosan
tájékoztatok minden érdeklődőt e lokálpatrióta egyesület munkájáról, fejlődéséről,
programjairól.
Az egyesület 2010-ben
alakult. Az elmúlt 4 évben
folyamatosan kereste azt a
működési szerkezetet, azokat a programokat mellyel
tagjainak valamint minden
rácalmásinak segítségére tud
lenni erejéhez mérten.
Az elmúlt évek küzdelmei, félreértései, jó szándékú
törekvései, a 2013-as vezetőség megújítás és a folyamatos vezetőségi munkaeredményeként a megújult
vezetőség a klub jellegű működés mellett tette le a voksát. E működési formával a
vezetőség megteremti azokat a programokat, melyek
az aktuális gazdasági helyzethez igazított előadásokkal segíti a vállalkozások tájékozottságának magasabb
szintre történő emelését.
Az új programok mellett
a vállalkozások piaci lehetőségeinek javítása a vezetőség
elsődleges célja. A meghatározó gazdasági elemzők a
gazdálkodó szervezetek fejlődésének kritériumát az
alábbiak szerint összegzik
(önkormányzatok-gazdasági társaságok):
„Az a szervezet, mely
megfelelő választ ad az őt ért
kihívásokra az fejlődik, gaz-

dagodik, épül. Az a szervezet, mely nem tud megfelelő
választ adni az őt ért kihívásokra, az stagnál és visszaesésben találja magát.”
Rácalmás önkormányzata, az elmúlt 24 év során
minden esetben megfelelő
választ adott az őt ért kihívásokra, ezért Rácalmás fejlődik, szépül. Ez példaértékű az egyesületünknek és a
vállalkozóknak is. A vezetőség elsődleges célja a piaci
lehetőség javítása, mely első
lépése a Hankook Tire Magyarország Kft. megkeresése.
A kapcsolat felvétel Schrik
István polgármester úr segítségével megtörtént. A segítséget ezúton is köszönjük!
A vezetőség megbízásából elkészítettem a vállalkozók információs anyagát, melyet a Honkook Tire
Kft. kapcsolattartójával történt előzetes egyeztetés után
a kívánt szakterület szerint
szűkítettem.
Egyeztetés alatt van még
egy személyes találkozó megfelelő prezentációkkal ahhoz,
hogy a megfelelő gazdasági
társaságok helyzetbe kerüljenek. Reményeim szerint a
legközelebbi számban már
a kapcsolatok eredményeiről
számolhatok be.
Szabó András

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! Débics Zalán, 2014. 04. 16.,
Rácalmás, Hold utca, Kiss Kázmér, 2014. 04. 11., Hajnalka
utca, Hevesi Petra, 2014. 04. 17., Rácalmás, Szélescsapás út.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Rácalmás
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Kézműveseink
Május 21-én kiállítás nyílt
a Művelődési Házban,
Rácalmási Alkotók
Tavaszi Tárlata címmel.

A hagyományteremtő céllal életre hívott kiállításon
Arnóczky Ilona foltvarró, Géber Zoltán cserépkályha
építő mester, Királyné Michel Szilvia üvegfestő, Kiss
Zoltán fotós, R. Welser Gabriella keramikus, Szügyi
Szilvia keramikus, Tóth Ildikó népi ékszer készítő, Udvari Emese ékszerkészítő és Zsember Zoltán rézdomborító munkáit láthatja a közönség. A tárlat június 20ig látogatható, az intézmény nyitva tartási idejében.

Egy kattintás a világ

Idős emberek számára hirdetett ingyenes számítógépes tanfolyamot a
közelmúltban a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár. A képzés célja a digitális tudásegyenlőség keretében időskorúaknak alapfokú
számítógépes ismeretek oktatása. Nagy örömünkre,
olyan élénk volt az érdeklődés, hogy a jelentkezők egy
részét már a következő, őszi
tanfolyamra kellett átirányítani. A napokban a tavaszi
turnusban húsz helybéli idős
ember kezdte meg az ismerkedést a számítógéppel, hetente kétszer két órában.
Számukra néhány hét múlva
minden bizonnyal kitágul a
világ: megtanulhatnak levelezni távolban élő szeretteikkel, új ismereteket szerezhetnek, netes lexikonokban

és szótárakban keresgélhetnek, híreket böngészhetnek.
Emellett a tanfolyam tematikájában szerepel a közösségi oldalak használatába
történő bevezetés és a telefonnal, digitális fényképezőgéppel készített fotók kezelésének elsajátítása is.
A képzés szakmai lebonyolítója Hurczik Magdolna informatikai tanácsadó
(IT mentor), aki az önkormányzat és a Dunamenti
Regionális Népfőiskola közös foglalkoztatási programjának keretében dolgozik
a művelődési házban. Kolléganőnket a tanfolyamtól
függetlenül is megkereshetik számítógép-használattal
kapcsolatos kérdéseikkel az
érdeklődők, keddtől péntekig délelőtt 8 és 12 óra között.

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Május 25. vasárnap, Közös istentisztelet, Kulcs, református templom 9.00
Június 1. vasárnap, Fiatalok konfirmációs istentisztelete 10.30 Rácalmás, ref. templom
Június 8. vasárnap, Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
10.30 Rácalmás ref. templom
Június 15. vasárnap, Tanévzáró családi istentisztelet
10.30 Rácalmás, ref. templom
Június 22. vasárnap, Közös istentisztelet 10.30 Rácalmás, ref. templom
Jótékonysági koncertünkön az adományozók jóvoltából
111.100 Ft gyűlt össze a rácalmási református-evangélikus
templom tetőszerkezetének cseréjére. Ezúton is köszönjük a
közreműködő föllépőknek és az adományozóknak!
Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhat
aktuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről, beszámolókat olvashat és képeket nézegethet.
Honlapcímünk: http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk: ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564
Lélekfrissítő
„Így szól az Úr: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek:
eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én
lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim
szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. ” (Ezékiel
próféta 36, 26-27)
Pünkösd a Szentlélek ünnepe és Jézus Krisztus egyházának
születésnapja. Valami új kezdődött az első pünkösdkor: egy új
korszak. A Teremtő Isten saját Lelkét árasztotta a világra. Sokszor vágyunk az újra, új lakásra, új autóra, új emberi kapcsolatokra. Az Úristen újat ígér pünkösdkor: új szívet és új lelket. A
megújult lelkű ember tud megbékélni saját magával, embertársaival és Teremtőjével. Kérjük, várjuk!
Imádság: Uram, add Lelkedet, adj új szívet nekem! Ámen.
Kovács Enikő
református lelkész

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. június 20án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2014. június 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb június 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a
polgármesteri hivatal titkárságán.
E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme:
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8.
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Rácalmás
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Fővárosi kirándulás

Május 8-án óvodánk kirándulni volt Budapesten. A kiscsoportosok az állatkert szépségeiben gyönyörködtek a csodálatos időben. A másik négy
csoport a cirkuszba látogatott el, egy felejthetetlen élménnyel lettek
gazdagabbak. Kellemes nap volt mindenki számára

„Ha egy nagy tér közepén
Tenger gyerek állna
Közöttük az anyukám
Mégis rám találna.”

Az óvodai csoportok egy
kellemes órácskában köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat

Óvodánk valamennyi csoportját meglátogatta Húsvét alkalmából a nyuszi. Színes csoki tojásokat találtak a Cica csoportosok a fűben

Rácalmás
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Jankovich Miklós
általános iskola

50 éves A Magyar Költészet Napja

1964. óta József Attila
születésnapján, április 11én ünnepeljük hazánkban a
költészetet, immár fél évszázada.
A Jankovich-hét első
programja április 7-én a költészet napi szavaló- és rajzverseny volt művészeti kiállítással egybekötve.
Az idén az alsósok Friss
tinta mottóval kortárs magyar költők verseit szavalhatták. Az ötödik osztályosok klasszikus verseket
adtak elő Petőfi, József Attila, Weöres Sándor, Tamkó
Sirató Károly tollából, de
rendhagyó módon, hiszen
az ismert verseket meghallgathattuk Lackfi János és
Vörös István József Attiladíjas költők átirataiban. A
gyerekek körében nagy tet-

szést arattak ezek a humoros versek, ezért egy részletet szeretnék megosztani
ezekből.
Petőfi Sándor:
Anyám tyúkja helyett...
Lackfi János: Apám kakasa
Ej, mi a szösz, kakas szaki,
csak nem a szobában lakik?
Megzakkant tán az öregem,
s beengedi ide nekem?
Ide repül, oda kotor,
tele önnel minden bokor,
bár nincs is bokor a házban,
s a kakast se kell magázzam.
Kukorékolsz, mint az ágyú,
az agyunk is belelágyul!
Mint a postás a levelet,
padlónk telepecsételed!
A 6-7. osztályosok Magyar táj, magyar ecsettel té-

A következő eredmények születtek:

makörben hazánk szépségeit leíró tájversekkel léptek
színpadra.
A 8. évfolyamon az I. világháború kitörésének 100.
évfordulója alkalmából a világháborúról szóló költeményekkel idézték meg a világégés borzalmait.
53 gyerek szavalata csalt
a nézők arcára hol sok-sok
mosolyt, hol komolyságot
a versek témájától függően.
Egy biztos: minden kis és
nagy gyerek kivétel nélkül
kifogástalanul
felkészült,
ennek köszönhető, hogy
remek délutánt töltöttünk
együtt.
A zsűri elnöke Pálinkás Tiborné Kati néni volt,
két segítője: Vitézné Tonka
Magdolna a Bartók Színház
szervezési osztályának veze-

tője és Szilágyi Irén, a Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője.
A délutánt a cikkben említett témákból alkotott rajzversenyre benyújtott pályamunkák
értékelésével
kezdtük. 30 diák részesült
Aranyecset-díjban, 5 tanuló különdíjat vehetett át.
Erdélyi Diána rajztanárnő
egy-egy ajándék rajztömbbel jutalmazta a tehetséges
gyerekeket.
A szavalók sem szomorúan mentek haza, hiszen
minden fellépő részesült
minősítésben, így munkájuk gyümölcse bronz, ezüst
és arany színekben csillogott
az oklevélen, s az elismerés
mellé egy gyümölcsökből
összeállított kis csomagot
választhattak.

ARANYLANT-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Gurics Anna 1.a
Bucsi Dániel 5.a
Danó Lívia 1.a
Kántor Lili 5.a
Pesei Karolina 2.a
Pomóthy Panna 5.a
Szabó Noel 2.b
Vad Zsombor 5.a
Kovács Andrea 2.b
Holinszky Zsófia 6.a
Fodor Gréta 4.a
Szabó Ábel 6.b
Steiner Gréta 4.a
Blau Virág 7.a
Horváth Laura 4.b
Bándity Réka 8.a
Vesztergom Lóránt 4.b
Faragó Milán 8.b

BRONZLANT-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Kovács Szilvia 1.b
Rozsnyai Henriett 5.b
Kovács Máté 1.b
Deák Attila 5.b
Cserna Levente 3.a
Szabó Gellért 5.b
Turcsány Gergő 3.a
Czakó Dávid 6.b
Kuthy Eszter 5.a
Gál Fanni 6.b
Kolumbán Portik Emőke 5.b Zsolnai Zsófia 7.a
Plozner Szimonetta 5.b
Szilágyi Dániel 8.b

EZÜSTLANT-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Polgár Eszter 1.a
Farkas Réka 5.a
Katona Tibor 1.b
Kókai Roland 5.a
Sztojka Mercédesz 1.b
Szabó Döniz 5.a
Krizsán Balázs 2.b
Szendrey Kitti 5.a
Mák Luca 2.b
Stumphauzer Dávid 5.b
Pomóthy Dalma 2.b
Kiss Napsugár 5.b
Molnár Kiara 3.a
Marczi Aletta 6.a
Csermák István 4.a
Tóth Adél 6.b
Wiedermann Csenge 4.b
Kara Dominik 7.a
Simon Miklós 7.a
Dormány Dzsenifer 8.a
Fejes Nagy Péter 8.a

KÜLÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT:
Holinszky Zsófia 6.a
Blau Virág 7.a
Bándity Réka 8.a
Köszönöm a verseny jutalmazásában nyújtott támogatását a Blau családnak, Komolai Zoltánnénak és Baglyas Ágnesnek.
Köszönöm kollégáimnak és a szülőknek a gyerekek felkészítésében nyújtott segítségét.
Szabó Erika
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Jankovich-hét:
Bóna
emlékverseny

A Jankovich-hét kedd
délutánján vidám gyerekzsivaly töltötte meg az iskola
új szárnyát. Itt került megrendezésre a dr. Bóna János
Emlékverseny, ahol a felső
tagozatos diákok mérkőzhettek meg egymással.
A vetélkedő a Játék az
egész világ címet kapta. Előzetes feladatként a növendékeknek 4 fős, vegyes csapatokat kellett alkotniuk (az
5-6-7-8. osztályból 1-1 fő),
valamint egy csapatnevet
kellett maguknak kitalálni. A vetélkedőre összesen 8
csapat adta le a jelentkezését.
A vetélkedő feladatai a
társasjátékok, kártyajátékok
köré csoportosultak, valamint szerepelt minden olyan
kérdés, amely a kikapcsolódással, szórakozással kapcsolatos. A teljesség igénye nélkül: a gyerekek megoldottak
képrejtvényeket, labirintusban keresték a megfelelő
utat, anagrammákat „bogóztak”, memóriajátékot játszottak, kirakóztak, elrejtett
szavakat kerestek, villámkérdésre válaszoltak.
A következő eredmények
születtek:
1. helyezett: Szupercsapat: Szendrey Kitti, Steiner
Petra, Pesei Krisztián, Bándity Réka
2. helyezett: Kockafejek
csapata: Blau Virág, Kara
Dominik, Barta Patrik
3. helyezett: Pöttöm csapat: Plozner Szimonetta,
Kovács Cintia, Lakatos Nikolett, Kiss Petra Katalin
A vidám délután gyorsan
elrepült. Senki sem ment
haza üres kézzel: minden
résztvevő emléklapot és kis
ajándékot kapott, a helyezettek külön díjazásban részesültek. Gratulálok a versenyen részt vevő minden
tanulónak!
Milekné Pekkel Szilvia

Diákolimpiai sikerek!

A szokásos mezei futóversenyt Adonyban rendezték március 18-án. Három
csapattal és egy egyéni versenyzővel képviseltük iskolánkat. A 3-4. osztályos
fiúkat tapasztalatszerzés céljából vittük el, nekik csak
versenyen kívül rendeztek
futamot. Az 5-6. osztályos
fiú és lány csapatoktól érmet
vártunk. Ennek megfelelően
a lányok : Váradi Anna, Steiner Petra, Kovács Amanda,
Pomóthy Panna, Szabó Döníz 3.helyet szereztek.
A fiúk: Horváth Benedek, Nagy János, Nagy Gábor, Bárándi Marcell, Szabó
Ábel, Bucsi Dániel összeéllítású csapat a nagy rivális,
Baracs mögött 2. lett. A megyei diákolimpián Enyingen
az előkelő 3. hely jutott nekik 15 csapatból Az eredményen fellelkesülve célul
tűzték maguk elé jövőre az
országosra jutást. Idén kevéssel maradtak le.
Egyéniben Bucsi Bence 7. osztályosunk a körzeti
versenyt fölényesen nyerte, a
megyein csak egy évvel idő-

Papírgyűjtés

sebb társai előzték meg és 4.
ként ért célba, míg Horváth
Benedek 5. lett a hatodikosok között.
Büszkén tesszük hírré,
hogy iskolánkban tollaslabda „A” katagóriában országos
3. helyezett tanuló van Ludman Mira személyében.
Kézilabdás hírek a diákolimpiáról:
Körzeti versenyen az ötödik-hatodikosoknál bronzérem került a játékosok
nyakába. Fiatalabbak a korosztályuknál ez tőlük szép eredmény. Deák Attila, Friedinger
Máté, Horváth Benedek, Csapó Zoltán, Kókai Roland, Vad
Zsombor, Nagy Gábor
Lány kézilabdásainknál
már az is „csoda” volt, hogy
Baracsról elsőként a megyei
döntőbe verekedték magukat. Óriási csatában gigászi
küzdelemben sikerült győzniük. Ezt még megfejelték
egy megyei 3. helyezéssel
is. Ha emlékeim nem csalnak, a Jankovich iskolának
lányok ilyen sikert még nem
szereztek. Sokat próbált csapatról van szó. Igazán 4-5

Iskolánk diákönkormányzatát - s ezáltal diákjainkat - segítjük azzal, hogy iskolánk minden évben
két alkalommal is papírgyűjtést szervez. Míg sok
iskolában már eltűnőben van a papírgyűjtés szokása,
nálunk a tanév egyik legfontosabb társadalmi eseménye. A tavaszi papírgyűjtést a 6. a osztály szervezte
meg, s nagyon ügyesen oldották meg a méréssel, és
a töméntelen papír bepakolásával járó feladatokat.
Köszönjük Tóth Györgyné Erzsikének a lelkes
segítségét.
Az alsós osztályok közül a 2. a -nak sikerült a legtöbb papírt összegyűjtenie, de nagyon szépen szerepelt a 3. a és 3 .b osztály is.
A felsős osztályok közül mindig a legifjabbak a
leglelkesebbek. Itt az 5. a osztály csapata hozta a legtöbb papírt, de szép eredményt ért el az 5. b és a a 6.
b osztály is.
Köszönet a szülőknek, akik idejüket, s a plusz fuvarokat nem sajnálva segítették gyermekeik igyekezetét.
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tanuló tartott ki alsós koruk
óta. Akik melléjük jöttek
nem voltak elég kitartóak,
nem viselték jól a kritikát és
a kudarcokat, feladták, abbahagyták. A kis csoport most
bebizonyította, hogy érdemes éveken keresztül kitartóan és odaadóan dolgozni.
Akaraterő és alázatos munka
nélkül nem lehet eredményt
elérni. Remélem az Ő sikerük meggyőzi a jövő-menő,
kemény munkát nem szerető diákokat, sportolókat,
hogy mindig érdemes kitartani. Fontos a kitűzött apró
célokat elérni, mert ilyenkor nem csak az erő, hanem
a lélek is erősödik. Akik az
eredményt elérték: Czigler
Panna, Pusztai Gréta, Ványi
Dóra, Pálvölgyi Gréta, Mészáros Petra, Tóth Adél, Kiss
Petre Katalin, Nagy Mercédesz, Farkas Réka, Szabó
Patrícia, Kálmán Lina
Mindegyiküknek további sportsikereket és kitartást
kívánunk! Köszönjük, hogy
újabb dicsőséget szereztek
iskolánknak.
Zsuzsa néni

Területi
Földrajzverseny

Április 24-én a „Föld Napja” tiszteletére került megrendezésre a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézményében, a Gárdonyiban a városi
és városkörnyéki iskolák 7-8. osztályos tanulóinak meghirdetett földrajz
verseny.
Iskolánként egy -egy négy fős
csapat vehetett részt a megmérettetésen. Intézményünket
Bucsi Bence, Faragó Milán, Szilágyi Dániel, Vad Zalán képviselte.
Tanulóink kiváló teljesítményt
nyújtva mindösszesen egy ponttal
elmaradva a második helyezettől a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel.
Elért eredményükhöz ezúton is
gratulálok!
Márta István

14

Tankerületi verseny

Sok éve hagyomány iskolánkban, hogy a Jankovich-hét
keretében
környezetismeret
versenyt rendezünk a környékbeli települések 4. osztályos tanulói számára. Az idei vetélkedőnk a Magyarországon élek
címet kapta.
A gyerekek előzetes feladatok megoldásával készültek a
megmérettetésre. A döntő napjára ötletes és kreatív tablókat
készítettek a hazánk nagy tájairól, ezekből egy kis kiállítást
rögtönöztünk. A vetélkedő első
részében a háromtagú csapatok egy feladatsor kitöltésével
bizonyították tantárgyi tudásukat, majd a második részben
vidám, játékos feladatok következtek. Képrejtvény, totó,
villámkérdések, közös ének-
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lés váltotta egymást. A feladatok megoldása után uzsonnával
vendégeltük meg a résztvevőket. Eredményhirdetéskor felkészítők és versenyzők egyaránt
ajándékot kaptak. Köszönjük a
rácalmási foltvarróknak a kitűzőket, melynek mindenki nagyon örült!
Az izgalmas versengésben
1. helyezett a dunaújvárosi Petőfi iskola Mezőföldi agyasok,
2. helyezett az Abáról érkezett
Abai vándorok, 3. helyezett a
mezőfalvi Zöldmanók nevű
csapat lett. Saját csapataink - a
sportszerűség így kívánja – versenyen kívül indultak, pontszámaikat tekintve nagyon szépen
szerepeltek.
Minden résztvevőnek gratulálunk!

Jöttünk, láttunk, visszamennénk

Egyik délelőttön úgy
döntöttünk, hogy nem koptatjuk az iskolapadot, hanem
kivonulunk a természetbe
egy vidám vetélkedő keretében. Előzetes feladatként
azt kaptuk, hogy készítsen
mindenki koronát és olvassunk el minél több Mátyás
királyos mesét. Boldogan
eleget tettünk a felkérésnek!
A napot egy kis lovagi tornával kezdtük, hogy minden
izmunk készen álljon a kalandos túrára. Az állomásokon Mátyás király udvarának különböző helyszínei,
kalandjai elevenedtek meg
előttünk. Patakon kellett átkelnünk, foltokat tisztítanunk, talicskában megmenteni az asszonyokat és egyéb

furfangos feladatok vártak ránk. Jókedvűen tértünk
vissza az iskolába, ahol ajándék fogadott minket, amiért
sikeresen teljesítettük a próbatételt. Nagyon jól éreztük
magunkat!
Ősz Diána

Versenyt rendezett a Vajk

Rácalmáson, április 19-én
került megrendezésre a DélDunántúli Régió 3D sorozatának nyitó versenye, amelyen 148 íjász vett részt. Az
ország különböző részeiből
érkeztek versenyzők. A verseny helyszíne a Rácalmási
Nagysziget volt, ahol a szép
számú érdeklődő figyelemmel kísérhette a versenyző
íjászok tevékenységét. Az
idő a verseny ideje alatt kegyes volt hozzánk, sajnos az
eredményhirdetés közepén
viszont ránk szakadt az ég,
szerencsénkre fedett helyre
tudtunk vonulni, és ott fejeztük be. A rácalmási versenyzők ismét nagyon szép
eredményeket értek el, büszkék lehetünk rájuk.
Köszönjük a segítséget
minden önkéntes segítőnknek,
valamint támogatóinknak!
Továbbra is várjuk az íjászat iránt érdeklődőket,
edzéseinket szerdán délután
15.30-tól tartjuk a Művelődési Ház mögötti íjászpályánkon!
Tóth Balázs

Rácalmás

Nyári horgásztábor!
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A Rácalmási
„Sirály H.E.
Ifjúsági horgásztábort
szervez!

Helye: Rétimajor, Nyalóka sziget
Ideje: 2014. 07.28 - 08.03-ig
Elhelyezés: A szigeten lévő épületben, teljes ellátással
Programok:
– a horgászás elméleti és gyakorlati bemutatása,
– strandolás , szalonna sütés, múzeum látogatás
– sportolási lehetőségek, strandfoci bajnokság
– madármegfigyelés, horgász vetélkedő, stb.

A táborozás részvételi díja: 21 000 Ft/fő
Jelentkezési feltételek:
– érvényes horgászengedély, egyesületi tagság

Jelentkezni lehet:
Zsedrovits Tibor Ifi felelősnél, Népfront út. 3., tel: 06 30
620 4721
A „Csali” horgászboltban (Kovács Istvánnál).
Jelentkezést 5000 Ft előleg befizetése esetén fogadunk el.
Megbeszélés: július 17-én (csütörtökön) 17, 30 órakor a
Horgásztanyán. (Rácalmás, Kiss Ernő u. 82.)

MEGHÍVÓ

A Rácalmás FIDESZ csoport lakossági
fórumot szervez 2014. 05. 20-án 18 órai
kezdettel, a Művelődési Házban
(Teleszky kúria Rácalmás, Szigetfő utca)
melyre szeretettel várunk
minden rácalmási lakost.

A fórum az EP-választásra való felkészülés és annak
fontosságának jegyében zajlik.
A fórum vendége és egyben előadója Bánki Erik EP
képviselő.
Az előadás témakörei:
- az EU tagság fontossága Magyarország gazdaságának és külpolitikájának tükrében.
- a FIDESZ-KDNP Párt Szövetség EP képviselőinek
munkássága és az elért sikereinek eredményei, az elmúlt
négy évre visszatekintve.
- az ország települései mit éreztek az EU tagság fontosságából.
- miért fontos, hogy továbbra is az ország és azon belül
a kormányzó párt áldal delegált képviselői legyenek többségben az EU Parlamentben.
Czobor Imre
csoport elnök

A IV. Rácalmási Svábbál
apropóján

Rácalmás Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében immár
negyedik alkalommal került megrendezésre a népek
és nemzetiségek közötti barátság jegyében a „Rácalmási
Svábbál”.
Az eleddig minden évben
több, mint száz embert megmozgató rendezvény idén is
tartalmas kikapcsolódást kínált azok számára, akik kedvelik a magyarországi német
nemzetiség ének, zene és
tánckultúráját. A Bál díszvendége az az országosan ismert móri Edelweiss Német
Nemzetiségi
Táncegyüttes volt, amely Fejér megye
német nemzetiségi tánchagyományainak bemutatását
tűzte zászlajára. Emellett a
Wünsch László művészeti vezető irányítása alatt álló
helyi Barina néptáncegyüttes is színesítette fellépésével az estet.
Rácalmáson a legutóbbi népszámlálás szerint a
német nemzetiség a legnagyobb lélekszámú és egyben
legaktívabb kisebbségi csoport a településen. Az évről
évre egyre nagyobb sikerrel
megrendezett Svábbálokon
túl saját újsággal rendelkezünk, valamint rendszeresen
támogatjuk a helyi német
nyelvklub működését, kezdeményezéseit.

A nemzetiségi önkormányzat idén esett át egy
Állami Számvevőszéki vizsgálaton, ahol - hála a szakmai munka minőségének mindent rendben találtak az
állami ellenőrök. Jelenleg a
települési önkormányzattal
való együttműködési megállapodás megkötésén dolgozunk, külön kiemelt kérdésként kezelve a nemzetiségi
önkormányzat egyetértési és
véleményezési jog gyakorlásának gyakorlati érvényesülését, valamint az oktatási és
kultúrális döntéshozatalban
való aktívabb részvételt. A
nemzetiségi önkormányzat
elnökeként bízom abban,
hogy előbb utóbb mindkét
fél számára megfelelő megoldásra juthatunk.
A IV. Rácalmási Svábbál
megszervezéséért külön szeretnék köszönetet mondani
a rácalmási német nyelvklub
tagjainak, külön kiemelve vezetőjük, Hoffman Mária, Pál
Péter és Terekiné Rendes Éva
önzetlen segítségét, valamint
a Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozóinak,
hogy munkájukkal segítették
az est megvalósulását. Találkozunk 2015-ben!
dr. Nagy Viktor
elnök Rácalmás Város
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
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Értékelnek a nemzetiségi
önkormányzat vezetői

dr. Nagy Viktor
Rácalmás Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
„A f iatal generáció társadalmi kezdeményezéseinek
támogatása Rácalmás jövőjének záloga”

Négy esztendő telt el
azóta, hogy településünkön
megalakult a német nemzetiségi önkormányzat. A
választási ciklus végéhez
közeledve érdemes visszatekintenünk és értékelnünk
az elvégzett munkát.
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Rácalmás Város lakóinak azért a lehetőségért,
hogy megválasztottak a
szervezet elnökének. Hálás vagyok azoknak, akik
felkerestek kezdeményezéseikkel, támogatási kérelmeikkel, ötleteikkel. Bízom
abban, hogy a nyújtott segítség és az új ötletekre való
fogadókészség rászolgált a
lakosság bizalmára.
Hiszem és vallom, hogy
az új ötletek, az előrevivő gondolatok, a fiatal generáció társadalmi kezdeményezéseinek támogatása
Rácalmás jövőjének záloga.
Működésünk során rácalmási lokálpatriótaként
- nagy hangsúlyt fektettem
a helyi civil szervezetekkel való együttműködésre. Az ifjúság támogatásának jegyében kapcsolatunk
a Rácalmási Cserkészcsapat és a Rácalmási Néptáncegyüttes tagjaival kiemelten jónak mondható.
Rendszeresen végzünk velük együtt közös társadal-

mi munkát, megcáfolva azt
a híresztelést, hogy a helyi fiatalság ezen munkálatokba nehezen bevonható.
Csak partnerként kell őket
kezelni.
A kultúra és az oktatás
egy tudásalapú társadalomban kiemelten fontos. Ezt
felismerve
működésünk
második pillérjeként létrehoztuk a Rácalmási Német
Nyelvklubot, amely közösség célja a német nyelv és
kultúra (és egymás) megismerése volt. Több alkalommal szerveztünk közös
külföldi utazásokat német
nyelvű országokba azzal a
céllal, hogy a csoport tagjai a gyakorlatban is kamatoztathassák a megszerzett
tudást. 2013-ban - munkájának elismeréseként - a
klubvezető, Hoffman Má-

ria a rácalmási németségért
kitüntető címben részesült.
A magyarországi németség zene és tánckultúrájának bemutatása szándékával idén immár negyedik
alkalommal rendeztük meg
a közkedvelt Rácalmási
Svábbált, több mint száz fő
részvételével. A rendezvény
immár regionálissá nőtte ki
magát, hiszen a rácalmási
résztvevők mellett adonyi,
besnyői, móri, kulcsi és dunaújvárosi vendégek is képviseltették magukat.
2012-ben nagy megtiszteltetés érte nemzetiségi
önkormányzatunkat, a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok
Szövetsége tagjaivá fogadta szervezetünket. 2013ban pedig a mi jelöltünk,
Wünsch László néptánc-

koreográfus, a hazai németségért végzett rendületlen
munkájának
elismeréseként a Fejér Megyei Németségért díjban részesülhetett.
Forrásaink csak és kizárólagosan a központi költségvetés számunkra
biztosított működési támogatásból és az aktív működésünknek köszönhetően
viszonylag magas feladatalapú támogatásból tevődik
össze. Rácalmás Város Önkormányzatától - többszöri támogatási kérelmünk
ellenére - anyagi támogatásban sosem részesültünk.
Mindez minden bizonnyal
a települési önkormányzat
szűkös anyagi lehetőségeire
vezethető vissza. Ezt ellensúlyozandó viszont ezúton
szeretném megköszönni a
hivatal dolgozóinak, hogy
adminisztrációs és gazdasági tevékenységünket támogatandó lelkiismeretesen és segítőkészen végzik
munkájukat.
A helyi sajtó sokszínűvé tétele érdekében létrehoztuk saját újságunkat, a
Rácalmási Stadtanzeigert,
amely immáron negyedéves periodikával számol
be településünk releváns
történéseiről.
A fentiek és a lakosság
felénk érkező pozitív vis�szajelzései miatt bizakodva
tekintünk tehát a jövő felé,
bízva abban, hogy a lakosság többségi bizalmát a közelgő önkormányzati választásokon is kiérdemelve
folytathatjuk munkánkat
töretlenül, a Rácalmás jövőjébe vetett hittel felvértezve.
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Schrick István polgármester válasza:

Miért nem jöhetett létre a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal az együttműködési megállapodás?

Nem hagyhatom szó nélkül a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Stadtanzeiger című kiadványban
„Rácalmás Város Települési Önkormányzatával való
együttműködési megállapodás még várat magára” című
írást.
Üdvözöljük a Német
Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, hiszen fontos
szerepet tölt be a nemzetiségi hagyományok, kultúra,
nyelv ápolása terén, színesíti rendezvényeivel Rácalmás
kulturális életét.
Sajnálom azonban, hogy
a Német Nemzetiségi Önkormányzat - amely a 2011es népszámlálás szerint 70
német nemzetiségű lakost
képvisel Rácalmáson - olyan
együttműködési megállapodás-tervezetet nyújtott
be megalakulását követően
2010 októberében, amelyet
akkor nem tudtunk elfogadni, mert a rácalmási valóságtól elrugaszkodó kéréseket tartalmazott, és kérései
azóta is, folyamatosan túlmutatnak a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységi körén. Például: 2010-ben
kisebbségi referens beállítását kérték a polgármesteri hivatalba, akinek munkáltatója a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke lett
volna, munkabérét viszont
Rácalmás
önkormányzata fizette volna. Az általuk
benyújtott együttműködési
megállapodás tervezete szerint a 2011-es évre 800 ezer
forint támogatást kértek Rácalmás önkormányzatától. A
képviselőtestület álláspontja
az volt az említett két igényre, hogy:
– a 70 fő képviseletét( a
2011-es népszámlálás adatai
szerint) ellátó Német Nem-

zetiségi Önkormányzat 4
tagja mellé nem szükséges
további kisebbségi referens
foglalkoztatása köztisztviselői alkalmazásban, folyamatos munkaviszonyban. A
költségekkel való takarékosság okán sem indokolt.
– a nemzetiségi önkormányzat önálló költségvetési szerv, amely minden évben
állami támogatásban részesül, amely magában foglalja
a működési költségeket is. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013-ban 1 millió
290 ezer forint támogatást
kapott, amely összeg - szintén a Stadtanzeiger-ben
megjelent adatok szerint azt is lehetővé tette számára,
hogy különböző helyi civil
szervezeteket támogasson,
pl. 2014.évben a 360 ezer
forinttal.
Említettem, hogy az állami támogatás, amelyet a

Német Nemzetiségi Önkormányzat kap, magában
foglalja a működésük kiadásait is. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve
a polgármesteri hivatalunk
támogatja a működésük valamennyi területét: a hivatal látja el a gazdálkodási
feladatainak végrehajtását,
könyvelését, jegyzőkönyveket készít, megoldja a fénymásolást, külön kolléganő
foglalkozik osztott munkakörben a Német Nemzetiségi Önkormányzat „kiszolgálásával”, és a költségeket
Rácalmás Város Önkormányzata fizeti. Ugyanakkor
a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyéb más pályázatokon is pénzforráshoz
juthat feladatainak és terveinek megvalósításához.
A Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, dr.
Nagy Viktor által 2014. évi

együttműködési megállapodás tervezetében azt kéri,
hogy Rácalmás Város Képviselőtestületének szakbizottságaiban külsős helyet
biztosítsunk számukra. Ezt
semmi nem indokolja, hiszen például a szociális bizottságban való részvétel
nem a nemzetiségi jogok
körébe tartozó hatáskör és
emiatt ezt jogszabály sem
teszi lehetővé. További kérése volt dr. Nagy Viktor
elnöknek, hogy a jövőben
Rácalmás önkormányzatának VALAMENNYI rendeletalkotása a Német
Nemzetiségi Önkormányzat EGYETÉRTÉSÉVEL
valósuljon meg. A nemzetiségi törvény viszont csak
a nemzetiségi jogok tárgykörében alkotott önkormányzati határozatok és
rendeletek esetén írja elő az
egyetértési jog szükségességét.
Ezeket az igényeket leszámítva a képviselőtestület
elfogadta a 2014-es együttműködési megállapodás tervezetét. A dr. Nagy Viktor
által vezetett önkormányzat
viszont az eredetihez ragaszkodik, az előbb említett vitás
részeket is beleértve.
A fenti véleményeltérések ellenére Rácalmás Város
Önkormányzata fontosnak
tartja a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját,
és példaként állítja számukra a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot, amely 2002
óta törvényesen működik,
és a helyi polgárok, a települési önkormányzat nagy
megbecsülését kivívva végzi
munkáját az állam által biztosított források igénybevételével.
Schrick István
polgármester
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Rácalmás Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
beszámolója

Rácalmás Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata köszöni Rácalmás lakosainak azt
a bizalmat, amellyel lehetőségünk volt 1998 óta dolgozni a
szerb nemzetiség és Rácalmás
érdekében.
Rácalmáson 1998-tól választott elektor képviselte a
szerb nemzetiségi lakosokat.
2002-ben elindultunk a választásokon, és megalakulhatott a kisebbségi önkormányzat, melynek keretében azóta is
folyamatosan dolgozunk a kitűzött célok elérése érdekében,
2012 óta, mint nemzetiségi önkormányzat. Az önkormányzat megalakulásával nagyobb
lehetőséget kaptunk nemzetiségünk képviseletére, műemlékeink megóvására, nyelvünk,
kultúránk és hagyományaink
ápolására, megismertetésére és
ortodox vallási ünnepeink megtartására.
2010-ben is a választásokon
felhatalmazást kaptunk munkánk további folytatásához.
Önkormányzatunk négy fő
képviselővel megalakult. Elnök:
Mohainé Csupity Zsófia, elnökhelyettes: Vukájlovics Szávó, tagok: Takóné Csupity Veronika és Takó Miléna.
A szerb templom országos
műemléki védettsége kapcsán,
egyik fő feladatunk a templom állagának megóvása, így
azokat a munkákat folyamatosan végezzük, amit anyagi lehetőségeink megengednek. A
templombelső rekonstrukció
keretében, új padozatot kapott
a templom. 2011-ben sor került
az ikonosztázion felújítására, az
asztalosmunkák és az ikontartó
fal újrafestésével és az ikonok
pótlásával. A diakónusi ajtókra üvegre festett ikonok kerültek, Predrag Spanjevic szerb
festőművésznek köszönhetően. Az ikonosztázion ikonjait
Mira Popovic temesvári szerb
festőművésznő készítette el.
2012-ben tovább folytattuk a

templombelső rekonstrukcióját,
megkezdtük a templomi bútorzat javítását, festését. Először a
templomi szekrények felújítása történt meg, majd 2013-ban
a kántori éneklő asztalok és a
templomi karfás állószékek felújítását végeztük el.
2013-ban a Partfal megerősítési projekt keretében, a szerb
templom alapját, szerkezetét
megerősítették, támfal építésével a talajmozgásból adódó további rongálódások is megszüntetésre kerültek, így a veszélyek
elhárultak, a mi teendőnk a
templom további megóvása,
karbantartása. 2014. májusára
terveztük be a templombelső
átfestését, hogy újra folytassuk
hitéleti tevékenységünket és fogadhassunk látogatókat.
Másik fő feladatunk a szerb
temető megóvása, folyamatos
karbantartása. A szerb temető
felkerült a helyi műemlékek védettségi listájára. Ennek érdekében a szerb temetőt kitisztíttattuk és azóta is folyamatosan
gondozzuk. Önkéntes műemlékvédelmi nap szervezésével
ápoljuk a temetőt, igyekszünk
megóvni a régi síremlékeket, a
legrégebbi 1778-ból származik.
2011-ben pályázat útján a műemlékileg védett szerb temetőre
új kaput készíttettünk.
Programjainkkal
igyekszünk színesíteni Rácalmás
kulturális életét. Célunk, hogy a
rácalmásiak közelebbről ismerjék meg kultúránkat, hagyományainkat, történelmünket.
Több éven keresztül, a Jankovich-hét keretében vetélkedőt
és szerb táncházat tartottunk
az iskolásoknak. Pályázatot is
írtunk ki a 6-7. osztályosok részére „Rácalmási szerbek múltja és hagyományai” címmel. Sikeres tánctábort is tartottunk
az iskola néptánc csoportjának,
ahol megtanultak több szerb
népi táncot. Népviseleti ruhákat biztosítottunk a gyerekek-

nek, melyben több fellépésük is
volt.
Rész vettünk az országos
szerb ortodox hittantábor szervezésében, melynek keretében
egy napra a vendéglátó Rácalmás volt, vetélkedőket és kézműves ügyességi versenyeket
rendeztünk a gyerekeknek.
Rácalmás Önkormányzatának rendezvényeibe is bekapcsolódtunk. A Városnapok, az
Almavirág és Tökfesztivál keretében kiállítást rendezünk különböző témákban: a rácalmási
szerbek történetéből, a szerb
szokásokról, hagyományokról, fotókiállításon mutatjuk be
munkánkat. Anyaországunkkal
is folyamatos a kapcsolattartás,
többször meghívtunk festőművészeket Szerbiából kiállítani.
Kapcsolatot tartunk a magyarországi szerb folklór hagyományőrző
együttesekkel. Minden évben különböző
helyről hívunk tánccsoportot,
akik népi zenekar kíséretében
szerb néptáncokat, népdalokat és szokásokat mutatnak be.
Már szerepeltek Rácalmáson a
„Tabán”, az „Opánke”, a „Zorica”, a „Veszeli Szántovcsáni” a „Rozmaring” a „Bánát” a
Lórévi, a Medinai és a Tököli néptánccsoportok és a Vujicsics zenekar. Kóló táncház is
szerepel programunkban, melyben az érdeklődők tanulhatják a

kóló táncokat. Önálló kulturális programokat is szerveztünk,
többek között, a Szerbek bejövetelének évfordulóján, a Koszovói ütközet megemlékezése
kapcsán és könyvbemutatók alkalmából. Ilyenkor a helyi néptánccsoport és kórus is fellép. A
Juliánusz naptár szerinti szerb
ünnepeket a régi szokások felelevenítésével minden évben
megtartjuk. A szerb karácsonyi
hagyományokat felélesztettük,
a „bádnye vecse”-t január 6-án
megtartjuk. A tavaszi húsvéti
szokások keretében megünnepeljük „Lázár” szombatját és a
Virágvasárnapot, a „Vrbica”-t.
Feltámadási fáklyás körmenetet
tartunk és „Ruzsicsalot” a húsvét utáni héten a temetőben.
A templom védőszentünnepe, „Krisztus Mennybemenetele” alkalmából megtartjuk
a „szerb búcsút”, régi szokások
betartásával. Ilyenkor egyházi kórus is részt vesz a liturgián. Ebből az alkalomból meghívjuk őseink leszármazottait,
Novi Sadról és környékéről. A
pünkösdi hagyományok keretében a templomot virágokkal,
zöld ágakkal feldíszítjük.
Az anyaországi szerbekkel,
Novi Sad-i, Sremska Mitrovica-i, Apatini közösségekkel jó
kapcsolatot tartunk fenn. 2012ben a romániai Temesvári szerb
közösséggel is megismerkedtünk.
A jövőben is szeretnénk
folytatni a megkezdett munkát,
a műemlékeinket megóvni, a
hagyományainkat és kultúránkat ápolni, nyelvünket, szokásainkat és identitásunkat megőrizni, valamint jó kapcsolatot
fenntartani helyi nemzetiségekkel, civil szervezetekkel, Rácalmás Város Önkormányzatával és lakosaival.
Mohainé Csupity Zsófia
elnök
Rácalmás Város Szerb
Nemzetiségi önkormányzat
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A Szent Miklós
Cserkészcsapat hírei

FŰNYÍRÁST, IRTÁST
VÁLLALUNK!

Kaszával, traktorral
Igény szerint fűgyüjtéssel, elszállítással
mulcsozó technológiával egyaránt.
„A legkedvezőbb áron, extra gyorsan!

Tel: 06 70 246 3800”

Hirdetés

Rácalmáson az őstermelői piactéren találtam fél pár arany
gyerekfülbevalót. Érd.: 30-400-7024

Lendületben a Rácalmási
Néptáncegyüttes

Rácalmás Város „Barina” fantázianévre keresztelt
néptáncegyüttese ismét a régi fényében
ragyog. A csoport utánpótlás toborzásának sikeressége egyértelművé tette, hogy táncegyüttesünk
jövője immáron biztosítva van. Fellépésekben bővelkedve, művészeti vezetőnk, Wünsch László
koreográfus-balettmester
vezetésével egyre több helyen öregbíthetjük szeretett településünk hírnevét.
Az immár 19 éve működő
táncegyüttes idén nagy sikerrel szerepelt a rácalmási
Ágasfa
Hagyományőrző Télűző rendezvényén,
a kulcsi Szülői Munkaközösség által szervezett Retró Iskolabálon, a rácalmási
IV.Svábbálon, valamint felkérést kaptunk a nagykarácsonyi iskolabálra, az iváncsai nagycsaládosok báljára,
a beloianniszi görög-ma-

gyar barátság emléknapján
való fellépésre is.
Legnagyobb
örömmel
azonban a hazai pályán, Rácalmáson való fellépések töltenek el bennünket, így reméljük, hogy a rácalmásiak
az eddigiekhez hasonló szeretettel fogadják majd csoportunkat a hazai rendezvényeken. Köszönjük azt a
sok szeretetet és támogatást,
amelyet fellépésről fellépésre
kapunk. Egyúttal szeretnénk
megköszönni Rácalmás Város Önkormányzatának, valamint a helyi művelődési
ház dolgozóinak, hogy lehetőségeikhez mérten segítik
művészeti munkánkat.
Fellépünk május 27-én az
Almavirág Fesztiválon.
Emellett szeretettel várunk minden kedves táncolni vágyót szombatonként
16.00-tól! A próbák helyszíne a helyi művelődési ház.
Mert a tánc maga az élet!
dr. Nagy Viktor

Április hónapunk a Passió
előadás jegyében telt. Ismét
nagy sikerünk volt, sok-sok
pozitív visszajelzést kaptunk. Sokaknak szereztünk
élményt és mi is remekül
éreztük magunkat, igazi közös ima volt a Húsvét jegyében. Az előadás felvétele:
https://www.youtube.com/
watch?v=RrVlsO wSkMI
oldalon tekinthető meg, de
rövidebb összefoglalót a helyi tévé is készített.
Május 1-én, a Rácalmási
majálison vettünk részt. Vendégül láttuk sátorunknál azokat a civil szervezeteket (Barina néptáncegyüttes, Passió
csapat, Német Kisebbségi
Önkormányzat, Katolikus
Kör Egyesület), akikkel különösen jó a kapcsolatunk,
támogatnak bennünket és a
tagságban is átfedések vannak. Köszönjük az önkormányzatnak és a sportegyesületnek a szervezést és a
helyszínt. A finom étkekért
a Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a
cserkész-szülőknek vagyunk
hálásak. Gyöngyösi Laci bácsi gulyáságyújában és felügyelete mellett főtt meg a
száz adag gulyásleves, melyet
szétosztottunk.

Május 1-3. között őrsvezetőképző tábori hétvégén vettek részt jelöltjeink.
23 indulóból, 7 jelölt maradt
talpon az utolsó képzési alkalomra, ebből négyen a mi
őrsvezetőink, akik ráadásul a
legfiatalabbak a társaságban!
Május 10-én az értékőr mozgalom Fejér megyei
fiataljainak tanulmányútja,
konferencia és műhelymunka - ezúttal Rácalmáson!
Május 16-18. segédtiszti
vezetőképző.
Május 17., 24., 31. őrsi
foglalkozások - felkészülés
a cserkészpróbákra. A próbák anyaga weboldalunkon:
http://almasicserkeszek.
webnode.hu/kerdesek-esvalaszok/
A kedvezmények és a
Cselőtepusztai csapattáboron való részvétel feltétele, az
alapfokú cserkészismeret!!!
Június 6-9. portya. Cserkészpróbák, akadályverseny,
sátorozás, főzés, játék és tábortűz. Helyszín a „Rókavár”.
Az eső és a meleg szépen
növeszti a gyomokat, ezért
ismét megkapáljuk virágágyásunkat és a kereszt környékét is.
Blau Sándor

A Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ
minden tavasszal megrendezi
a hagyományos virágkiállítást
és vásárt – a szép és különleges
növények kedvelőinek legnagyobb örömére. A reggeli esős
idő sajnos sok kiállítót otthon
maradásra késztetett, a résztvevők azonban igazi látványosságot jelentettek.
Több rácalmási és környékbeli kertészet, virágüzlet bemutatkozott. Láthattunk újdon-

ságokat, Baglyas Ági például
fekete petúniát kínált, a dunaújvárosi Flórapack pedig húsevő növényeket, epres és csokis mentát. Érdekesek voltak a
kaktuszok, a bonsai fák. A növénybemutatóhoz kiállítás is
társult.

Színvonalas
bemutató

Rácalmás
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Rácalmás Önkormányzata és a Rácalmás SE szervezésében kiváló programok
várták kisvárosunk lakóit
május elsején a sportpályán.
A rendezvény az iskolások
futóversenyével kezdődött.
A pályán száraz horgászversenyt rendezett a Sirály
Horgászegyesület, Nógrádi

Sándor lovagi tornára, Garda István kispályás focira
várta a jelentkezőket.
A pazar kulináris kínálat mellett színvonalas volt
a színpadi program: Katus Attillával tornázhattak a
résztvevők, fellépett Komonyi Zsuzsa, valamint a Sógorok zenekar.

