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TARTALOM

Virágos Rácalmás felhívás, je-
lentkezés 6. oldal

Koltai Róbert köszöntötte a 
hölgyeket 10. oldal

Méltó módon emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 170. évfordulóján (4. oldal)

Március idusánOrszággyűlési választás

A köztársasági elnök április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képvi-
selőválasztás időpontját. menjenek el minél többen szavazni! 
(Tájékoztató: 2. oldal)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok 
Rácalmás lakóinak!

Schrick István
polgármester
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képvi-

selők választásán a választá-
si irodák hatáskörébe tarto-
zó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a vá-
lasztási eredmény országo-
san összesített adatai körének 
megállapításáról, valamint a 
választási eljárásban haszná-
landó nyomtatványokról, va-
lamint egyes választási tárgyú 
rendeletek módosításáról szó-
ló 1/2018. (I. 3. ) IM rendelet 
9. § (1) bekezdésének c) pont-
jában kapott felhatalmazás 
alapján a 2018. április 8. napjá-
ra kitűzött országgyűlési kép-
viselői választásra vonatkozó-
an az alábbiakról tájékoztatom 
a választópolgárokat: 

A szavazás napja: 2018. áp-
rilis 8. 6.00 órától 19.00 óráig.

A szavazás helye: 
– 01-es szavazókör: 

Jankovich Miklós Általános 
Iskola

– 02-es szavazókör: Jan-
kovich-kúria

– 03-as szavazókör: orvo-
si rendelő

– 04-es szavazókör: műve-
lődési ház.

A szavazókörök körzet-
leíró listája megtekinthető a 
www.racalmas.hu oldalon, de 
a Nemzeti Választási Irodától, 
illetve a 2018. február 9-ét kö-
vetően a település szavazóköri 
névjegyzékébe kerülés esetén 
a Helyi Választási Irodától (a 
továbbiakban: HVI) megka-
pott értesítőn is feltüntetésre 
került, hogy a választópolgár 
hányas számú szavazókör-
ben szavazhat és annak pon-
tos címe is. 

Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján Magyaror-
szág területén, de a lakóhelye 
szerinti szavazókör illetékes-
ségi területétől eltérő címen 

tartózkodik, átjelentkezés-
re irányuló kérelmet nyújthat 
be személyesen vagy levélben 
a lakóhelye szerinti HVI-nél, 
elektronikus formában pedig 
a www.valasztas.hu oldalon. A 
kérelemnek 2018. április 6-án 
16.00 óráig meg kell érkez-
nie az illetékes választási iro-
dához. Átjelentkezés esetén a 
választópolgár annak a telepü-
lésnek a kijelölt szavazóköré-
ben szavazhat, ahová az átje-
lentkezést kérte.  

A szavazás módja: 
Érvényesen szavazni csak 

személyesen lehet a szavazó-
körökben.

Az a választópolgár, aki 
egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartá-
sa miatt gátolt a szavazásban, 
mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be. A mozgóurna ki-
szállításának címe csak annak 
a szavazókörnek az illetékes-
ségi területén lehet, amelynek 
a névjegyzékében az adott vá-
lasztópolgár szerepel. A ké-
relemnek 2018. április 6-án 
16.00 óráig kell megérkeznie 
az illetékes HVI-hez, vagy a 
szavazás napján 15.00 óráig a 
Szavazatszámláló Bizottság-
hoz. 

A szavazás feltétele, hogy 
a választópolgár igazolja a 
személyazonosságát és sze-
mélyi azonosítóját (régi ne-
vén személyi szám) vagy 
lakcímét, valamint a szavazó-
köri névjegyzéket alá kell ír-
nia. Amennyiben a névjegyzék 
aláírását megtagadja, a szava-
zatszámláló bizottságnak visz-
sza kell utasítania, tehát ebben 
az esetben nem szavazhat! 

A személyazonosság, sze-
mélyazonosító és lakcím iga-
zolásához szükséges: 

A) Lakcímigazolvány és 
érvényes: 

- személyi igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély 
vagy
B) a lakcímet vagy szemé-

lyi azonosítót tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolvány.

Figyelem! Az okmányok-
nak érvényesnek kell lenniük, 
ugyanis vissza kell utasítani azt 
a választópolgárt, aki érvényes 
okmányokkal nem tudja iga-
zolni a személyazonosságát és 
lakcímét. Ideiglenes személy-
azonosító igazolvány kiállítá-
sa, valamint lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány pótlása 
érdekében a Dunaújvárosi Já-
rási Hivatal Kormányablaka 
(Dunaújváros, Október 23. tér 
1.) rendkívüli ügyfélfogadási 
időt biztosít április 6-7-8-án 
7 órától 19 óráig. 

Az a választópolgár, aki 
legkésőbb 2018. március 23-
án 16.00 óráig kéri, hogy az 
országgyűlési választásokon 
nemzetiségi választópolgár-
ként vehessen részt, a párt-
listák helyett a nemzetiségé-
nek országos önkormányzata 
által állított listára szavazhat, 
de emellett természetesen az 
egyéni választókerületi jelölt-
re vonatkozó szavazólapot is 
megkapja. 

A választással kapcsolatos 
részletes információk, tájé-
koztatás és kérelemnyomtat-
ványok elérhetők a www.va-
lasztas.hu weboldalon, vagy 
személyesen a HVI-nél. 

dr. Györe Andrea
Helyi Választási Iroda 

vezetője

A kormányablak rendkívüli 
ügyfélfogadási idejéről

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára tűz-
te ki az országgyűlési képviselők általános választását. A szavazás 
napján, a szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
névjegyzékben szerepel és érvényes személyazonosító okmánnyal 
(személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) iga-
zolja személyazonosságát, valamint rendelkezik lakcímet és sze-
mélyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya). A 
szavazatszámláló bizottság minden esetben ellenőrzi az urnákhoz 
járulók adatait.

Szavazni kizárólag az országgyűlési választások napján is érvé-
nyes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, 
útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímkártya felmutatása után le-
hetséges.

A fentiek elősegítése érdekében a megye kormányablakaival és 
okmányirodájával összehangolt módon a rendes nyitvatartási időt 
meghaladóan a dunaújvárosi kormányablak (2400 Dunaújváros, 
Október 23. tér 1.) és az adonyi kormányablak (2457 Adony, Rá-
kóczi u. 21.)

2018. április 6-án (péntek) 7 órától 19 óráig,
2018. április 7-én (szombat) 7 órától 19 óráig,
2018. április 8-án (vasárnap) 7 órától 19 óráig
kizárólag ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása, va-

lamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása ügyek tekinte-
tében rendkívüli ügyfélfogadást tart.

dr. Kovács Péter hivatalvezető
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Népszerű a letelepedési 
támogatás

Népszerű az önkormány-
zat által tavaly alapított 
– helyi rendeletben meg-
határozott feltételekkel igé-
nyelhető – úgynevezett lete-
lepedési támogatás.

A képviselőt-testület két 
és fél hónap alatt 7 igényt 
hagyott jóvá ebben az évben, 
összesen 10,2 millió forint 
összegben. 

A képviselő-testület 
módosította a helyi rende-
letet, hogy a feltételekkel is 
kedvezzen az igénylőknek. 
Rácalmási ház vásárlása 

esetén most már a csere- 
vagy adásvételi szerződés 
megkötését követő 240 na-
pon belül kell benyújtani az 
önkormányzathoz a támo-
gatási igényt.

Ez a határidő eddig min-
dössze 90 nap volt. Lakó-
ház építése esetén a 90 nap 
helyett szintén 240 nap áll 
a kérelmező rendelkezésé-
re az első fokú építési ható-
ság által kiállított okiratban 
meghatározott időponttól 
számítva a kérelem benyúj-
tására. 

Avar és kerti hulladék égetésének 
szabályai

Tájékoztatom a helyi lakosokat és a rácalmási ingatlan tu-
lajdonosokat, hogy a kerti hulladék égetésére vonatkozó sza-
bályok a következők Rácalmás területén.

Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban hely-
ben történő komposztálással történhet. Égetéssel csak a nem 
komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra al-
kalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fer-
tőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a kom-
posztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése febru-
ár, március, április, szeptember, október és november hónap 
első csütörtökén és péntekén végezhető el. A fenti időpont-
tól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (pél-
dául: eső, szél, köd stb.) lehet és a fenti időpontot követő hét 
csütörtökén és péntekén lehet csak égetni. 

Kivételt képeznek a hivatalok, egészségügyi intézmények, 
gyermekintézmények, kulturális intézmények, nyitott sport-
létesítmények, a temető és az önkormányzat fenntartásában 
lévő területek 300 méteres környezetében az intézmények 
működési ideje alatt. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 

dr. Györe Andrea 
 jegyző 

Ezen a tavaszon már csak 
a következő időpontban 

tüzelhető el a kerti hulladék: 
április 5-én, és 6-án

(Kedvezőtlen időjárás esetén a következő 
hét csütörtök és péntek!)

Az égetést 14 - 22 óra közötti időszakban 
lehet végezni!

Aszfaltozás a Béla közben

Út, járda, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló kialakítás – tőszavak-
ban így foglalhatnánk össze mindazokat a munkálatokat, amelyek zajlanak 
a sportcsarnok kivitelezési munkáinak részeként a Béla köznél

Fogadóórák
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:

Pálinkás Tiborné
2018. április 4.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 

Szelektív 
naptár
Szelektív hulladékgyűj-
tési napok. Április 3., 17., 
május 5., 22., június 12., 
26., július 10., 24., au-
gusztus 7., 21., szeptem-
ber 4., 18., október 2., 16., 
november 13., 27., de-
cember 11., 29.
Komposztálható hulla-
dék elszállítása: Április 
9., május 7., június 11., 
július 9., augusztus 6., 
szeptember 10., október 
8., november 5.

Általános iskolai beíratás
Értesítem az érintett szü-

lőket, törvényes képviselőket 
(továbbiakban együtt: szülők), 
hogy a 2018/2019. tanévre tör-
ténő általános iskolai beiratko-
zásra az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2018. április 12-én (csütör-
tökön) 8 órától 19 óráig, 

2018. április 13-án (pénte-
ken) 8 órától 19 óráig.

A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) 
bekezdése értelmében Ma-
gyarországon minden gyermek 
köteles az intézményes neve-
lés-oktatásban részt venni, tan-
kötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz 
2012. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő köteles be-
íratni a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye sze-

rint illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasznála-
táról szóló 20/2012. (VI11.31.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: 
rendelet) 21. § (1) bekezdé-
se értelmében a tankötelezett-
ség megkezdésének feltétele 
a gyermek iskolába lépéséhez 
szükséges fejlettségének meglé-
te, annak igazolása. Az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget 
az óvoda igazolja.

A beiratkozáskor be kell 
mutatni a gyermek nevére ki-
állított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt, továbbá az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.

Kovács Péter
hivatalvezető
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Március idusán – nosztalgia kávéház, 
megemlékezés, koszorúzás
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkal-
mából március 14-én délután nosztalgia kávéházzal és nosztalgia-
fotózással vártuk a kedves vendégeket a művelődési házban, majd 
délután 5 órától az iskolások ünnepi műsorát láthattuk melyben köz-
reműködött a Rácalmási Napsugár Asszonykórus is. Az ünnepi műsort 
követően együtt vonultunk át koszorúzásra a Petőfi-szoborhoz  K.A.
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Koszorúzás 
a temetőben

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület is megtartotta március 
tizenötödikei megemlékezését a rácalmási temetőben. A koszorúzás-
sal egyebekötött eseményen Pallos László mondott ünnepi beszédet, 
amelyben kihangsúlyozta, hogy a forradalom magasztos eszméit to-
vább kell adnunk a felnövekvő nemzedékeknek is

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület (2459. Rá-

calmás, Szigetfő u. 11-13.) nevében meghívom Önt a 
2018. március 23-án (pénteken) 16.30 órakor 

tartandó éves rendes közgyűlésünkre.
Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház 
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tar-

tására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pon-
tok tárgyalásával 2018. március 23-án 17 órakor.

A megismételt közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelődési Ház.

Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a 2017. évben végzett tevékenységünkről. A 

beszámoló elfogadása. Előadó: Bodnár Sándor elnök
2. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról. A 

beszámoló elfogadása. Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella 
elnökségi tag

3. A Felügyelő Bizottság jelentése az egyesület 2017. évi 
munkájáról. A jelentés elfogadása. Előadó: Szalóki-Oros 
Brigitta

4. 2018. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése. A 
tervek elfogadása. Előadó: Bodnár Sándor elnök

5. Egyebek.
 Bodnár Sándor

 elnök
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2018. évben „Virágos Rácalmás” 
és „Szép Porta” mozgalom

A tavaszba nyúló tél el-
lenére a természet ébredése 
itt van a kertek alatt. Ezért 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület 2018-ban 
is meghirdeti városszépítő 
versenyeit.

A „Virágos Rácalmás” és 
„Szép Porta” versenyek célja, 
hogy városunk portái előtt 
tavasztól késő őszig minél 
több helyen gyönyörköd-
hessünk rendezett és virá-
gos előkertekben, szép por-
tákban.

Természetesen tudjuk, 
látjuk, hogy nagyon sokan 
egyesületünk felhívása nél-
kül, a versenyre való jelent-
kezés nélkül is csinosítják, 
virágosítják, szépítik kör-
nyezetüket, de bízunk ab-
ban, hogy kezdeményezé-
sünkhöz évről évre egyre 
többen csatlakoznak. 

A minden év végén meg-
tartott értékelő ünnepségen 
nem csak a díjak átadása 
okoz örömöt, de prezentáci-
ót is készítünk a szezon vi-
rágos előkertjeiről, szép por-
táiról, vagy egy-egy ellesett, 
frappáns kerti ötletről, érde-
kes megoldásról. 

2017-ben hetvenöt lakó, 
azaz hetvenöt porta jelent-
keztek a felhívásra. A tavaly 
novemberen megtartott ér-
tékelési ünnepségen hat-

vanöt díjazottnak, köztük 
tizenegy Szép porta tulajdo-
nosnak tudtunk gratulálni, 
továbbá két különdíj is ki-
osztásra került.

A tavalyi évhez hasonló-
an idén is lehetőség van arra, 
hogy ne csak saját magunk 
nevezzünk, hanem ha a kör-
nyezetünkben nekünk tetsző 
virágos, ápolt vagy különle-
ges utcafrontot látunk, dob-
junk egy nevezést a javukra. 

Így a „szerénységből” 
szemet gyönyörködtető vi-
rágoskerteket, ízléses elő-
kerteket és harmonikus kör-
nyezetet gondozó rácalmási 
lakosok nem fognak kima-
radni a versenyből. Báto-
rítjuk önöket, hogy jelöljék 
szomszédjukat vagy barát-
jukat, hisz ezzel a gesztussal 
örömöt és elismerést is sze-
reznek nekik.

A 2018. évi versenyre való 
pályázás feltételei a tavalyi 
évhez képest nem változtak.

A „Virágos Rácalmás” I. 
II. és III. helyezés elérésé-
nek feltétele, hogy az utca-
front folyamatosan virágos, 
gondozott, és harmonikus 
legyen tavasztól őszig, amíg 
az időjárás engedi. Ebben a 
kategóriában a kerítésen kí-
vüli terület kerül értékelésre 
a fenti szempontok szerint.

A „Szép Porta” cím el-
nyeréséhez fontos az udvar 
és a kert látványa, összhang-
ja, de ugyanakkor szükséges 
az utca látképének előzőek-
ben említett rendezettségére 
is. Szerencsére erre is nagyon 
sok helyen láthatunk jó pél-
dát Rácalmáson.

Jelentkezés:
A versenyekre a jelent-

kezési lapokon 2018. április 
30-ig lehet nevezni. 

Jelentkezni lehet interne-
ten a városvédők honlapján 

közzétett, illetve a Rácalmás 
újságban elhelyezett, kitöl-
tött Jelentkezési lap egye-
sületünkhöz történő eljut-
tatásával. Ezt személyesen 
- nyitvatartási időben (szer-
dánként 8-10 és 17-18 óra 
között) - az egyesületünk 
irodájában adhatják le a régi 
városháza épületében, vagy 
a bejáratánál található pos-
taládába is elhelyezhetik. A 
jelentkezési lap honlapunk-
ról is letölthető és e-mailen 
is eljuttatható az info@ra-
calmasivarosvedok.hu címre.

Értékelés:
A jelentkezettek névsorát 

összesítjük, amely alapján 
az értékelő csoportok május 
hónaptól elkezdhetik mun-
kájukat. Áprilistól októberig 
négy alkalommal, egyenként 
három főből álló három csa-
pat, egymástól függetlenül 
értékeli mindkét versenyka-
tegóriát. Fényképek készíté-
sével dokumentálják a látot-
takat, azok összhatását. 

Az eredményhirdetésre 
várhatóan november hónap-
ban kerül majd sor.

Szeretettel várjuk a neve-
zéseket.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

JELENTKEZÉSI LAP
     Szép Porta   Virágos Rácalmás 

NÉV _____________________________________

CÍM _____________________________________

TELEFONSZÁM __________________________

*Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni a versenyben. 
Egyszerre mindkettő is jelölhető!
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Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonságos 
mindennapjaihoz járul hozzá, ha 

ADÓJA 1%-val egyesületünk részére 
rendelkezik!

Adószámunk: 18495573-1-07
Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Rácalmás közbiztonságának javítására fordítjuk!

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei 

Sok a közterületen parkoltatott autó
Egyesületünk jelenthe-

ti, hogy az elmúlt hónapban 
sem történt a lakosság sérel-
mére elkövetett bűncselek-
mény településünkön. De a 
veszélye fennáll, hogy bár-
mikor bármi megtörténhet, 
mert a bűnözésre szakoso-
dott személyek nem tét-
lenkednek. Tehát a veszély 
mindig fennáll, és a legjobb 
megelőzés a megfelelő vé-
dekezés. 

Sajnos itt kell ismét és 
nyomatékosan hangsúlyoz-
ni, hogy nagyon sok a köz-
területen éjszakázó gépjár-
mű, és ezt csak addig tudjuk 
ölbe tett kézzel nézni, amíg 
észre nem veszik a bűnözők 
is. A prédán hagyott autókba 
nem ritkán nagy értékű tár-
gyakat is ott hagynak, ami 
főleg vonzza az elkövetőket. 
Ezért kérünk minden gép-
jármű-tulajdonost, hogy sa-
ját értékeinek megóvása ér-
dekében, ha teheti, tárolja 
gépjárművét legalább a ke-
rítésen belül. Ezzel kapcso-
latosan főleg a Martinász, a 
Pacsirta és a Gárdonyi Géza 
utcai lakosokat figyelmez-
tetném, mert ezekben az ut-
cákban legtöbb a felelőtle-
nül ott hagyott, nagy értékű 
gépjármű éjszakánként.

A tavasz beköszöntével 
kedvenc háziállatainknál is 
érződik a párkeresési haj-
lam, ezért sok kóbor kutya 
van a településünkön, ami 

nagy veszélyt jelent min-
den lakóra, de legfőkép-
pen gyermekeinkre. Sokat 
tartanak a kutya támadá-
sától, nem ritkán okoznak 
riadalmat a szelíd, de nagy 
testű ebek is. Azért kérünk 
minden kutyatartót , hogy 
kedvencét a törvényeknek 
megfelelően tartsa, keríté-
sén belül!

További probléma a ját-
szótereken sétáltatott jószá-
gok okozta esetleges fertőzés 
veszélye is. A homokozókba, 
játszótéri játékokra, talajra 
kijutott állati ürülék a kis-
gyermekekre nagy fertőzés-
veszélyt jelenthet. Kérünk 
minden kutyatulajdonost, 
hogy ne sétáltassa, illetve ne 
engedje játszótérre kedvenc 
házi állatait.

Tárgyalást folytatunk az 
önkormányzatunkkal arról, 
hogy (amennyiben lehető-
sége van rá) a frekventált 
közterületekre helyezzenek 
ki állatürülék elhelyezésére 
alkalmas szemét gyűjtőket, 
szemeteseket. Ha ezt meg 
tudjuk valósítani, akkor at-
tól kezdve nem okoz majd 
gondot a gazdiknak az ürü-
lék összeszedése és elhelye-
zése sem. 

Egyesületünk ismét bő-
vült. Egy tagunk korábban 
a munkája miatt szakítot-
ta meg tagságát, ám most 
újra szolgálataival segíti Rá-
calmás közbiztonságát. Kö-
szönjük és köszöntjük ismét 
közöttünk!

Továbbra is várunk min-
den olyan büntetlen előéletű 
személyt, aki munkájával se-
gíteni szeretné városunk jó-
nak mondható közbiztonsá-
gának fenntartását.

Vállalt feladatainkra a 
2018. évben minden anya-
gi fedezet megvan az önök 
és Rácalmás Város Önkor-
mányzata jó voltából. Vi-
szont ahhoz, hogy a követ-
kező éveinket is tervezni 
tudjuk, továbbra is várjuk 
minden lakó támogatását, 
aminek az egyik lehetősé-

ge március, április hónapban 
adott. Mindenki rendelkez-
het adója 1 %-ával anélkül, 
hogy ezzel bármilyen terhet 
venne a nyakába.

Amennyiben egyesüle-
tünket kívánja támogat-
ni, úgy kérjük figyelmesen 
töltse ki adóbevallásánál a 
rendelkezési adatlapot. A 
pontos megnevezésünk és 
címünk: Szent György Pol-
gárőr Egyesület Rácalmás 
Szigetfő u. 11-13. Az adó-
bevallásokat is már a NAV 
készíti el, és nagy problémát 
jelent, ha nem kérik és nem 
jelezik külön, hogy kinek 
ajánlják fel az 1 %-ot, mert 
akkor az nem jut el hoz-
zánk. Amennyiben egye-
sületünket támogatja, úgy 
gyermekeink, szüleink és sa-
ját magunk biztonságos hét-
köznapjaihoz járul hozzá.

Szolgálatainkat továbbra 
a szokott módon teljesítjük, 
illetve kiegészítjük a rendőr, 
polgárőr gyalogos szolgá-
lattal is, ami közvetleneb-
bé teszi az együttműködé-
sünket.

Reméljük ezen kis taná-
csokkal, kéréssel szorosabb-
ra tudjuk fűzni kapcsolata-
inkat.

Segíts, hogy segíthesünk!
 Vizi István 

elnökségi tag
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Az egészségünk, az életünk a tét
Ma már a légszennyezés 

jelenti a legnagyobb környe-
zeti veszélyt az egészségünk-
re, derült ki egy a Yale és a 
Columbia Egyetem kutatói 
által jegyzett publikációból. 
Az OECD nemrég közzé-
tett statisztikájában pedig az 
a megdöbbentő tény áll, hogy 
Magyarország foglalja el a vi-
lágon a második helyet a lég-
szennyezettség okozta halá-
lozás dobogóján, Kína után. 
Hazánkban 12.800 ember 
hal meg évente az ennek kö-
vetkeztében kialakuló beteg-
ségekben. A levegőben lévő 
káros anyagok közül az egész-
ségre a legnagyobb veszélyt a 
szálló por jelenti, melynek fi-
nom részecskéi szív- és ér-
rendszeri, légzőszervi beteg-
ségeket, tüdőrákot okoznak. 
Magyarország földrajzi hely-
zete is kedvezőtlen ebből a 
szempontból, mert a Kárpát-
medencében gyakran megre-
ked a szennyezett levegő. 

Mit tehetünk mi egyszerű 
emberek a levegő minőségé-
nek javításáért? Két lehető-
ségünk is van, az egyik, hogy 
nem szennyezzük a levegőt, 
a másik, hogy kitisztítjuk be-
lőle a szennyeződést.

Az elmúlt években elké-
szített országos légszennyező 
anyag mérések adatai alapján 
a kisméretű szállópor kibo-
csátás több mint 65 százalé-
kát a lakossági fűtés okozza. 
Sajnos országos jelenség, 
hogy a késő délutáni órák-
ban egyre több kéményből 
száll fel sötét, rendkívül maró 
szagú füst, mely arra utalhat, 
hogy a lakosok a háztartás-
ban keletkező kommunális és 
más jellegű hulladékok elége-
tésével váltják ki a számukra 
sokszor megfizethetetlen tü-
zelőanyagot. A vegyes tüze-
lésű kazán nem hulladékége-
tő berendezés, és a különböző 
hulladékok égetése mérgező 
saját magunkra és környe-
zetünkre is! Amíg a földgáz 
használata esetén az egész-

ségügyi szempontból legve-
szélyesebbnek tekintett kis-
méretű részecske kibocsátás 
elhanyagolható, ezzel szem-
ben a szilárd tüzelőanyagok 
elégetésekor nagy mennyi-
ségű káros anyag kerülhet a 
levegőbe. A szilárd tüzelő-
anyagok között is nagy kü-
lönbségek vannak. Míg az ol-
csóbb, de rosszabb minőségű 
(magasabb kéntartalmú) lig-
nit használata során nagyobb 
az okozott légszennyezett-
ség, addig a fa, amennyiben 
helyesen használjuk fel a fű-
tésre, kevesebb káros anyagot 
bocsát a levegőbe.

A nagy mennyiségű füst 
másik oka a tűzrakás hely-
telen módja. Csak megfele-
lően száraz (12 hónapon át 
szellős, száraz helyen tárolt) 
vegyi anyagokkal át nem ita-
tott, megfelelő méretű ha-
sábokra vágott fával szabad 
tüzelni. A felaprított fát le-
vegősen kell elhelyezni a tűz-
térbe, és felülről meggyújta-
ni! Alapszabály, hogy amíg 
a tűznek sárgásvörös lángja 
van, a tökéletes égéshez a to-
vábbi levegőt kell adni, amíg 
az kékes színbe megy át.

Súlyosan terheli a kör-
nyezetett a kerti zöldhulla-

dék elégetése komposztá-
lás helyett. A még nedves 
kerti nyesedékek esetében 
csak alacsony hőfokon tör-
ténik az égés, mely így nem 
tökéletes, és sok esetben 
szén-dioxid helyett mérge-
ző szén-monoxid keletke-
zik. Ha egy nagyobb kupac 
avart égetünk, tegyük fel, 6 
órán át, akkor annyi szál-
ló port juttatunk a levegő-
be, mintha 250 autóbusz 24 
órán át közlekedne. 

A levegő tisztítását első-
sorban a fák végzik. Az er-
dők, a parkok, az utak men-
tén a fasorok, a kertek fái. A 
fák megkötik többek között 
a szén-dioxidot, szén-mo-
noxidot, kén-dioxidot (egy 
ötvenéves fa 57 kg széndio-
xidot dolgoz fel egy vegetá-
ciós időszakban), csökken-
tik a szálló és az ülepedő por 
mennyiségét, (egy ötvenéves 
fa 405 kg szennyeződést szűr 
ki egy év alatt). Egy ember 
éves oxigénszükségletét egy 
hetvenéves és egy ötvenéves, 
illetve kétszáz darab tíz éves 
fa összlombkoronája képes 
biztosítani. Fáinkat óvnunk, 
ápolnunk kell, és újabb egye-
dek ültetésével folyamatosan 
növelni a számukat!

A klímaváltozás követ-
keztében egyre több ká-
nikulai, hőhullámmal járó 
napra számíthatunk, külö-
nösen az ország középső tá-
jain. Lakossági energiafel-
használásunk fele ma már 
nem a fűtésre, hanem a hű-
tésre fordítódik. A fák ár-
nyékában nyári időszakban 
4-5 fokkal alacsonyabb a hő-
mérséklet, mint a lombozat-
tal nem takart szabad felszín 
felett. A növényekkel gazda-
gon beültetett területeken a 
levelekben tárolt és elpáro-
logtatott víz növeli a levegő 
páratartalmát, hűti a levegőt, 
amely nehezebb a házak kö-
zött felforrósodott levegő-
nél, így azzal kicserélődik. A 
fák levelei és ágai a szél se-
bességét is csökkentik (szél-
irányban a védő hatás a fa 
magasságának húszszorosá-
ra, szélárnyékban pedig öt-
szörösére terjed ki). Mindez 
nem csak kedvező mikroklí-
mát, hanem a nyáron hűtés-, 
télen fűtésenergia megtaka-
rítást is eredményez.

Nemtörődömségünk, tu-
datlanságunk, kényelemsze-
retetünk veszélyezteti egész-
ségünket, életünket. 

Németh Miklósné
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Koncert az óvodában
A Dunaújvárosi Sándor 

Frigyes Zeneiskola kama-
ra zenekara katona dalo-
kat játszott a gyerekeknek 
az ünnepre készülve a Ma-
nóvárban. Az „Aki nem lép 
egyszerre...” kezdetű dalt há-
romszor játszották el közkí-
vánatra, annyira tetszett a 
gyermekeknek a menetelés. 

Köszönjük a zenekarnak, 
hogy ilyen örömet szereztek 
a gyermekek, felnőtteknek 
egyaránt.

A koncert után újságpapírból gyúrt golyókkal csatáztak 
a gyermekek.

Óvodai beíratás
A 2018-as évben a beiratkozás 

a Rácalmási Manóvár Óvodában 
2018. május 2-4. között lesz.

Május 2.: 8.00 - 17.00 óráig, 
Május 3.: 8.00 - 12 .00 óráig 
Május 4.: 8.00 - 12.00 óráig fogadjuk a beiratkozókat. 
 
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek lakcímkártyája

– a gyermek TAJ kártyája

– a gyermek oltási kiskönyve

– a gyermek személyi igazolványa

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát

– orvosi igazolást: „Egészséges, közösségbe mehet!”

– a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszke-
dési - tanulási - magatartási zavarának megállapításá-
ról szóló szakértői/szakvéleményét.

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat 

– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál 
a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen 
tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Bölcsődei jelentkezéssel 
kapcsolatos információk:
A jelentkezés folyamata:

 A szükséges dokumentumok leadása a bölcsőde szak-
mai vezetőjénél

A jelentkezés folyamatos, lezárás adott gondozási év 
március 31.

 A felvétel elbírálása adott gondozási év április 30.

 A szülő kiértesítése adott gondozási év május 31.

Felvilágosítás az alábbi 
telefonszámon: 06-25-517-844
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nőnap Koltai Róberttel
A budapesti születésű, de 

Sztálinvárosban gyerekeske-
dő színészt minden korosz-
tály ismeri. Filmszerepei és 
rendezései, színházi előadá-
sainak sora vetekszik az el-
ismerések, díjak számával, 
mellyel elismerték munká-
ját. Március 8-án a műve-
lődési házban tartott váro-
si Nőnapon Koltai Róbert 
zenés kabaréestjével ajándé-
koztuk meg a hölgyeket. A 
telt házas előadáson bízunk 
benne, hogy mindenki jól 
szórakozott!

K.A. Fotó: Facebook.com/Racmuvhaz

Színházi élmény
A RáJáTSZIK Rácalmási Játékszín Kör új, kétszemélyes 

darabját mutatta be az érdeklődőknek március 1-én, a mű-
velődési házban.

Kartinthy Ferenc Dunakanyar című darabjában egy ká-
véházba csöppenünk, ahol a záráshoz készülődő presszósnő 
és egy éppen betoppanó vendég közötti beszélgetésnek le-
hetünk szemtanúi.

Az Osvai Zoltán rendezte színdarabban a pultost Ördög-
né Ruszthi Anna, a vendéget Kupsza János alakította. Gra-
tulálunk a színvonalas előadáshoz! 

A darab március 27-én este a Jankovich-kúriában újra 
megtekinthető. K.A.

Fotó: Facebook.com/Racmuvhaz
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Márciusi ifjak 
vándorkiállítás

A keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményéből szárma-
zó fegyverkiállításnak biztosított otthont március 12. és 26. 
között a művelődési ház. Az 1848-49-es tárgyak között volt 
Kossuth-bankó, pengő, krajcár utalványok, szablya, kard ja-
tagán, puska, szurony, pisztolyok. A kiállítást Haász Gabri-
ella, a Balatoni Múzeum történésze nyitotta meg. K.A.

Farsangoltak a német 
klubosok

Idén is megrendezték a 
rácalmási Német Klub tag-
jai hagyományos farsan-
gi mulatságukat. Hoffmann 
Mária vezetésével nyolc éve 
egy nagy családként műkö-
dik a csoport, melynek tag-
jait mára már szoros baráti 
szálak kötik össze. A közös-
ség tagjai idén is igazán öt-
letes jelmezekkel lepték meg 
egymást. Az este során rö-
vid színi előadásra is sor ke-
rült, a klasszikus „Hófehér-
ke és a hét törpe” című mesét 

mutatták be a játékos kedvű 
szereplők. Nagy sikert arat-
tak a rácalmási Nyugdíjas 
Klub vendégfellépői, akik a 
való életből ellesett humoros 
jelenetekkel szórakoztatták 
a jelenlévőket. Étel-ital ba-
tyus jelleggel bőven került az 
asztalra, gazdag volt a tom-
bolanyeremények kínálata is. 
Az álarcosbálok során elen-
gedhetetlen vidám tánczene 
is hozzájárult a jó hangulat-
hoz. 

Terekiné Rendes Éva

Emlékszel, 
mi történt 5 éve?

A rácalmási cimborák 
2013-ban tartották alaku-
ló ülésüket, ahol ünnepélyes 
esküvel megpecsételve meg-
alapították a Cimbora klu-
bot. Emlékeztek még? Én, 
XY, esküszöm és mint cim-
bora fogadom, hogy társai-
mat meg nem bántom, rossz 
szó számat el nem hagyja, és 
mindig a becsületes úton já-
rok. Ötleteimmel segítem és 
építem a cimboraságot. Bí-
zom a közös játék és az ol-
vasás erejében, és szárnyaló 
képzeletemben.

Dunaújvárosban immár 
15 éve működik a Cimbora 
klub, és ennek jó példájára 
alakultak hasonló csopor-
tok több városban, így Rá-
calmáson is az elmúlt idő-
szakban.

Ez az öt év sok emlékkel 
gyarapította a cimborák éle-
tét. Többször kirándultunk 
Budapestre, a Csodák pa-
lotájában játszva tanultunk; 
megismertük a Parlamen-
tet; elmentünk a Planetá-
riumba; a Nemzeti Múze-
umban gazdag programmal 
vártak minket; voltunk a 
Festetics-palotában Érdi 
Tamás koncertjén, és még 
az Operaházat is bebaran-
goltuk. Tartottunk író-ol-
vasó találkozókat, ellátoga-
tott hozzánk Erdős Virág és 
Kálnay Adél. Felléptünk a 
gyereknapon és karácsony-
kor; játszottunk; könyvek-
ről beszélgettünk; irodalmi 
pályázaton vettünk részt; 
nyáron táboroztunk, és még 
nincs vége a sok-sok közös 
eseménynek, még nagyon 
sok minden vár a cimbo-
rákra!

Sőt, gazdagabbak lettünk 
egy kopjafával, amit Nyitrai 
Mihály fafaragó készített 
egy „Cimborafa” elé, ugyan-

olyat, mint Dunaújvárosban 
is található.

A jubiláló ünnepség 
rendhagyó módon, már 2 
órakor elkezdődött. A ki-
írásban az szerepelt, hogy 
minden gyermek abban a 
műsorszámban lép fel, ami-
ben jól érzi magát. A színes 
palettán szerepelt táncos, 
furulyás, szavaló, énekes és 
gitáros is. A hagyományt 
teremtő születésnapi Ki Mit 
Tud zsűrijét két „öreg cim-
bora”, Blau Virág és Néme-
th Afrodité, valamint egyik 
kedves támogatónk, Ko-
vácsné Dualszky Sánta Ág-
nes alkotta.

A szülők és a gyerekek 
örömére mindenkinek ju-
tott az érmekből: Arany-
érmes lett Krizsán Balázs 
(bűvész), Székely Zsombor 
(gitár), Ongai Lili (furulya), 
Erdélyi Alex (rap), Pletser 
Lotti (ének), Ranga Petra 
(ének), Szabó Zalán (furu-
lya).

Ezüstöt kapott Krizsán 
Krisztina (vers), Tóth Emí-
lia Hajnalka (ének), Nagy 
Abinéri Panna, Plósz Regi-
na és Szabó Klaudia (tánc). 
Nagyon jó hangulatban telt 
el a születésnap, a cimborák 
olyan jól szerepeltek, hogy a 
bronzérmek nem is kerültek 
kiosztásra.

A gála végén közösen 
fújtuk el az ünnepi tortán a 
gyertyát.

A rendezvény sikeréhez 
hozzájárult Rácalmás Város 
Önkormányzata, az Ági vi-
rágsarok, a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola peda-
gógusai, a segítő szülők és 
nagymamák, valamint a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozói. Kö-
szönjük a segítséget!

Törökné Antal Mária, 
a Cimbora klub vezetője
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Aranyat minősítést kapott a Barina!
A Rácalmási Barina Táncegyüttes felnőtt cso-
portja a március 4-én megrendezésre kerülő 
VII. Nemzetközi Connector Táncfesztiválon 
Arany minősítést szerzett a Táncok Dél-Al-
földről című produkciójával. Gratulálunk a 
táncosoknak és Mészáros Kinga valamint 
Molnár István Dániel felkészítő tanároknak a 
szép eredményhez! K.A. 

Fotók: Facebook.com/Racmuvhaz
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Az 1910-es évek egyik legnagyszerűbb kuplé 
énekesének, Gyárfás Dezsőnek- a felvételei is 

hallhatóak a Gerendai Gábor által szerkesztett 
havi zenei válogatásában.
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Csorba László 
történész előadása 

Különleges előadásban 
volt részük a látogatóknak 
március 5-én a rácalmási 
művelődési házban. Csor-
ba László történész, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum volt 
főigazgatója a ’48-as hősök 
szerelmi életéről tartott elő-
adást. Vajon megvoltak ne-

kik a maguk „szívzűrjei”? A 
sok kivetített képpel és érde-
kes történettel tarkított elő-
adásból azt is megtudhattuk, 
hogy – Petőfit idézve – a 
„szabadság, szerelem”, e ket-
tő valakinél csak a versekben, 
valakinél pedig az életben is 
kéz a kézben járt. K.A.

Fotó: Facebook.com/Racmuvhaz
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INTIMFITNESS Előadás
Rácalmási Művelődési Ház


2018. április 19. csütörtök 19 óra 
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE 

Miben lehet segítségedre az Intimfitness és a 
gátizomtorna?

Pozitív hatást gyakorol a méh, a petefészek,a húgyhólyag, és a belek 
működésére. Fokozódik a női szervek energiaellátása.

Gazdagabb lesz a kismedencei szervek és izmok tápanyag- és oxigénellátása.
Javul az alsó végtag nyirokáramlása és a test méregtelenítése,

A Záróizmok ereje és állóképessége jelentősen nő, így a vizelet-, széklet, 
széltartási panaszok megelőzhetők, megszüntethetők. Az aranyeres panaszok 
enyhülnek, megszűnnek. Hüvely izomzata erősödik. Menstruációs diskomfortot 

enyhíti. Serkenti az ovulációt. Elősegíti a szülések és műtétek utáni gyors 
regener‡ci—t. A kialakult j— g‡ti ÞttsŽg g‡tolja a hœgyœti Žs hŸvelyi fertőzések 

kialakulását, a meglévőt segít mihamarabb megszüntetni. Megszünteti a 
felfázásra való hajlamod és az alhasi pangásokat. Segít megszüntetni a 
székrekedést, mert serkenti a renyhe bélműködést. Az alhasi szervek 

süllyedéseit helyreállítja. Az intim erőnlét megalapozza a biztonságos sportolást. 
Mióma, ciszta, polip, endometriózis, méhszájseb gyógyulását segíti. 

A Változókori kellemetlen tüneteket enyhíti, megszünteti. A Testtudatod fejleszti, 
’gy jobban megismered tested Þnomabb szintű működését és jelzéseit. Ez az 

intim erő, jelentősen növeli az önértékelést és az önbizalmat!
A lelki feszültségek oldódnak, felszabadultabbá tesz!

További információ és jelentkezés: 

info@jogaklub.hu                     +36-30/396-2227
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

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

Állatorvosi rendelő: 

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Stermeczki András evangélikus lelkész  20/8243-547, 25/285-426

Fodor István református lelkész  30/223-3753

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: 
Milpress Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: 
Molnár Gergely ügyvezető

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. április 27-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. április 16-án, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb április 16-ig juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Komjáti Enikő, 2018. 02. 23., Rácalmás, Viola utca
Király Villő, 2018. 03. 02., Rácalmás, Völgy utca.

Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 
információjuk.

Kis 
anyakönyv
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Magazin ajánló

5 perc Angol
Márciustól már az 5perc 

Angol című magazin is meg-
található a könyvtárban. A 
kétnyelvű újságban az érdekes 
cikkek, nyelvvizsgára felkészí-
tő tesztek mellett a magazin 
internetes oldalán megtalál-
ható hallás utáni értés felada-
tai is megtalálhatóak. Igazán 
színvonalas újság, melyet szív-
ből ajánlunk minden angolt 
tanulónak és angolul beszélő-
nek. A jövő hónaptól már köl-
csönözhető is a magazin!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Könyvajánló
Fábián Janka: Emma sze-

relme
Az Emma szerelme egy 

családregény-trilóga első ré-
sze, mely a XX. század kez-
detétől napjainkig követi, 
mutatja be egy család éle-
tét, aminek mozgatórugója 
Emma. A kislányból nagy-
lánnyá, majd asszonnyá váló 
főhős élete korántsem zök-
kenőmentes, mégis irigylés-
re méltó. Sokszor érezni azt, 
hogy neki egymagának több 
minden - és nem feltétlen 
csak jó - jutott az életben, 
mint másoknak. Gyermek-
ként elveszíti édesanyját, s 
egy szörnyű titok őrzője lesz, 
de ezzel még nem érnek vé-
get a szenvedések az életé-
ben. Édesapja halála után 
Emma új életet kezd Bala-
tonkörtvélyesen, apja egy-
kori szerelmével, Évával és 

annak fiával, Gáborral, akit 
a kislány tiszta szívből gyű-
löl. A sok megpróbáltatás, 
valamint a Gábor iránt ér-
zett ellenszenv lassú átvál-
tozása után Emma meg-
találja az igaz, életre szóló 
szerelmet annak a férfinak 
az oldalán, akit egész addi-
gi életében megvetett. Első 
hallásra azt gondolnánk, 
hogy ilyen nincs is és ez is 
csak egy újabb szokványos 
romantikus regény. De nem, 
sokkal több ennél! A mérta-
ni pontossággal közbeikta-
tott apró mellékszálak, me-
lyek szépen szövődnek bele 
a cselekmény fonalába, hite-
les korrajzot biztosítanak a 
történetnek, és megfelelően 
egészítik ki a főszálat. Így a 
cselekmény nem sekélyes és 
unalmas, hanem valósággal 
megtöltött, életszerű és ettől 

válik a regény letehetetlenné. 
Igen, Fábián Janka tollából, 
minden leírt szavából sugár-
zik az élet, a történelem. Az 
a történelem, amit minden-
kinek így kellene megismer-
ni.

A trilógia további köte-
tei: Emma fiai, Emma lánya, 
melyek már egy kötetben is 
kaphatók Emma évszázada 
címmel.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Új könyvek érkeztek
Márciusban újabb köny-

vekkel bővült kínálatunk. A 
Márai program keretében 
most 107 új könyvet kapott 
könyvtárunk, közöttük ren-
geteg gyermek mesekönyvet 
és ifjúsági regényt, valamint 
felnőtt ismeretterjesztő-és 
szépirodalmi kötetet.

A könyvek már kölcsö-
nözhetők a könyvtárban.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros
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Olvassunk együtt!
Továbbra is bíztatunk minden-

kit, hogy kapcsolódjon be valame-
lyik, vagy akár mindegyik könyves 
kihíváshoz ebben az évben is. A 
nagyszerű élmények mellet, me-
lyeket az olvasás által szerezhe-
tünk, decemberben valakire egy 
értékes könyvutalvány is vár aján-
dékként!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros
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RácalmásSportegyesület
Labdarúgó Szakosztály 2017. évi beszámolója

 A Rácalmás Sportegye-
sület Labdarúgó Szakosztálya 
az évet 5 utánpótlás csapattal 
(U-7, U-9, U-11, U-13, U-19) 
a felnőtt (Megye II.) és a ver-
senyzést nem végző Iramszar-
vasok csapatával kezdte meg.

Utánpótlás csapataink U-7, 
U-9, U-11, U-13 az MLSZ 
alközponti Bozsik tornáin vet-
tek részt a programban előírt 
és meghatározott rendszeres-
séggel. Az U-19-es csapat a 
Fejér Megyei LSZ által szer-
vezett ifjúsági (U-19) bajnok-
ságban szerepelt.

 Felnőtt csapatunk 26 
mérkőzésen mindösszesen 
12 pontot szerezve a kiesést 
jelentő helyre szorult a tabel-
lán. A bajnokság hajrájában 
a csapatot irányító Hor váth 
Zoltán lemondott, helyé-
re Tompa  József került, aki-
nek nem sikerült a „csoda”, a 
pályán elért eredményeit te-
kintve a kieső helyen zárt a 
csapat. A szerencsének kö-
szönhetően a Megyei II. osz-
tályból a versenyszabályzat 
be nem tartása miatt két kö-
zség csapatát kizárták, így a 
szövetségtől megkaptuk a II. 
osztályban való további sze-
replés jogát. 

Az U-19-es korosztály a 
kezdeti nehézségek ellenére 
(továbbra is a legfiatalabb át-
lagéletkorú csapat) megfelelő-
en helytállt a bajnokságban, a 
12. helyet szerezte meg és ősz-
től is a Megye II. osztályban 
szerepelhet. 

Gyerek csapataink közül 
mindegyik egyenletesen jó 
teljesítmény nyújtott a Bozsik 
tornákon. Több játékosunk fe-
lől érdeklődtek magasabb osz-
tályban szereplő klubok, egy 
játékosunkat (Demeter Ró-
bert) pedig edzőink kísértek 
el a Puskás Akadémiára pró-
bajátékra. 

 A diákolimpián két kor-
osztállyal szerepeltünk (U-9, 
U-11). Mindkét csapat meg-
nyerte a saját rendezésű kör-
zeti versenyt és képviselhette 
iskolánkat a megyei döntőn. 
A Székesfehérváron megren-
dezett döntőkön a DPASE, 
a Főnix, a Felcsút, a Video-
ton játékosait is a soraikban 
tudható csapatok ellen játsz-
hattunk. U-11-es korosztá-
lyunk becsületesen helytáll-
va a IV. helyet szerezte meg. 
Az U-9-es korosztály a dön-
tőn minden mérkőzését meg-
nyerve az első helyen végzett 
és kijutott az országos döntő-
re. A sportegyesület fennállása 
óta (1991.) ilyen sikerre nem 
volt példa! A Fonyódon meg-
rendezett döntőn a 19 me-
gyebajnok és Budapest baj-
noka szerepelt. Fiaink bátran, 
sportszerűen, rácalmási spor-
tolóhoz méltóan szerepeltek 
és végül a 12. helyen végeztek. 
Sokáig emlékezetesek marad-
nak a döntőkön szerzett élmé-
nyek mind a szülőknek mind 
pedig a gyerekeknek!

 Edzők: Nagy Bálint U-7, 
Garda István U-9, Ecsődi Tibor 
U-11, Tompa József, Horváth 
Zoltán U-13, Horváth Zoltán 
U-19, Horváth Zoltán, Tom-
pa József felnőtt csapat.

 Az ősszel induló szezon-
ban az U-19-es és a Felnőtt 
csapatunk is a Megyei II. osz-
tályban szerepelt. A felnőttek-
hez új edzőt kértünk fel a csa-
pat irányítására Boncz  Gábor 
személyében. Gábor több évet 
töltött el Rácalmáson játékos-
ként, vele egy régi „hazai” fo-
cista tért vissza hozzánk. Nem 
kis feladatot vett át megerősí-
teni a csapatot és a biztos II. 
osztályú szereplést kiharcolni. 
Sajnos a felkészülési időszak-
ban több eddig meghatározó 
játékos hagyta el csapatunkat, 

kihasználva a magyar ama-
tőr labdarúgásban uralkodó 
viszonyokat és szabályokat. 
Pótlásukra érkeztek ugyan 
új játékosok, akik munkahe-
lyi elfoglaltságuk miatt nem 
mindig tudtak rendelkezés-
re állni, így fordulhatott elő, 
hogy a Kápolnásnyék elleni 
bajnoki mérkőzésre nem tu-
dott elutazni a csapat. A lét-
szám ezután tovább bővült, de 
a sikeres őszi szereplés elma-
radt, a tabella utolsó helyén 
zártuk a szezont. Sajnos az év 
végére edzőnk Boncz Gábor 
súlyosan megbetegedett, a de-
cembert végig a helyi kórház-
ban töltötte. 

Ifjúsági gárdánk a mezőny 
meghatározó csapata lett, na-
gyon szoros mérkőzéseket ját-
szik a bajnokság élcsapataival, 
több játékos is (Kolbert Rená-
tó, Bartók Dominik, Lázár Ti-
cián) belekóstolt már a felnőtt 
mezőnyben történő szereplés-
be. Az U-19 kiegyensúlyozott 
teljesítménnyel a hatodik je-
lenleg a bajnokságban.

A kicsik az őszi Bozsik 
Programban továbbra is jól 
szerepeltek. A magas létszám 
miatt az U-9-es korosztály-
ban két csapattal is neveztünk 
a tornákra. Az őszi diákolim-
pia versenyeire nevezett csapa-
taink (U-9 és U-11) egyaránt 
az első helyről várhatják a ta-
vaszi folytatást.

Jó teljesítményének, hoz-
záállásának és megfelelő fej-
lődésének köszönhetően Nagy 
László Paszkál a DPASE, míg 
Ecsődi Levente a VIDEO-
TON korosztályos csapatában 
folytatja pályafutását. Garda 
Sára többször szerepelt pró-
bajátékon az MTK Hungária 
FC női korosztályos csapatá-
nál.

Az edzői csapatban is tör-
téntek változások, Ecsődi Ti-

bor helyett Bécs Krisztina vette 
át az U-11-es csapat irányítá-
sát és Tompa József nem vállal 
már a továbbiakban edzői te-
vékenységet.

Edzők: Nagy Bálint U-7, 
Garda István U-9, Bécs Krisz-
tina U-11, Horváth Zoltán 
U-13 és U-19, Boncz Gábor 
felnőtt csapat.

Az Iramszarvasok társasá-
ga bajnokságban nem szere-
pel. Kapcsolatuk a szakosz-
tállyal megfelelő, betartják a 
pályahasználat rendjét és a 
sportegyesülettel kötött meg-
állapodást.

A 2017-es év a TAO-s pá-
lyázatnak és az önkormányzat 
segítségének köszönhetően 
újabb nagy fejlesztéseket ho-
zott a szakosztály életébe.

Elkészültek és kihelyezés-
re kerültek az MLSZ elő-
írásainak megfelelő játékos 
kispadok. Ugyancsak a tá-
mogatásoknak köszönhető-
en beépítésre kerültek a tető-
téri öltöző bútorai, valamint a 
felszerelés tárolására és a Sak-
kozók részére készült szekré-
nyek. Utánpótlás csapataink 
felszerelése és sporteszköz ál-
lománya tovább bővült, és a 
nyári edzőtáborok részvételi 
díját a felére tudtuk csökken-
teni. Az idén először tudtuk a 
pálya karbantartásáért felelős 
személynek, Szűcs Lászlónak 
anyagilag (ha szerényen is) el-
ismerni áldozatos munkáját.

Köszönjük az önkormány-
zatnak, támogatóinknak, a 
sportegyesület elnökének, a 
Szülőknek programjaink és 
fejlesztéseink megvalósítá-
sához, Borbély Tünde pályá-
zati referensnek a TAO-s és 
önkormányzati pályázat meg-
valósításában és elszámolásá-
ban nyújtott segítségét.

Garda István
szakosztályvezető
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Futball beszámoló képekben

A Lurkó évzárón

U13-as csapatU11-es csapat az őszi diákolimpián

U9-es csapat a megyei döntőn2017 Majális Kupa
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A rossz időjárás ellenére, március közepén elkezdődtek a vízi alapozó 
edzések a Rácalmás SE vízi-sport szakosztály sportolóinak

Nemzetközi szinten is eredményesek az íjászaink
2018. február 15-18-ig 

Budapesten a Fehova kiállí-
tással egyidőben került meg-
rendezésre a Magyar Íjász 
Szövetség szervezésében két 
rangos nemzetközi verseny. 

24 ország 510 verseny-
zője vett részt az IFAA te-
rem Európa-Bajnokságon, 
amelyen szakosztályunkat 

Pomóthyné Kondás Szilvia 
képviselte. 

A hosszú felkészülés 
meghozta az eredményt, vé-
gül a 9. helyet sikerült meg-
szereznie, amely igen előke-
lő eredménynek számít élete 
első világversenyén. 

Ezzel párhuzamosan zaj-
lott a Fehova 3D nemzetkö-

zi verseny, ahol egyesületün-
ket 8 versenyző képviselte, 
akik szintén nagyon ered-
ményesen szerepeltek.

Eredmények:
Reiter Zoltán 1. hely
Tóth Csaba, Márta István 

3. hely
Pataki Ferenc 4. hely

Tóthné Szarvas Andrea, 
Sztankovics László 7. hely

Pomóthyné Kondás Szilvia 
8. hely

Haklik Szabolcs 13. hely

Gratulálunk versenyző-
inknek!

Tóth Balázs

Voyage Kupa sikerek

A rácalmási gyerekek re-
mekül szerepeltek a VI. 
Voyage Kupa nemzetközi 
utánpótlás teremlabdarugó 
tornán. Az elődöntő ered-
ményei:

Rácalmás SE - Pécel SSE 
0-0.

Rácalmás SE - Ferencvá-
rosi VSK 3-1.

Rácalmás SE - II. kerü-
let 2-2.

A döntőbe jutásért: 
Rácalmás SE-Ferencvá-

rosi VSK 2-1.
Döntő: Rácalmás SE-II. 

kerület 0-0 büntetőkkel 2-0.

Csapatunk remek já-
tékkal bejutott az országos 
döntőbe, ami március 10-én 

volt Budapesten. A legjobb 8 
csapat közé bekerült Rácal-
más U11:

- Hírös-ép Egyesület 
- Voyage SE
- Mso Sturovo
- Rácalmás SE
- Főnix Gold FC
- FCBudapest 
- DVTK
- Debreceni Labdarúgó 

Akadémia 
A csapat tagjai: Garda 

Sára, Kobolák Imre, Perczel 
Ákos, Fridrich Noel, Kecskés 
Kevin, Török Ádám, Poór Dé-
nes, Pukánszky Áron, Lampe-
rt Olivér, Andó-Albert Milán, 
Morva Patrik. Edző: Bécs 
Krisztina.

Gratulálunk!

Kérjük, támogassa adója 
1%-a felajánlásával 

a Rácalmás Sportegyesületet!
Adószám: 

19097020-1-07
Köszönjük!

Tisztelt Tagság!
A Rácalmási Sportegyesület küldöttgyűlést tart 

2018. április 18-án, szerdán 18 órakor 
a Rácalmási Művelődési ház nagytermében.

Napirendi pontok:
2017. évi pénzügyi beszámoló és 2018. évi terv elfogadása. 

Elnökség
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Az alábbi történet kevésbé is-
mert a mai rácalmásiak előtt. Ifjúko-
romban, az 50-60-as, években több-
ször hallottam, olvastam arról, hogy 
egyes helyeken selyemhernyót te-
nyésztenek. Az interneten kutatva 
bukkantunk a ráczalmási selyemher-
nyó tenyésztésre. Itt Ráczalmáson az 
1900-as években komoly selyemher-
nyó tenyésztés folyt. Sok család meg-
élhetését egészítette ki. 

Selyemhernyó-tenyésztés 
Rácalmáson

A selyemhernyó tenyésztés kínai 
eredetű, több ezer éves állattenyészté-
si ágazat. Már a honfoglaló magyar-
ság előkelőinek körében is kedvelt 
textília volt a kínai selyem. Az egyhá-
zi pompa részeként később is jelen-
tős szerepet játszott, ma már fényűzé-
si cikké vált. 

Magyarországon 300 éves múltra 
tekint vissza a selyemhernyó tenyész-
tés. Olaszországból 1680-ban a Bara-
nya megyei Pellérdre telepedett le egy 
Passardi János nevű olasz selyemszö-
vő mester. Ő ültette az első eperfá-
kat, majd indította a selyemhernyó 
tenyésztést. Mária Terézia sok intéz-
kedést hozott a tenyésztés érdekében, 
de az első nagyobb fellendülést a re-
formkor hozta, amikor is Széchenyi, 
Kossuth, Wesselényi és Bezerédy az 
önálló magyar ipar megteremtése ér-
dekében szorgalmazták a selyemgu-
bó tenyésztést és annak feldolgozá-
sát. Tevékenységük eredményeként 
1842-ben csúcspontot ért el: 500 ton-
na selyemgubót termesztettek. A sza-
badságharc után, egyrészt a politikai 
helyzet, másrészt a veszedelmes her-
nyó betegségek következtében ter-
mesztése gyakorlatilag megszűnt. 

A selyemhernyó betegségek meg-
szűnése után újra fellendülőbe volt 
a gubótermesztés. A kormányok so-
kat tettek ennek érdekében, mivel 
nemzeti ügy volt. 1879-ben felállí-
tották a szekszárdi székhelyű Or-
szágos Selyemtenyésztési Felügyelő-
séget. Bezerédy István személyében 
kormánybiztost neveztek ki, jogkör-
rel és jelentős pénzügyi kerettel. Az 
adminisztrációs és irányító központ 
Szekszárdon volt. Nyolc kerületi fő-

felügyelő, 16 felügyelő irányította az 
eperfaültetéseket, a pete kiosztást, a 
gubó beváltást, selyemtermelést. A 
kerületi felügyelők intézték a pete ki-
keltetést. A tenyésztők a hernyókat 
tőlük kapták. Egy doboz pete súlya 
12,5 gr. és 17.000 db. petét tartalma-
zott. Ebből jó esetben 30-35 kg. gu-
bót lehetett kitenyészteni. A tenyész-
idő négy-öt hét, vagyis ilyen rövid 
idő alatt lehet viszonylag jelentős jö-
vedelemhez jutni, bár ez időben több 
csalástagot is igénybe vett ez a fajta 
munka Eben az időben 1 kg. gubó 
beváltási ára 2,7 korona, 1 korona= 
3.470 Ft.( 2013-as árfolyamon) 

Az 1880-as évektől sorra létesül-
tek a facsemete kertek, ahol ezerszám 
nevelték az eperfákat. Törvények, 
rendeletek sora született az eperfák 
ültetéséről utak mellé, közterekre, li-
getekbe. Az állam a fákat ingyen bo-
csájtotta a községek rendelkezésére. 
Ennek eredményeképpen Fejér me-
gyében 1907-ben sok ezer eperfa állt.

Ugyancsak törvény biztosítot-
ta az eperfa lombozat szabad szedé-
sét mindenkinek, természetesen kárt 
nem okozva. A település vezetőknek 
rendszeresen jelenteni kellett az eper-
fa vagyont és az előző évben ültetett 
eperfák számát. Az állam létrehozta a 
selyemgubó beváltó helyeket. Az or-
szágban, az 1900-as években 80 be-
váltóhely volt, köztük Ráczalmáson 
is. Természetesen a beváltóhelyek 
száma az igények szerint változott. 

Rácalmáson a korábbi időkben 
nem tenyésztettek selyemhernyókat. 
Az 1880-as években kezdődő nagy 
fellendülési hullám során indult meg 
Rácalmáson is a tenyésztés. Ebben a 
fellendülő szakaszban Ráczalmás is 
bekapcsolódott a selyemhernyó te-
nyésztésbe. 

1900 körül, csak néhány család, 
de 1907-ben már 20 család tenyész-
tett selyemhernyót. 1911-re ez a szám 
már 30-ra emelkedett és az I. Világ-
háborúig 40-re bővült. Rácalmáson is 
nagyarányú eperfa telepítés zajlott. A 
Kossuth Lajos utcát, a „promenádot”, 
a mai főutcát a 6-os útig és még több 
kisebb utcát is beültették eperfával. 

A rácalmási termelést vizsgál-
va azt látjuk, hogy 1900-1914 kö-

zött 25-30 kg./év volt egy család által 
megtermelt selyemgubó. A környező 
településeken Adony, Gárdony, Er-
csi, Sárbogárd hasonló arányban és 
mennyiségben termeltek selyemgu-
bót, bár Székesfehérváron aránylag 
nagyon kevesen termeltek, összesen 
35 család. 

Egy-egy család jövedelme 40-
60 korona volt átlagban, de minden 
településen voltak kiugró eredmé-
nyek 100-120 koronás jövedelmek 
is. Ha figyelembe vesszük az 5-6 hét 
tenyésztési időt, megállapíthatjuk, 
hogy jelentősen hozzájárult a csalá-
dok megélhetési gondjaihoz.

Az 1900-as évek elejére a tenyész-
tett gubók mennyisége országos szin-
ten 1500 tonna fölött volt. Ezzel ha-
zánk az Európai országok élvonalába 
került. 

Az I. Világháború megállította a 
fejlődést, majd 1919 után jóval ala-
csonyabb szinten indult újra a terme-
lés. Rácalmáson is jelentősen csök-
kent, a két világháború között kb. a 
felére. Nagy Istvánné sz. Kálmán Ro-
zália elmondja, hogy náluk az 1930-
as években hogy ment a termelés.

A selyemhernyó petéket kettő - 
három kartonlapon házhoz hozták. 
A padláson a nagy asztalok elő voltak 
készítve és arra helyezték a karton-
lapokat. A nád, vagy szalmafedeles 
padlások egyenletes, kedvező hőmér-
sékletet biztosítottak a hernyók fej-
lődéséhez. De istállókban is jó helye 
volt a tenyésztésnek. Mi öten voltunk 
testvérek, 5-15 év közöttiek, vala-
mennyien mentünk eperlevelet tép-
ni. Egy-vagy két létrát is vittünk ma-
gunkkal. A Venyimi úton, a Kossuth 
Lajos utcában és még más utcákban 
szedtük a leveleket, mert akkor még 
minden utca eperfával volt beültet-
ve. Az első napokban apróra vágtuk 
az eperlevelet. Négy -öt hétig etet-
tük a hernyókat és ez alatt háromszor 
tettük „tisztába” őket: az asztalok fölé 
5-10 cm-re perforált kartont helyez-
tünk, melyre szórtuk a friss leveleket 
és a hernyók felmásztak oda és az új 
kartonon éltek. Amikor kifejlődtek 
fényes volt a bőrük, ekkor tudtuk, 
hogy kezdődik a gubózás. Az aszta-
lok fölé vadrepcét akasztottunk, erre 

felmásztak a hernyók és kifejlesztet-
ték a gubókat. A gubókat igen nagy 
kosarakba szedtük és elvittük a Kato-
likus Körbe, mert ott volt az átvétel, 
nem csak a rácalmásiaknak, hanem a 
környékbelieknek is. Édesanyámnak 
voltak a legszebb gubói, s ezért meg-
dicsérték. A selyemgubó termesztés-
ről előadást is hallhattunk és füzetet is 
kaptunk, amiben sok instrukció volt. 
A selyemgubóért kapott pénzből vé-
geztük el a nyári bevásárlást, az ara-
tásra való felkészülést. 

A II. Világháború után, amikor 
semmit sem lehetett vásárolni és a 
pénz értéke is elveszett, bevezették a 
cserekereskedelmet. 2 kg. selyemgu-
bóért 1 m. szövetet adtak.

1948 után a selyemhernyó te-
nyésztést többször átszervezték és bi-
zonyos eredmények születtek is. Az 
50-es években az államhatalom úgy 
akarta megoldani a gubótermesztést, 
hogy az iskolákat kötelezte a terme-
lésre. Vadász István még jól emlékszik 
arra, hogy itt Rácalmáson a Felső Is-
kola padlásán rendezték be a hernyó 
neveldét és minden nap más-más 
osztály látta el eperfalevéllel a her-
nyókat. Az eredmény csak II-III osz-
tályú gubó volt. 

1956-ban 329 tonna, 1960-ban 
267 tonna volt a termelés. 1969-ben 
a miniszteri rendeletek alapján az 
amerikai fehérmedve-lepke (szövő-
lepke) kipusztítása érdekében az utak 
mentén és a köztereken az eperfákat 
ki kellett vágni és ezzel véget ért a se-
lyemhernyó tenyésztés Magyarorszá-
gon.

Kedves olvasó, ha autóval járod 
az utakat és véletlenül egy-egy eper-
fát látsz, gondolj őseidre, akik 100-
130 évvel ezelőtt azért ültették, hogy 
lombjukkal a selyemhernyók táplálé-
kául szolgáljon.

Szalai Árpád     

A selyemgubó
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1950-ben kezdődött meg 
a szomszédos Dunapentele 
területén Sztálinváros (Du-
naújváros) építése, mely je-
lentősen megváltoztatta a 
rácalmási emberek életét. A 
városépítés munkalehető-
séget kínált az embereknek. 
A község kastélyaiban, kú-
riáiban a sztálinvárosi ba-
rakkokban lakó munkások 
gyermekeinek elhelyezé-
se céljából bölcsődét, óvo-
dát, kollégiumot létesítettek. 
A Rezutsek panzióban böl-
csőde volt, melynek méreté-
ről eltérő adatokat találtam. 
„A sztálinvárosiak letelepe-
dése érdekében Rácalmáson 
üzembe helyezték a 150 fé-
rőhelyes bölcsődét.” Hetényi 
István viszont „Kovrigina” 
nevű bölcsődéről ír, mely a 
nehézipari Beruházási Vál-
lalat és a Városi Tanács (ti. 
Sztálinváros) anyagi segít-
ségével létesült, és 14 gyer-
mekről gondoskodott. „Az 
intézményt Grábits Gyu-
láné, majd Kertész Imréné 
vezette.”A Tallián kastély-
ban iskoláskorú gyermekek 
kollégiuma működött Soós 
Béla igazgató vezetésével 
1954-ig, mely hetes óvo-
dának adta át a helyét. Az 
Exler kastélyban az óvodás 
korú gyermekek leltek ott-
honra. „Hámán Kató né-
ven óvoda kezdte meg mű-
ködését 39 gyerekkel Nagy 
Józsefné… vezetésével.”

Az 1950-es tanterv már a 
marxizmus - leninizmus ide-
ológiáját közvetítette. Tan-
folyamokon kezdték meg 
a pedagógusok átnevelését. 
Megszűntek a tankerületek, 
és helyükbe a párt helyi szer-
vei által ellenőrzött megyei, 
járási, városi tanácsok okta-
tási osztályai léptek. A „párt-
hű” szakemberhiány enyhí-
tése érdekében bevezették a 
felsőfokú tanulmányokra is 

jogosító szakérettségit, ezt 
egy, illetve két éves tanulás-
sal lehetett megszerezni. 

Az 1947-48-as tanévben 
a Galambos pusztai iskolá-
ban még mindig nincs sem-
milyen taneszköz, a kulcsi 
iskolában négy térkép, a 
rácalmási belterületi iskolá-
ban egy körző képezi a az is-
kola teljes felszerelését. 1948 
után dr. Bóna János lett az 
iskola igazgatója, vitéz Péter 
Imrét, aki tizennyolc esz-
tendeig irányította az isko-
lát, a Magyar Tudományos 
Akadémia magas szakmai 
kitüntetésével rendelkezett, 
és több mint tíz esztendeje 
körzeti iskolafelügyelőként 
működött, nem erősítették 
meg igazgatói pozíciójában. 
A pedagógusokat a járási 
művelődési osztály nevez-
te ki, és sokan közülük csak 
rövid időt töltöttek az isko-
lában, míg mások évtizede-
kig meghatározták az iskola 
munkáját, mint Bóna János-
né, Molnár Jenő, Nyitrai 

Irén, Héczey Imre, Molnár 
Jenőné, Thész Mária/Mül-
ler Lászlóné (Dodi néni), 
dr. Tóth Béláné (Baba néni), 
Telegdi Mária, Jung Gáspár, 
Nagy József.

Rácalmáson 15 tanuló-
csoportban, 17 nevelővel, 
nyolc osztályteremben (a 
volt óvoda épületben kiala-
kítottak egy tantermet és egy 
tanári szobát) folyt az okta-
tás váltó műszakban. Vi-
zet az udvarban lévő kútból 
nyertek, nagy vaskályhákkal 
fűtöttek. Öt szolgálati lakás 
volt három épületben, és ud-
vari „pottyantós” WC-k. 450 
körüli tanulólétszám mellett 
átlagosan 40 gyermek járt 
egy osztályba. Három szak-
körből választhattak a gyere-
kek. A naplókban szerepelt 
a tanulók származás szerinti 
megoszlása (munkás, dolgo-
zó paraszt, értelmiségi, alkal-
mazott, egyéb és x). Az „x”-
esek az „osztályidegenek”, 
akik volt arisztokraták, gyá-
rosok, kulákok, csendőrök, 

egy-két segéddel dolgozó 
kisiparosok, kereskedők, or-
vosok, ügyvédek gyermekei 
voltak, nem tanulhattak to-
vább egyetemen. A felvettek 
70%-át a munkás és parasz-
ti származású tanulóknak 
kellett alkotnia. Ezt a ren-
delkezést nem a társadalmi 
mobilitás elősegítésének he-
lyeselhető elgondolása, ha-
nem a radikális elitcserének 
a szándéka motiválta. 1956-
ban aztán kiderült, hogy a 
származás nem garanciája a 
feltétlen párthűségnek. 

A rácalmási iskolához 
tartozó fiókiskolák helyze-
tét megismerhetjük a költ-
ségvetési adatokról szóló 
1955-ös jelentésből. A Ga-
lambospusztán két tanuló-
csoport és két nevelő volt. A 
kert, udvar, sportpálya, rész-
ben bekerítve, de rossz álla-
potban, az egyik épületet fé-
lig rendbe hozták 1949-ben, 
a másik épület és a lakás nem 
lett javítva 1945 óta. Kályhá-
val fűtöttek, ivóvíz nem volt. 

1955, óvoda – Gábler Mária, Kakstadter Katalin óvónők, Németh Józsefné dajka
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  Tanítók: Chira Pál és Chi-
ra Pálné. Kulcson két épület, 
két osztályterem, 181 tanuló 
négy tanulócsoportban, egy 
szakkör, két nevelői lakás, és 
öt nevelő volt (Takó Gyula, 
Russiczky Vilma/ Hauckné, 
Soós Béla, Soós Béláné, Var-
ga Antal).

Az 1953-as óvodai neve-
lésről szóló törvény hozzá-
rendelte az óvodát az isko-
lához, nevelő munkáját az 
iskola igazgatója irányította. 
Az ebben az évben kiadott a 
Módszertani Levelek, alap-
vetően a kötelező foglalko-
zásokról, az oktatásról szólt. 
A politikai elvárásoknak 
megfelelően az óvoda kis-
csoportosainak már fel kel-
lett ismerniük képről Le-
nint, Sztálint, és Rákosit, de 
a nagycsoportosoknak már 
azt is tudniuk kellett, hogy 
kik is ők („ők a mi vezető-

ink, akik nagyon szeretik a 
gyerekeket”). A családdal 
kapcsolatos együttműködés 
fel sem merült a dokumen-
tumot kiadó Oktatási Mi-

nisztérium illetékeseiben. 
A következő évtizedekben 
az óvodák száma rohamo-
san nőtt. Ez egyrészt a nö-
vekvő gyermeklétszámnak 
volt köszönhető, másrészt 
a nők tömeges munkába ál-
lásának, amelyet az erőlte-
tett iparosítás és a „szocia-
lista munkaerkölcs” követelt 
meg. A hatalom a gyerme-
kek nevelését intézménye-
síteni akarta, nem bízván 
abban, hogy a családok a 
szocialista eszméket plán-
tálják a jövő állampolgára-
iba.

A rácalmási óvodáról szó-
ló 1949-es jelentésben az áll, 
hogy az átlagos gyermeklét-
szám az intézményben het-

ven, óvónő Gábler Mária, 
dajka Németh Józsefné „Jan-
ka néni”. 1953-ban az óvo-
da új helyet kapott a Szi-
getfő utcában, a Rezutsek 
panzió épületében, amely 
addig bölcsődeként műkö-
dött állami gondozott gyer-
mekekkel. Az épületben há-
rom terem volt, két óvodai 
csoport hatvan fővel, mely 
két év múlva hetvennégyre 
emelkedett. A vezető óvó-
nő, Gábler Mária mellett 
1955-től Kakstädter Kata-
lin (Móker Ferencné) állt 
alkalmazásban. Étkeztetés 
csak nyáron volt, az óvo-
da épületében főztek (Pék 
Józsefné volt a szakács). A 
dajkák Szécsényi Ferenc-
né és Pusztai Lajosné vol-
tak. Délben hazamentek a 
gyerekek, és aki akart, visz-
szament 14 órára. Az óvoda 
6-17 óráig volt nyitva. Gáb-
ler Mária nyugdíjba vonu-
lása után 1956-tól Hetényi 
Istvánné vette át az óvoda 
vezetését. A váltáskor majd-
nem fél éven át Kati óvóné-
ni egyedül volt a kétcso-
portnyi gyermekkel.

1956. október 23-án ki-
robbant a magyar forrada-
lom és szabadságharc. Az 
emberek azt követelték, 
hogy legyen vége a szov-
jet megszállásnak, mert egy 
független demokratikus 
jogállamban akartak élni.

Németh Miklósné

1955, Molnár Jenőné, Thész Mária, Molnár Ferenc, Hevér Katalin

1955-ben a végzős tanulók és tanáraik
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Nem szenvedés-történet, hanem a feltámadás, az újjászületés misztérium drámája

Passió Rácalmáson sokadszorra!?
Nem véletlen a cím, hi-

szen a Passió darabot hato-
dik alkalommal adja elő a 
Rácalmási Passió és Betle-
hemes Közösség. A kérdés, 
hogy lehet-e így gondol-
ni erre a darabra, hiszen ez 
nem csupán az életünk „egy 
darabja”, hanem évről évre 
megújulva a Krisztusi misz-
térium megélésének lehető-
sége mindannyiunk számá-
ra.

Húsvét sarokpont, kivé-
teles helyet foglal el az ün-
nepi évkörben a tavaszi nap-
éjegyenlőség időszakának 
megújulást hozó erőterében, 
amikor a természet újjászü-
letik a téli tetszhalál állapo-
tából. Kétezer éve ebben az 
időszakban kellet az embe-
riségnek megújítania szö-
vetségét a Gondviseléssel, az 
„égi áldozat” vérrel pecsételt 
szerződéseként, ahol a ter-

mészet megújító erői össze-
kapcsolódhattak a feltáma-
dás misztikus történésével.

Őreá emlékezünk min-
den évben Virágvasárnap.

Több mint 70 szereplővel, 
a bibliai történet kibővített 
tartalmaival állította össze 
az idei év misztérium drá-

máját művészeti vezetőnk, 
Timárné Udvari Emese. A 
darabnak az idén is része 
az ökumenikus áhitat, ahol 
Stermeczki András evangé-
likus lelkész, Fodor István, 
református lelkész, Bozai 
Márton, katolikus plébános, 
és Kovács István, görögka-

tolikus parókus, Szeleczky 
Csaba, katolikus plébános 
helyettes közös szentbeszé-
de teszi ünnepi alkalommá 
közösségi együttlétünket. Itt 
említenénk meg, hogy „Isten 
szolgái” a darabban is részt 
vesznek, példát mutatva, és 
invitálva a híveket a részvé-
telre.

Előadói közösségünknek 
hosszú távú célja, hogy mi-
nél többen vegyenek részt, 
akár csak a tömegjelene-
tekben, hogy „belülről” él-
jék át ezt a misztérium drá-
mát. Ezúttal hirdetjük, hogy 
szeretettel várunk minden-
kit erre a meghitt alkalom-
ra nézőként és szereplőként 
is egyaránt. 

Weboldal: http://racal-
masipassio.webnode.hu

Információ: blau@gepi-
da.ro

Molnár József (Dodi)

Tavaszra készülve
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ-

ban február 17-én esküvő kiállítást tartottunk, ahol számos 
esküvői szolgáltató képviseltette magát, ezáltal az érdeklő-
dők számára egy helyszínen elérhetővé váltak azon szolgál-
tatások, amelyek a „Nagy nap” megvalósításához elengedhe-

tetlenek (helyszín, ruha, 
vendéglátás, dekoráció, 
cukrászat, zene, stb.). Ez-
úton is szeretnénk is-
mételten megköszönni 
az „Esküvő Kiállításon” 
résztvevő szolgáltatóknak 
a színvonalas megjele-
nést, részvételt és a segít-
séget! Továbbá köszönjük 
a vendégek látogatását és 
érdeklődését a progra-
munk iránt! Szerencsések 
vagyunk, hiszen az idei 
évben is nagyon sokan 

választottak min-
ket szertartás, va-
lamint esküvői 
helyszínnek. Fo-
lyamatosak a kar-
bantartási mun-
kálatok a kúria 
területén, amely-
nek keretében 
sor került a kúria 
parkettáinak fel-
újítására. A jó idő 
beköszöntével folytatjuk a tavaszi parkgondozási feladato-
kat.  Az idei évben is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani 
arra, hogy színvonalas környezetet tudjunk biztosítani az itt 
megtartásra kerülő kisebb, nagyobb rendezvényeknek egya-
ránt. Március hónapban több céges és egyéb rendezvénynek 
biztosítunk helyszínt, melyek közül kiemelnénk a március 
25-én megtartásra kerülő VI. Rácalmási Passió előadását.

Jankovich-kúria dolgozói

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT
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R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDELME 

 
Elérhetőségeink: 

Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5. 
Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu 

 
Szolgáltatásaink: 

láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és 
méretre vágás, acéltermékek darabolása,  

házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség 
 

Főbb termékeink: 
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és betonhálók  

● finom- és horganyzott lemezek ● melegen hengerelt sima- 
és bordáslemezek ● durvalemezek ● perforált- és expandált 

lemezek ● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények  
● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, szögacélok, 

négyzetacélok, T-acélok ● Euro-szelvények  
● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt áruk 

 

 

A program tartalma: 

- Superior ebéd 

- Az ebéd ideje alatt frissítő házi limonádék, kézműves szörpök, 
üdítők és ásványvizek 

- Délutáni belépő SPA & wellness szigetünkre 

A program ára: 7 900 Ft / fő 
Bejelentkezés: 25/507 817 
 
* a tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekért keressen minket elérhetőségeinken. 
 

 

 
 

G A S Z T R O W E L L N E S S 
Ahol a gasztronómia és a pihenés találkozik 

Április 8-án ismét testet-lelket és ízlelőbimbókat kényeztető élményprogrammal várjuk Önöket 
a Jankovich Kúria Wellness Hotelben! Fogyasszon el egy ínycsiklandó ebédet éttermünkben, 
utána pedig adja át magát a SPA & Wellness Szigetünk nyújtotta pihentető élményeknek. 

 
    

 
 

Tisztelt Rácalmásiak!
A Rácalmás SE Vízi-sport Szakosztálya immár a 8. 

éve a szokásos 
Duna-parti takarítását 

idén április 7-én (szombat) 
tartja 10-12 óráig.

Stégtől északra és délre 300-300 méter, s a csónak-
ház területe. (fák gallyazása, szemétszedés, sólya taka-
rítás, homokos pályák karbantartása, kerékpár út taka-
rítása, stb)

Aki teheti ehhez való szerszámot hozzon magával.

Egy tál étel 12 órakor lesz a résztvevők részére.

Az önkormányzat a szemetes zsákokat és a szemét-
szállítást biztosítja.

A résztvevőknek előre is köszönjük!

A Duna-parton ne csak sétálni szeressünk, 
közösen óvjuk is!




