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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

Kerékpárút, járda és vízelveze-
tés épül a Kulcsi úton 3. oldal

Almavirág Fesztivál: 
május 12-13.

Figyelmükbe ajánljuk a 
Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 
legnagyobb tavaszi 
rendezvényének 
színvonalas 
programjait!

 
Várjuk önöket 
a Jankovich-kúriában!

A városvédő egyesület elnöksége és tagjai

Anyák 
napjára

A közelgő anyák 
napja alkalmából 

szeretettel köszönöm 
a Rácalmáson élő édesanyákat, 

nagymamákat, kismamákat!
Legyen nagyon boldog az életük!

Schrick István
polgármester

Majális a pályán!
Szeretettel meghívom Rácalmás 

lakóit, baráti társaságait, 
közösségeti 

városunk idei évi majálisára. 
Töltsünk együtt egy 

kellemes napot!
(A Majális részletes programját 

az újság utolsó, 28. oldalán találják meg!)
Schrick István

polgármester
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Bővíti európai gyárát 
Rácalmáson a Hankook

A prémium gumiab-
roncsgyártó bejelentette, 
hogy új, teherabroncs-gyár-
tó egységgel bővíti üzemét 
Rácalmáson. A munkálatok 
2018 első felében kezdőd-
nek, míg a gyártás várható-
an két évvel később indul el. 
A nagyságrendileg 290 mil-
lió eurós bővítés a 2007-ben 
megnyílt európai gyár törté-
netében már a negyedik, és 
meghatározó szerepet ját-
szik a Hankook Tire hosszú 
távú stratégiájában, hogy az 
európai piaci igényeket ki-
elégítsék a teherabroncs és 
buszabroncs ágazatban, akár 
eredeti felszerelésként is.

Rácalmás, 2018. márci-
us 23. - A magyar üzem a 
Hankook európai stratégiá-
jának kulcsfontosságú része, 
mivel ez az egyetlen terme-
lőegység a régióban. Ennek 
megfelelően a kontinens gu-

miabroncs-piacának igénye-
it elégíti ki. A bővítés negye-
dik szakasza várhatóan 290 
millió euró körüli befekte-
tési összeget fog elérni, és 
mintegy 150 új munkahelyet 
jelent, valamint évente több 
mint 550 ezer közép- és ne-
héz tehergépkocsi- valamint 

busz-gumiabroncsot termel 
majd. A nagyszabású beru-
házások miatt a rácalmási 
gyár jelenleg a legnagyobb 
munkaadók és a legjelen-
tősebb gazdasági szereplők 
közé tartozik Magyaror-
szágon, miközben komoly 
szerepet vállal a régió tár-

sadalmi és környezeti fejlő-
désében.

A 2006. júliusi alapkőle-
tétel óta eltelt időszakban a 
gyár folyamatosan bővült és 
korszerűsödött. A legfrissebb 
fejlesztéseknek köszönhetően 
a gyártási kapacitás eléri a napi 
több mint 55 ezer gumiab-
roncsot. Ez évente legfeljebb 
19 millió gumiabroncsot je-
lent, közel 900 méret- és mo-
dellváltozatot a személygép-
kocsik, SUV-k, kisteherautók 
és könnyű tehergépkocsik 
számára. A kezdeti időszak 
óta a kapacitás 3,5-szeresére 
nőtt, miközben a gyár kivá-
ló gyártási minőséget bizto-
sít olyan népszerű autómár-
kák számára, mint például az 
Audi, a BMW, a Fiat, a Ford, 
a Hyundai, a Kia, a Merce-
des-Benz, MINI, Opel, Peu-
geot, Porsche, Seat, Skoda 
vagy a VW. (…)

Ünnepeltük a víz világnapját
A víz világnapi esemé-

nyekhez csatlakozva a Ma-
gyar Hidrológiai Társaság 
Dunaújvárosi Területi Szer-
vezete, a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság, a te-
lepülési önkormányzatok és 
helyi vállalkozók támoga-
tásával idén is meghirdette 
hagyományos rajz- és fest-
ménypályázatát általános is-
kolások és óvodások részére 
A víz, mint élettér címmel. 
A méltán népszerű alkotói 
megmérettetésre négy te-
lepülésről, köztük Rácal-
másról pályáztak gyerme-
kek. Rácalmáson a korábbi 
évek hagyományai szerint 
a Jankovich Miklós Álta-
lános Iskolában volt az ün-
nepélyes eredményhirdetés. 
Koszorús Zoltán, a hidroló-
giait társaság elnöke adta át 

az elismeréseket a rácalmási 
gyerekeknek. Az óvodások 
közül Koszti Csenge, Miss 
Dorka, Somogyi Zalán vehe-
tett át ajándékot. 

Az általános iskolások 
közül a következőket dí-
jazták oklevéllel és könyv-
vel. Első osztályosok: Udva-
ri Nóra Napsugár, Pinthoffer 
Jázmin, Zdravkov Szofia. 
Második osztályosok: Lam-
pert Adrián, Somoskövi Vi-

rág, Rékasi Nóra.Harmadik 
osztályosok: Tamási Ádám, 
Nyári Jázmin, Riczkó Réka. 
A negyedik osztályosok al-
kotása csapatmunkában ké-
szült, tagjai: Somogyi Örs, 
Lampert Olivér, Nagy Ro-
land, Mészáros Bálint. A 
Jankovich iskola igazgató-
helyettese, Márta István el-
mondta a világnappal kap-
csolatosan, hogy ételünk, 
italunk fő eleme a víz, ám 

nem csak az a fontos, hogy 
mire, hanem hogy hogyan 
használjuk. Mert rajtunk 
múlik, hogy unokáinknak is 
lesz-e elegendő mennyiség-
ben tiszta vizük. Schrick Ist-
ván, Rácalmás polgármes-
tere szintén arra hívta fel a 
figyelmet, hogy óvnunk és 
védenünk kell természeti 
kincsünket, folyóinkat, ta-
vainkat, tengereinket, vi-
gyázni, ne károsítsa sze-
mét azokat. Természetesnek 
vesszük, hogy jó minőségű 
ivóvíz folyik, ha megnyit-
juk a csapot, ám a világon ez 
nem mindenkinek termé-
szetes, sajnos. Ezért hasz-
nos a figyelemfelhívás, a 
program, amelyet a Magyar 
Hidrológiai Társaság Duna-
újvárosi Területi Szervezete 
hirdet meg minden évben.
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Fogadóórák
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:

dr. Varga Szabó Lajos
2018. május 2.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 

Szelektív 
naptár
Szelektív hulladékgyűj-
tési napok. Május 5., 22., 
június 12., 26., július 10., 
24., augusztus 7., 21..
Komposztálható hulla-
dék elszállítása: Május 
7., június 11., július 9., au-
gusztus 6.

Kerékpárút, járda, vízelvezetés 
Rácalmás önkormányza-

ta 80 millió forint támoga-
tásban részesült a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) kereté-
ben a Kulcsi úti kerékpárút 
megépítésére.

A beruházás látványosan 
halad, dolgoznak a szak-
emberek és a munkagépek 
a területen, készül a bicik-
lis sáv, valamint mellette a 

gyalogos járda, továbbá az 
önkormányzat vízelvezető 
árkot is kialakít azon az út-
szakaszon. 

Közismert, hogy a tele-
pülés északi, észak-keleti 
részéről, az ottani új lakó-
övezetekből, a Baboskert-
ből és környékéről a lakók 
a Kulcsi úton keresztül kö-
zelítik meg a település köz-
pontját. A gyalogosan és 

kerékpárosan járók nagy 
veszélynek voltak kitéve ed-
dig, hiszen csak az utca szé-
lét tudták használni.

A gyerekek szintén az út 
szélén bicikliztek az iskolá-
ba, óvodába és onnan haza. 
Ezt a balesetveszélyes álla-
potot szünteti meg az ön-
kormányzat azzal, hogy 
megépítteti a kerékpárutat, 
valamint járdát.

Hivatali nyitvatartási idő május 1. előtt
A munka ünnepéhez, má-

jus elsejéhez közeledve mun-
kanap-áthelyezések lesznek 
a munkáltatóknál, így Rá-
colmás Polgármesteri Hi-
vatalában és a Fejér Megyei 
Kormányhivatalban, a Duna-

újvárosi Kormányablakban is, 
és megváltozik a munkarend, 
az ügyfélfogadási idő. Mint 
ismeretes, április 21., szombat 
munkanap volt, ledolgoztuk 
az április 30., hétfői napot. Így 
április 28., 29., szombat, vasár-

nap után április 30., hétfő pi-
henőnap és május elseje, kedd 
is munkaszüneti nap lesz.

A munkaszüneti napot 
követően változatlan ügyfél-
fogadási időben várjuk ügy-
feleiket a hivatalok!

A sportcsarnok 
megközelíthető-
sége érdekében
Út, járda, csapadékvíz-elvezetés, 
közvilágítás, parkoló kialakítás 
– tőszavakban így foglalhatnánk 
össze mindazokat a munkálato-
kat, amelyek zajlanak a sport-
csarnok kivitelezési munkáinak 
részeként a Béla köznél

Országgyűlési 
képviselő- 
választás

Rendkívüli esemény nél-
kül, problémamentesen zaj-
lott a 2018. évi országgyűlési 
képviselőválasztás Rácalmá-
son is április 8-án. Rácal-
más 001-es szavazókörében 
az oda tartozó választópol-
gárok 72,87 % járult az ur-
nákhoz. A többi szavazókör-
ben is magas volt a részvételi 
arány: 002-esben 69.28 %, a 
003-asban 76.43 %, a 004-es-
ben 80.56 % szavazott.

Fejér megye 04-es válasz-
tókerületének országgyűlési 
képviselője Pintér Tamás, a 
Jobbik jelöltje lett a körzet 9 
településén leadott szavaza-
tok alapján. 

Köszönöm a választási 
iroda munkatársainak, a sza-
vazatszámláló bizottságok 
tagjainak a precíz, pontos, 
színvonalas munkáját.

dr. Györe Andrea
jegyző







Rácalmás6

Hamarosan itt a jubileumi, X. ALMAVIRÁG FESZTIVÁL!
2018-ban immár tizedik 

alkalommal rendezi meg 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület Rácal-
máson az Almavirág Fesz-
tivált. 

Az esemény alaptémája 
mitsem változott az elmúlt 
évek alatt, de a kísérőprog-
ramok sokat színesedtek, 
hogy valamennyi korosztály 
megtalálja a számára érde-
kes, élvezetes és nem mel-
lesleg hasznos programokat.

A mellékelt színes prog-
ramkínálattal és az alábbi 
ingyenes eseményekkel vár-
juk városunk látogatóit és a 
fesztivál vendégeit:

SZOMBATON
– Ingyenes egészségügyi 

szűrések, véradás 10-13 óra 
között az Ökoturisztika 
épületben (Kérjük, hogy a 
véradásra érkezők TAJ kár-
tyát és fényképes igazol-
ványt hozzanak magukkal!)

– Nordic walking be-
mutató - a kortól függet-
len mozgásterápia, oktatás 

és túra 10-13 óra között az 
Ökoturisztika épületnél

A fenti programokon 
résztvevők a szombati napra 
szóló fesztivál belépőt kap-
nak és ajándéksorsoláson 
vesznek részt.

– Almás sütemények ver-
senye két kategóriában (Ha-
gyományos almás pite és Kü-
lönleges almás sütemény). A 
versenysütiket 10 és 13 óra 
között várjuk Jankovich-kú-
riában. 

A zsűrizésben az Operett 
színház művészei is részt 
vesznek!

Az almás sütemények ké-
szítői két darab két napos 
belépőt is kapnak a feszti-
válra.

– Egészséges, természe-
tes, adalékanyag mentes éte-
lek bemutatója és kóstolója

VASÁRNAP
– Graffiti kalandok, kö-

zönségfal és darts
– Virágkötészeti bemuta-

tó és workshop az Ági virág-
bolt támogatásával

– Kerékpáros túra indul 
10 órakor a Pomóthy Áruház 
elől. Az indulókat az útvona-
lon meglepetés, a túra végén 
tombolasorsolás várja!

TOVÁBBI PROGRAMOK
– Karnyújtásnyira az 

univarzum - az Utazó Pla-
netárium tudományos és lát-
ványos bemutatója kicsiknek 
és nagyoknak

– Drogprevenciós és pszi-
chológiai interaktív kiállítás

– „Miénk itt a tér” - a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola művészeti fakultációs 
diákjainak kiállítása

– Autóvezetés szimuláto-
rok - részeg és drogos szem-
üveggel is!

– Virtuális valóság játék 
- csak pillants be egy más vi-
lágba, vagy próbáld ki ügyes-
ségedet és játssz egy jót!

– Snookball - biliárdfoci
– Egykerekű kerékpár és 

hoverboard kipróbálása
– a Jankovich-kúria ál-

landó kiállításainak megte-
kintése

– Ingyenes arcfestés gye-
rekeknek

– Kézműves foglalkozá-
sok és játszóház

Természetesen a fesz-
tivál kínálatából nem hiá-
nyozhatnak az almás, bio, 
természetes és egészsé-
ges alapanyagokat haszná-
ló gasztronómia, a glutén- 
és laktózmentes termékek, a 
kézműves portékák, hunga-
rikumok és a jó magyar bo-
rok, a virámpark és a pónilo-
vaglás sem!

A napi belépő évek 
óta változatlan, 1.000 
Ft/fő, családi jegy 
3.000 Ft (két felnőtt és 
két gyermek).

Szeretettel várjuk május 
12-én és 13-án a X. Alma-
virág Fesztiválon!

Kérjük a részletes progra-
mokért látogasson el webol-
dalunkra:

www.racalmasivarosve-
dok.hu/almavirag-fesztival
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Számos érdekesség 
és különlegesség várja 

Önt is 
a X. ALMAVIRÁG 
FESZTIVÁLON!
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JELENTKEZÉSI LAP
     Szép Porta   Virágos Rácalmás 

NÉV _____________________________________

CÍM _____________________________________

TELEFONSZÁM __________________________

*Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni a versenyben. 
Egyszerre mindkettő is jelölhető!

Gőzerővel virágosítunk, parkosítunk!
Az idén amilyen sokára, 

olyan hirtelen köszöntött be 
a jó idő. Ennek megfelelően 
hirtelen szakad a kerti mun-
ka mindenki nyakába. 

Természetesen egy kis 
kertvárosban mindenkinek 
megvan a saját portája, ami 
igényli a munkát, de a virág-
ágyások önkéntes gondozó-
ira még további plusz kerté-
szeti feladat is hárul. 

Néha nem megy köny-
nyen a csapat összeszervezé-
se (munka, család mellett), 
néhányan pedig egyedül 
is maradnak, mert az am-
úgy sem nagy közösség tag-
jai passzivitást mutatnak. 
Más esetben pedig egy fia-
tal korosztály nevében fel-
vállalt gondozói feladatnál 
a gyerekek mellé nem sora-

koznak fel a felnőttek. Pedig 
milyen jó kis csapat lenne, 
ha a gyerekek lelkesedését 
a felnőttek tapasztalatával 
összekombinálhatnánk! És 
mellesleg jó példát is mutat-
hatunk.

A virágágyások gondozá-
sa tavasztól késő őszig tartó 
feladat, de ha havonta leg-
alább egy napot, 1-2 órát 
szánunk rá már rendezett 
képet mutat a virágágyás, 
nem vagy nehezebben veri 

fel a gaz és a gyom. Szebben 
mutat benne a gondozó csa-
pat nevét hirdető tábla is és 
jóleső érzéssel tölthet el ben-
nünket az, hogy megtettük a 
vállalt és tőlünk telhető fel-
adatunkat.

A tavaszi nagy roham-
nak lassan a végére érünk, 
közösségi virágágy gondo-
zás terén lesz egy kis szusz-
szanás az egynyári virágok 
beültetéséig, ami május ele-
jére-közepére várható. Ad-
dig is álljon itt néhány fotó 
a teljesség igénye nélkül a 
tavasszal végzett munkák-
ról.

Köszönjük a szép telepü-
lésképért végzett munkáto-
kat!

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Csodálatos 
színázi 
élmény volt

A költészet napjára ké-
szülve április 11-én délelőtt 
10 órai kezdettel a Bartók 
Kamaraszínház és Művé-
szetek Háza Mikrokozmosz 
című előadását nézték meg 
nagycsoportosaink. Mai 
magyar költők megzenésí-
tett gyerekverseit hallhatták 
majd egy órában.

Gyermekeink nagyon él-
vezték mind az előadást, 
mind az utazást.

Szakmai továbbképzést tartottunk 
óvodavezetőknek, pedagógusoknak

A Rácalmási Manóvár 
Óvoda és Bölcsőde 2018 
március 21-én a megyében 
dolgozó óvodapedagógu-
soknak, óvodavezetőknek 
továbbképzést szervezett. 
Intézményünk szakmai se-
gítője Kundakker Ferencné 
köznevelési szakértő a KÖ-

SZOE Fejér megyei elnöke 
a következő előadókat hív-
ta meg:

Farkasné Egyed Zsu-
zsanna a budapesti Patrona 
Hungariae Óvoda vezetője, 
a Köznevelési Kerekasztal 
Vezetői Munkacsoportjának 
tagja az önértékeléssel, tan-

felügyelettel kapcsolatos új 
információkat osztotta meg 
a hallgatósággal.

Farkasné Szűrös Ágnes 
az Érted Vagyunk Szakis-
kola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani 
Intézmény vezetője a sza-
kértői vizsgálatokról adott 
tájékoztatást.

Hegelsberger Ferencné a 
Magyar Óvodapedagógiai 
Egyesület elnökségének tag-
ja aktuális kérdésekről, prob-
lémákról beszélt.

A konferencia végén kö-
tetlen beszélgetés formájá-
ban számos témát, kérdést 
megvitattunk, tapasztalatot 
cseréltünk.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Tavaszi kézműves játszóházat 
tartottunk

Március 29-én, a tavaszi szünet első napján kézműves ját-
szóházra vártuk a rácalmási gyerekeket. A résztvevők öt ál-
lomáson készíthettek a húsvéthoz és a tavaszhoz kapcsolódó 
kézműves ajándékokat, díszeket. A gyerekeket plusz aján-
dékkal is jutalmaztuk. Köszönjük Rácalmás Város Önkor-
mányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának munka-
társainak, Hódiné Schillinger Andrea, Vass Erika, Rozonics 
Patrícia családsegítőknek, valamint Bányai Éva és Sándor 
Rita védőnőknek a közreműködést. K.A.

Tojásfestés az Ágasfával
Nagy érdeklődés kísérte 

az Ágasfa Hagyományélesz-
tő Baráti Kör szervezésében 
megrendezett húsvéti tojás-
festést. A látogatók idén is 
hagyományos technikákkal 
készíthették el a húsvéti to-

jásokat március 31-én a mű-
velődési házban. A rendez-
vény végén locsolóverseket 
is hallhattunk.

Köszönjük az ágasfások 
munkáját, találkozunk jövő-
re is! K.A.

Forrás: Facebook.com/Racmuvhaz

Forrás: Facebook.com/Racmuvhaz Forrás: Facebook.com/Racmuvhaz

Költészet napja
Április 11-én, József At-

tila születésnapján, 1964 óta 
a magyar költészet napját 
ünnepeljük. Ebből az alka-
lomból verses-zenés ünne-
pi műsorra hívtuk Rácalmás 
lakosságát a művelődési ház-
ba.

A műsort összeállította 
Ördögné Ruszthi Anna, a 
RáJÁTSZIK Rácalmási Já-
tékszín Kör vezetője.

A születési vagy halálo-
zási évszámuk szerint ke-
rek évfordulót ünneplő köl-
tők verseit szavalták amatőr 
színjátszóink: Baji Lujza, 
Kupsza Gergő, Kupsza Já-
nos, Kupsza Noémi, Lend-

vai Józsefné, Lukács László, 
Lukács Zsolt, Ocztos Rebe-
ka, Osvai Zoltán, Ördögné 
Ruszthi Anna.

A műsorban hangszeres 
tudásukat mutatták be a Vi-
olin Alapfokú Művészeti Is-
kola rácalmási diákjai: Ádám 
Tamás, Braun Szonja, Kup-
sza Noémi, Lampert Olivér, 
Székely Zsombor. Közre-
működött még Gyalus Bog-
lárka és Hegyi István, akik 
József Attila Áldalak búval, 
vigalommal című megzené-
sített versét adták elő. Gra-
tulálunk minden szereplő-
nek!

K.A.
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Kisgyermekkori 
alvászavarokról

Dr. Papp Eszter csecsemő, 
gyermek és szülő konzulens 
beszélgetéssel egybekötött 
előadást tartott 2018. ápri-
lis 11-én a művelődési ház-
ban a kisgyermekkori alvás-
ról, alvászavarokról. Nagyon 
sok érdekes új információt 
hallottunk, nemcsak a kicsi 
gyermekek alvásáról, hanem 
a generációk közötti különb-
ségekről. Napjainkban óriá-
si változás volt a világban, és 
ez az életünk minden terü-
letét érinti, a gyermekneve-
lési szokásaink nagyon meg-
változtak. Jó volt hallani, 
hogy nem biztos, hogy rossz 

szokásokat alakítottunk ki, 
azért nem alszik a gyermek, 
hanem elképzelhető, hogy 
egy életeseménynél nagyon 
reagál a szülők érzéseire. 

Kis gyermekeink jóllété-
vel kapcsolatos előadás so-
rozatunkat folytatjuk, kö-
vetkező alkalommal a nyárra 
való felkészülésről lesz szó, 
különösen a homeopáti-
ás nyári otthoni patikáról: 
Dr. Földi Ágnes 2018. júni-
us 14.-én 17 órakor a Műv. 
Házban. Dr. Papp Eszter 
ismét jön a kicsik evéséről 
szeptemberben. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Április 5-én a Rácalmási Napfény Nyugdíjasklub és meghívott ven-
dégei is megünnepelték a költészet napját a művelődési házban  
K.A.  Forrás: Faceb ook.com/Racmuvhaz

Napfényes költészetünnep

Karinthy Frigyes: 
Az iskolapént visszakérem 

 

       Rájátszik Junior Bemutatja 

2018. május 14. 
18:00 

Rácalmási Művelődési Ház És Könyvtár 

Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

Az előadáson való részvétel ingyenes! 

Többek között a ’20-as évek egyik 
legnépszerűbb cigányprímásának, Farkas 

Palinak néhány felvételét is hallhatjuk 
a Gerendai Gábor által szerkesztett havi zenei 

válogatásban.

Forrás: Facebook.com/Racmuvhaz
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Neil Simon: 
A pletyka 

A R Á CA LMÁ S I  
JÁTÉ K S Z Í N K ÖR  

B E MU TA TJA  

2018. május 17. 
18:00 

Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Az előadáson való részvétel ingyenes! 

JOCÓ BÁCSI VILÁGA

Az előadáson való részvétel ingyenes! 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
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Könyvtári percek
Clélie Avit: Itt vagyok

„Mindenki azt gondolta, hogy lehetetlen. 
Aztán jött egy hülye, aki ezt nem tudta. És 
megcsinálta.”

Ez az Marcel Pangol idézet volt a mottója 
annak a 2014-es pályázatnak, melyet Célie 
Avit, a 29 éves tanárnő megnyert Itt vagyok 
című regényével.

A regény főhősei egy fiú és egy lány, Elsa 
és Thibault. Soha nem beszéltek egymással, 
csak egymásnak. A lány kómában fekszik, 
egy súlyos hegymászóbaleset után, a fiú nem 
tudja feldolgozni, hogy öccse halálos balese-
tet okozott és érzései elől menekülve vélet-
lenül lány szobájában talál megnyugvást. 
Majd elkezdi látogatni, és a lány az élete ré-
szévé válik. Elsa mindent hall a külvilágból, 
de ezt senki nem tudja. Thibault szavai és lá-
togatásai reményt és erőt adnak neki, és ta-
lán az életének is. Lenyűgöző regény a lélekről, reményről, szeretetről, olva-
sása 14 éves kortól ajánlott.

Schmidt-Czetli Ágnes 
 könyvtáros

Ismét új könyvek 
érkeztek 
a könyvtárba

Áprilisban is számos új könyv került 
könyvtárunk állományába. A legfrissebb 
megjelenésű szép-és szórakoztató irodal-
mi regények mellett érdekes ismeretterjesz-
tő könyvek is érkeztek, valamint az ifjúsági 
részlegünk is bővült néhány kötettel.

Érdemes bejönni és körülnézni az aján-
ló polcainkon, ahol csak olvasóra várnak a 
könyvek! Bízom benne, hogy az alábbi fotó-
val még jobban felkeltettem az érdeklődésü-
ket, és minél többen látogatnak el hozzánk, 
keresik az új és a régi 

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros
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Így olvasunk mi, 
avagy a külső is számít

Különbözőek vagyunk, így az éppen olvasott könyvein-
ket is különböző módon választjuk meg. Sokan figyelik az 
éppen aktuális megjelenéseket, várják az újdonságokat, má-
sok szeretik, ha valaki könyvet ajánl nekik, de sokszor fordul 
elő, hogy egy könyvnek megtetszik a borítója és ezért vesz-
szük le a polcról.

Sokan azt gondolják, hogy a könyveknél a borító nem szá-
mít, pedig nagyon is számít. Hiszen a könyvek borítója az, 
ami az első benyomást kelti az olvasóra, tehát kulcsszerepe 
van abban, hogy egyáltalán kezünkbe vegyük az adott köny-
vet. Ma már a kiadók nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a 
megjelenésre, ezért bátran mondhatjuk, hogy szebbnél szebb 
borítójú könyvek kerülnek a piacra.

De hogy milyen is a jó borító? Szabó Levente grafikus 
szerint: „Nehéz kérdés. Fontos, hogy pillanatok alatt felkelt-
se az érdeklődést, minőséget sugalljon, ha kezünkbe vesszük, 
és persze közöljön is valamit a mű tartalmáról. Az már csak 
hab a tortán, ha a könyv elolvasása után kapunk egy újabb 
aha!-élményt a grafikától.” (Forrás: Origo)

Érdemes tehát a borítókat is alaposan megnézni, hiszen 
nem véletlenül lett a választott könyv fedőlapja.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Gasztronómiai magazinok
Tavasszal, a friss 

zöldségek és gyü-
mölcsök megjelené-
sekor mindenki szí-
vesen lapozgatja a 
gasztronómiai ma-
gazinokat.

Idén már nálunk 
is megtalálható a 
Nők Lapja Konyha 
valamint ennek kü-
lönszámai és a Vi-
dék íze újságok, tele 
ötletekkel, új recep-
tekkel. 

A magazinok 
havi megjelené-
sűek, a legfrissebb 
lapszám kivételével 
kölcsönözhetőek!

Schmidt-Czetli 
Ágnes

 könyvtáros
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Gyönyörűen daloltak
Mint azt az előző lapszámban olvashatták iskolánk há-

rom tanulója bejutott a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági 
Népdaléneklési és Népzenei Verseny Fejér megyei döntőjé-
be, amelyre a megye általános és középiskoláiból 100 pro-
dukció jutott tovább. Mikó Fanni és Ranga Petra Boglárka 
duóban, Pletser Laura Lotti szóló kategóriában mutatta be 
énektudását Lovasberényben, ahol a döntőt rendezték, már-
cius 2-án. A lányok ismét sikeren vették az akadályokat az 
ének-zene tagozatos és a művészeti iskolásokkal, ahol heti 
négy illetve öt órában van lehetőségük a tanulóknak tehetsé-
gük fejlesztésére. De megérte a sok - sok óra, amelyet a sza-
badidejükből áldoztak a felkészülésre. Dalcsokraikat a négy 
főből álló szakmai zsűri arany minősítéssel díjazta. Gratu-
lálunk!

Márkusné Igmándi Zita
felkészítő tanár RAJZOLJ A PAINT-TEL!

 A Hétvezér Általános Iskola várta április közepén a szá-
mítógéppel is rajzolni szerető 5. és 6. osztályos tanulókat 
Székesfehérváron, iskolánként egy főt. Informatika verse-
nyük témája: „Tervezd meg a 21. század végének városát!”

Iskolánkat Gurics Anna, 5.a osztályos tanuló képviselte. 
Anna már bizonyított idén, amikor a tankerületi Paint rajz-
versenyt megnyerte a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában. 
Így, természetesen ő utazott a versenyre. 

Anna rajza itt is elnyerte a zsűri tetszését, az előkelő má-
sodik helyezést érte el. 

Gratulálunk neki!
Wernerné Galkovics Rita

Móra Ferenc szépkiejtési verseny
H a g y o m á n y a i n k n a k 

megfelelően idén febru-
ár 21-én is megrendeztük 
a Móra Ferenc szépkiejté-
si versenyt iskolánkban. Az 
alsó évfolyam 3-4. évfolyam 
diákjai versengtek egymás-
sal. Az olvasási verseny részt 
vevői először a maguk vá-
lasztotta könyvrészlet élve-
zetes előadásával, majd Fe-
kete István méltán kedvelt 
regényének, a Vuknak egy 
részletének hangsúlyos fel-
olvasásával kápráztatták el 
az amúgy is nehéz helyzet-
ben lévő zsűrit.

A nyelvtan és helyesírás 
hívei pedig izgalmas és játé-

kos feladatok megoldásában 
mérték össze tehetségüket. 
Az izgalmas versengést Vigh 
Zsuzsanna és Baráth Józsefné 
tanítónők szervezték. Ezen a 

délutánon nemcsak a gyere-
kek, a zsűri és a kollégák is 
jól érezték magukat, mely-
nek helyezettjei szépolva-
sásból:

A harmadik osztályosok 
közül I. Perczel Ákos 3.a, II. 
Tarr Cintia 3.a, III. Kocsis-
Kibédi Lili 3.b.

A negyedikesek közül I. 
Braun Szonja 4. a, II. Hor-
nyik Eszter 4.a, III. Krizsán 
Krisztina 4.b 

A nyelvtan és helyesírás 
versenyen I. Poór Dénes 3.a, 
II. Szilágyi Tamás 3.a, III. 
Lang Fanni 3. b

A negyedikesek közül I. 
Wágner Luca 4.a, II. Hornyik 
Eszter 4.a, III. Mák Zsombor 4. a

Köszönjük a Rácalmásért 
Oktatási, Kulturális és Kör-
nyezeti Nevelési Egyesület 
támogatását.
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Farsangoltak a felsőseink
Az alsósok farsangi bálja 

után egy héttel, február 16-
án rendeztük meg a felsősök 
bálját. A hetedik évfolyam 
diákjai voltak a szervezők, a 
szüleik és tanáraik segítségé-
vel készültek a bálra.

A nyolcadikos lányok iga-
zi hölgyként bordó báli ru-
hákban, a fiúk fessen, elegán-
san gyülekeztek, fotóztak a 
folyosókon. 

A bált sokéves hagyo-
mány szerint a nyolcadik év-
folyam nyitotta meg a ke-
ringővel. A gyönyörű táncot, 
melyet Kissné Zsuzsa néni 
tanított be, többen köny-
nyes szemmel, elérzékenyül-
ve nézték. 

Rövid szünet után az osz-
tályok produkciói következ-
tek: az 5. a kezdte a sort a 
hip-hop táncos lányok és 
pankrátorok közös táncával, 
melyet a jól ismert „We will 
rock you”- val zártak. Az 5. 
b-sek egy vidám, csillámpo-
ros - szivárványos „trollnépi 
bulit” varázsoltak nekünk a 
tornaterembe, mindenkinek 
ötletes troll-jelmeze és szín-
pompás frizurája volt.

A 6. a vicces előadásának 
címe: A takarítónők gyön-
gyei. A fiúk takarítottak, a 
lányok pedig Rock and rollt 
táncoltak a „Takarítónő” és 
a „Csavard fel a szőnyeget” 
című dalokra. A 6. b műso-
ra Vukkal kezdődött, majd 
egy önállóan kidolgozott 
koreográfiájú osztálytáncba 
ment át.

7. a-sok egy fekete-fehér 
produkciót adott elő, az „El-
lentétek táncát”, a 7.b-sek 

egy több táncbetétből álló 
műsort táncoltak el.

A 8. évfolyam ebben az 
évben is meglepetéssel szol-
gált: változatos jelmezekben 
táncoltak a YMCA-re, majd 
a b-s lányok fiúzenekarként, 
a fiúk lányzenekarként csil-
logtatták tánctudásukat. Az 
igazi meglepetés ezután kö-
vetkezett: a két osztályfő-
nök: Judit néni és Vanda 
néni a KISS zenekar „I was 
made for loving you” című 
örökzöld slágerére léggitá-
rozott. Óriási sikerük volt. 

A jelmezversenyt a 8. év-
folyam nyerte, holtverseny-
ben az 5. b és a 7. b lett a 
második, a 6. a pedig a har-
madik. A Zsűri elmondása 
szerint nehéz dolguk volt, 
minden osztály nagyon ké-
szült, rengeteget gyakorolt. 
A vetélkedő után minden 
osztály kapott a szülőknek 
köszönhetően egy tortát.

Ezután kezdődött nagy 
jövés - menés a büfé és a 
bálteremmé avanzsált tor-
naterem között. A büfé-
ben a szülőknek köszönhe-
tően rengeteg ínycsiklandó 
szendvics, sütemény és üdítő 
várta a gyerekeket, a torna-

teremben pedig diszkó, vég-
zett diákjaink, Fejes Nagy 
Gergő és Fejes Nagy Péter 
jóvoltából.

Jó volt látni, hogy már 
végzett tanulóink közül töb-
ben jöttek vissza a farsangra.

Köszönjük még a sok-
sok munkáért mindazoknak, 
akik nélkül ez a rendezvény 
nem jöhetett volna létre: a 
hetedik évfolyamon tanuló 
gyerekeknek és szüleiknek, 
akik ismét kiválóan helyt áll-
tak a rendezői szerepben; se-
gítettek a büfében, ruhatár-
ban, tombolánál, pakolásnál. 
Köszönet jár a diákoknak az 
előkészületekben, díszítés-
ben nyújtott segítségért is, a 
szülőknek a szendvics-alap-
anyagokért, tombolatárgy-
adományokért, tortákért, 
süteményekért, üdítőkért. 
Pinthoffer Antalnak a szó-
dáért. Baksa Laci bácsinak 
a műsorvezetésért. Vargá-
né Fischer Magdolnának és 
Puskás Apollóniának a Fati-
na Ruhaszalonból a lányok 
ruháiért. A helyi vállalkozá-
sok értékes tombolatárgyak 
felajánlásával támogatták 
iskolánkat: Farkasné Csilla 
az Iparcikk boltból, Komo-
lai Zoltánné a Papírboltból 
és a Mátyásy Kft. (SPAR). 
A Szent György Polgárőr 
Egyesület a helyszín bizto-
sításában segített. Végeze-
tül, de nem utolsó sorban 
köszönjük a kollégáknak és 
osztályfőnököknek, vala-
mint az iskola dolgozóinak, 
akik szintén sokat tettek a 
bál sikeréért. Sós Judit

Anyanyelvi 
verseny

Ha február, akkor betűz-
gető verseny Mezőfalván. 
Idén Németh Hanna 2. a, 
Braun Ádám 2.b , Mészáros 
Bence, Boldizsár Dorina 4. 
b, és Pór Dénes 3.a osztályos 
tanulónk látogatott el a Pe-
tőfi iskolába. A verseny első 
részében egy nyelvtani to-
tót kellett kitölteniük a gye-
rekeknek, majd a második 
részben szavakat bontottak 
hangokra. A népes mezőny-
ben Pór Dénes 3.a osztályos 
tanulónk negyedik, Braun 
Ádám 2. b osztályos tanu-
lónk a harmadik helyet sze-
rezte meg. 

Gratulálunk!
Kürtösiné F. Andrea

Kosár-buli
A Jankovich-hét szerdáján 

ebben a tanévben s megren-
deztük a „Kosár-bulit”, a felső 
tagozatosok kosárlabda baj-
nokságát. A legtöbb osztály 
kiállított egy-egy lány- ill. fiú-
csapatot. Különösen az ötödik 
évfolyamnak jelent ez min-
dig kihívást, hiszen ők először 
vesznek részt legfiatalabbként 
a megmérettetésen. A torna-
teremben jó hangulat uralko-
dott, sokat eljöttek szurkolni 
társaiknak. Sportszerű küz-
delmeket láthattunk, a csapa-
tok buzdították egymást.

A legizgalmasabb mérkő-
zést a 6.a és a 6. b osztályos 
lányok játszották, a rendes 
játékidő után döntetlenre 
állt a meccs, 12 büntetődo-
bás után dőlt csak el a 6.b ja-
vára. A következő eredmé-
nyek születtek:

5-6. évf. leány: I. hely 6.b; 
II. 5.a; III. 6.a; IV. 5.b

5-6. évf. fiú: I. 5.b; II. 6.b; 
III. 6.a; IV. 5.a

7-8. évf. leány: I. 7.a; II. 
7.b

7-8. évf. fiú: I. 8. b; II. 7. 
a; III. 7.b

Köszönjük minden osz-
tálynak a részvételt és a sport-
szerű játékot. Sós Judit
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Disznóvágás, túra, tábor, passió...
Februárban őrsi foglal-

kozásokat tartottunk. Adott 
volt a jó hangulat, a sok já-
ték, beszélgetés, finom nasi 
(csöröge fánk). Kissé zsúfolt 
volt (cserkész)-otthonunk. Jó 
lenne találni olyan támoga-
tót, aki tudna biztosítani szá-
munkra egy megfelelő helyet.

Február 17-én disznót 
vágtunk Balogh Sanyi bácsi 
és leendő erdész fiaink ve-
zetésével. Lukács Laci bá-
csi (csodaturmix) volt ismét 
a konyhafőnök. A cserkész-
lányok is ott sertepertéltek 
mindenhol ahol lehetett se-
gíteni. Fontosnak tartjuk a vi-
dék hagyományainak megőr-
zését. A táborokra, portyákra 
sikerült megmentenünk sok 
kolbászt, szalonnát, sonkát és 
a passió közreműködőinek is 
tudunk főzni a félre tett alap-
anyagokból. Fő támogatóink 
voltak: Jakl Viktor, Steiner 
Norbert, Bárándi László, El-
ség család, Blau család. Kö-
szönjük minden résztvevő-
nek a segítségét, munkáját!

Túráztunk a Velencei-
hegységben és a Vértesben. 
Felderítettük a nyári csapat-

táborunk helyszínét, mely 
Csákberényben lesz. Segítet-
tük a cserkészszövetség ren-
dezvényeinek előkészítés-
ében, lebonyolításában.

A kerületi küldöttgyű-
lés ismét csapatunk parancs-
nokát választotta a kerület 
küldöttének az országos ta-
nácsba és az országos kül-
döttgyűlésbe.

Húsz rácalmási és kulcsi 
gyerek vehet részt közremű-
ködésünkkel „Határtalanul” 
táborban március 15-18. kö-
zött ingyenesen. Pákozdi em-
lékpark, kisvasút, arborétum, 
Székesfehérváron városis-
mereti játék, táncház, íjvadá-
szat, tábortűz volt a progra-

mok között. Április végén 
pedig 55-en megyünk Nagy-
kovácsiba, szintén a cser-
készszövetség szervezésében. 
Visegrádon várat nézünk, bo-
bozunk, meglátogatjuk a par-
lamentet, lesz szabaduló szo-

ba, íjászat és persze tábortűz 
is. Pályázatunknak köszön-
hetően a négynapos tábor, és 
még az utazás is ingyenes!

Március 24-én a Rácalmási 
Passióban szerepeltünk, előt-
te próbákon vettünk részt. 
A nagypénteki keresztúttal 
folytattuk az ünnepre való 
felkészülést. Áprilisban a Ba-
konyban medvehagymára 
vadásztunk. Az ízletes leve-
lekből pogácsa, pizza, pesto 
és sok más finomság készült. 
Nem feledkezünk meg virág-
ágyásunk gondozásáról sem. 
A hónap végén hatvan száz-
halombattai cserkész látogat 
tavaszi portya keretében vá-
rosunkba. Blau Sándor

Bölcsődei 
jelentkezés

A jelentkezés folya-
mata:

A szükséges doku-
mentumok leadása a 
bölcsőde szakmai veze-
tőjénél

A jelentkezés folya-
matos, lezárás adott gon-
dozási év március 31.

A felvétel elbírálása 
adott gondozási év áp-
rilis 30.

A szülő kiértesítése 
adott gondozási év má-
jus 31.

Felvilágosítás az aláb-
bi telefonszámon: 

06-25-517-844

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 beilleszkedési - tanulási - magatartási 

zavarának megállapításáról 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.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Rácalmás Város Önkormányzat Szociális Gondozó Szol-

gálat és Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat ügyfelei nevében is 

szeretné megköszönni mindazon 
adományozó kedves rácalmási 

lakosnak a segítségét, 
aki adományával hozzájárult 
a rászoruló idősek, családok, 

gyermekek életének könnyebbé 
tételéhez.

 Szloboda Andrásné Hódiné Schillinger Andrea
 vezető szakmai vezető
 Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmás Város Önkormányzat
 Szociális Gondozó Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálat 
logója/emblémája

2018. 3. 29-én lezárult Rácalmás Város Önkormányzat 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata által meghirdetett rajz-
pályázat a szolgálat logójának/emblémájának elkészítésére. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a benyújtott 22 pályamun-
kát, amit már a szakmai zsűri értékelt.
Az eredményhirdetés 2018. június 7-én 17:00 

órakor kezdődik a Rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben. 
Az eseményre a pályázaton résztvevők személyre szóló 

meghívót kapnak.
Rácalmás Város Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat nevében: 
Hódiné Schillinger Andrea

szakmai vezető

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Mozgalmas tavasz
A Jankovich-kúria Rendezvény- és 

Turisztikai központban március és áp-
rilis hónapokban is számos céges és 
családi rendezvény került megtartás-
ra. A tavasz beköszöntével már folya-
matosak a teremfoglalások az elkövet-

kezendő hónapokra vonatkozóan is. 
Március 27-én a Rácalmási Játékszín 
Kör előadásában Karinthy Ferenc Du-
nakanyar című darabja került bemuta-
tásra nálunk Osvai Zoltán rendezés-
ében, a Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtárban való előadás nagy sikerére 
való tekintettel.  Április 14-én helyszínt 
biztosítottunk a Vállalkozók Rácalmá-

sért Egyesület szervezésében megvaló-
suló Vállalkozók napjának, amelynek 
a témája a Robotika volt.  Az érdekes 
programoknak köszönhetően, rengete-
gen látogattak el az eseményre és cso-
dálták meg a technikai újításokat, fej-
lesztéseket, valamint a gyerekek nagy 
kedvencét a StarWars filmekből is jól 
ismert R2D2-t (ArtuDitu-t).   

Hamarosan sor kerül az idei első la-
kodalom és szertartás megtartására, így 
elmondhatjuk, hogy nálunk április hó-
napban kezdődik az esküvői szezon. A 
jó idő beköszöntével folyamatban van 
a kúria szökőkútjainak a beüzemelése, 
valamint megkezdődött a virágosítás a 

kúria parkjában. Folyamatosak a park-
gondozási és karbantartási munkálatok 
is a kúria területén. Az idei évben is ki-
emelt figyelmet fordítunk arra, hogy 
színvonalas környezetet tudjunk bizto-
sítani az itt megtartásra kerülő kisebb, 
nagyobb rendezvényeknek egyaránt. 

Jankovich-kúria dolgozói
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1956-1971 – A szelídülő diktatúra

Rácalmás évezredei XII.
Az 1956-os forradalom 

megmutatta a magyarok-
nak, hogy nem számíthat-
nak külső támogatásra. Ká-
dár János irányításával a 
Szovjetunió nagyhatalmi ér-
dekeit figyelembe véve, és a 
pártállamiság alapjainak ve-
szélyeztetése nélkül kialakí-
tották a „magyar modellt”. 
A forradalom követelései 
közül a függetlenség és a de-
mokrácia nem valósulhatott 
meg, de a gazdaság éssze-
rűsítésével igyekeztek a fo-
gyasztói igényeket kielégíte-
ni. Kádár a forradalompárti 
aktív kisebbség elleni meg-
torlások mellett, intézkedé-
seivel igyekezett a társada-
lom többségét megnyerni. 
Az egész korszakra jellemző 
volt a konfliktuskerülő, lassú 
reformokra kész, ám időn-
ként visszakozó vezetési stí-
lus.

Az iskolák központi-
lag irányított és ellenőrzött, 
tantervekkel, uniformizált 
tankönyvekkel és módsze-
rekkel nevelték a „szocialis-
ta embertípust”. Csökkent 
az úttörőmozgalom átpoliti-
záltsága, nagyobb hangsúlyt 
helyeztek a romantikus ele-
mekre (segítségnyújtás idős 
embereknek, őrsi búvóhely, 
portyák, táborozások…). A 
változást tükrözte Kádár Já-
nos 1961 őszén, az oktatási 

törvény vitáján mondott be-
széde, mely a saját balos el-
lenzékével vívott harcára is 
utal. „Tavaly egy belső ta-
nácskozásunkon beszélget-
tünk arról, hogy a gyerme-
kőrsöket miről nevezzék el. 
Egy-két amolyan nagyon 
osztályharcos ember azt ja-
vasolta, hogy Marxról meg 
Engelsről kell az őrsöket el-
nevezni. A gyerekek valami-
vel jobban szerették volna, ha 
nyusziról, mókusról meg vi-
rágokról nevezhetnék el őr-
seiket. Mi a gyerekek mellett 
álltunk ebben a „harcban”, és 
inkább vállaltuk megint azt, 
hogy liberalizmussal meg 

revizionizmussal vádoljanak 
bennünket”

Rácalmás az 1960-as 
években súlyos helyzetbe 
került a löszfal csúszása mi-
att. A Kossuth Lajos utcá-
ban található intézménye-
ket el kellett költöztetni az 
életveszélyessé váló épüle-
tekből. Megrepedtek a fa-
lai a községházának, az or-
vosi rendelőnek, a postának, 
a tűzoltó szertárnak, a római 
katolikus templomnak, és 
számtalan lakóháznak. 

Az iskola 1967-től két 
napközis csoportot indított, 
az ebédet a nevelő otthon-
ból vitték. 14 osztály tanult 

a négy régi épületben, nyolc 
tanteremben. Ezt csak vál-
takozó rendszerű oktatással 
lehetett megoldani. Olajjal 
kezelt fapadló, hatalmas vas-
kályhák, dobogón álló tanári 
asztal, a terem sarkában ho-
kedlin egy lavór a kézmosás-
hoz. Az ablak alsó üvegtáblái 
befestve, megakadályozandó 
a ki- és befelé bámészkodást. 
Tornaterem hiányában télen 
a gyermekek az osztályter-
mekben a padokon tornáz-
tak. A pedagógusok a szü-
netekben úton voltak az alsó 
és felső iskola között, ami 
tekintve a Modrovich köz 
(Lépcsős köz) meredekségét 

1957-58 Hetényi Istvánné vezető óvónő, Szécsényi Istvánné dajka

1958-59 Müller Lászlóné osztálya 1963 Móker Ferencné, Kovács Istvánné óvónők, Pusztai Lajosné dajka
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komoly fizikai teljesítmény 
volt. Dr. Bóna János 1968. 
november 1-én ezt írta az 
általános iskola gondjairól: 
„Az iskola legfőbb problé-
mája épületeinek az isko-
lai oktatás és nevelés céljára 
való teljes alkalmatlanságá-
ból és épülettömbjeinek el-
helyezéséből származik. A 
helyzet megérett arra, hogy 
új iskola épüljön kellő szá-
mú tanteremmel, széles fo-
lyosókkal, szertárakkal…” 
Az épületek teteje beázott, 
a kerítést megette a rozsda, 
WC az udvaron. Ám ez a 
poros, vagy sáros udvar szü-
netekben mindig tele volt 
élettel, körjátékot, ugróisko-
lát, fogócskát, rabló-pandúrt 
játszó, focizó gyermekekkel. 
Délutánonként zajlottak a 
szakkörök és őrsi foglalko-
zások, de a gyerekek nagy-
részt „saját szervezésben” 
az utcákon, Duna-parton, a 
futballpályán töltötték a sza-
badidejüket, és kivették a ré-
szüket a házkörüli teendők-
ből is. 

Az egyen tantervek, tan-
könyvek, tanítási módszerek 
nem vették figyelembe, hogy 
a tanulók képességeiben, ha-
ladási ütemében jelentős kü-
lönbségek vannak. Az elv az 
volt, hogy mindenki meg-
kapja ugyanazt a lehetőséget 
az iskolában, aki nem él vele, 
az lemarad. Ennek követ-
keztében a tanulók 10 szá-
zaléka év ismétlésre bukott. 
Aki két évnél többet veszí-
tett, az nem tudta befejez-
ni az iskolát, a négyszer-öt-

ször ismétlők az első három 
évfolyamon rekedtek. Sokat 
hiányoztak is az iskolából, 
ami lehet oka, de következ-
ménye is a sikertelenségük-
nek. A negyvenes-ötvenes 
osztálylétszámok sem tették 
lehetővé az egyéni fejlesz-
tést, felzárkóztató foglalko-
zások nem voltak, a szülők 
egy része nem tudott segí-
teni a tanulásban. A gon-
dokra megoldást kereső re-
formpedagógiai irányzatok 
(Dewey, Montessori, Wal-
dorf stb.), melyek már 50-
100 éve megjelentek a világ-
ban, hazánkban alig voltak 
ismertek, a pedagógusképző 
intézményekben nem oktat-
ták őket érdemben. 

Dr. Bóna János elvár-
ta kollégáitól a folyamatos 
önképzést, és figyelemmel 
kísérte tanítványai éle-
tét az iskola elvégzése után 
is. Megyei tanácstaggá vá-

lasztották, pedig nem volt 
párttag. Nagy tekintélynek 
örvendett a környező isko-
lák igazgatóinak körében is. 
A nevelőtestületbe ebben 
az időszakban került meg-
határozó személyiségek kö-
zül Pálmai Ferencet, Jung 
Gáspárnét, Prantner Klá-
rát (Vágó Jánosné), Sárkö-
zi Júliát (Molnár Sándorné), 
Bartal Istvánnét, Csana-
ki Etelkát, György Juditot 
(Cserfalvi Lászlóné), Ka-
pus Istvánt, Kapus István-
nét, Heck Lászlónét, Pö-
löskei Györgynét nevezném 
meg, érkezésük sorrendjé-
ben. Kulcson Azari Imréné, 
Kolek András, Kolek And-
rásné, Bottlik László, Balo-
gh Józsefné, Molnár Jenőné, 
Kenyeres Ferencné, Nagy 
Istvánné, Hajas Jánosné ta-
nított, Molnár Jenő igazgató 
vezetésével.

Az óvodai „Módszertani 
levelek”-et felváltó „Nevelő-
munka az óvodában” tanterv 
jellegű kézikönyv volt, mely 
az iskolára való felkészí-
tés jegyében készült. 1956-
ban Gábler Mária nyugdíjba 
ment, és Hetényi István-
né vette át az óvoda veze-
tését. 1958-tól három cso-
port indult. Néhány gyors 
személyváltás után a felső-
fokú óvónőképzőt végzett 
Dualszky Erzsébettel (Ko-
vács Istvánné), majd Sárkö-
zi Györgynével kialakult az 

óvoda törzsgárdája. Hetényi 
Istvánné nagy gondot for-
dított az intézmény meg-
jelenésére, otthonosságára. 
Mindebben segítségére volt 
a szülői munkaközösség, a 
helyi vöröskereszt alapszer-
vezet, a patronáló szocialis-
ta brigádok. A környékbeli 
óvónők körében nagy elis-
merésnek örvendett a veze-
tő óvónő személye és az óvo-
da épülete. 1965-től vált az 
intézmény állandó napközi 
otthonos óvodává, az ebédet 
a szomszédos gyermekott-
honból kapták. 1967. január 
elsejétől pedig önállóvá vál-
tak, csak gazdálkodás szem-
pontjából tartoztak az álta-
lános iskolához, ahol Jankó 
Károlyné gondnok intézte az 
ügyeiket. Az óvoda épület-
ében lévő szolgálati lakások 
megüresedésével mosdók és 
iroda létesültek, 1970-ben a 
szénfűtéses kályhákat olaj-
kályhákra cserélték. Kovács 
Istvánné gyakorló óvodai 
óvónői képesítést szerzett. 
Az intézményben bemuta-
tó foglalkozásokat szerve-
zetek, és bevezették a kísér-
leti kiscsoportot. Az óvónők 
színdarabokat tanítottak be 
a gyerekeknek, az előadások 
bevételéből eszközöket, já-
tékokat vásároltak. Hetényi 
Istvánné 1971-től járási óvo-
dai felügyelő lett, és az óvoda 
irányítását Móker Ferencné 
vette át. Németh MiklósnéKözségháza az 1960-as években, a csúszás után

Az óvoda épülete 1957-ben
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A rácalmási zsidók törté-
nete viszonylag későn kezdő-
dött, az 1810-es évek után. A 
környező, illetve távolabbi te-
lepülésekről költöztek Rácal-
másra. Az 1840-es évek köze-
pére létszámuk már elérte a 70 
főt. Imaházat építettek és isko-
lát, valamint egy betegszobát. 
1847-ben Érmihályfalváról 
rabbit hoztak Friedberg Mózes 
személyében. A zsidó hitkö-
zség őt választotta meg rabbiá-
jának. Hat gyermeke született. 
Gyermekei közül Fanni leánya 
itt ment férjhez Ráczalmáson 
és itt is van eltemetve a zsidó-
temetőben. Az alábbi történet 
Adolf fiáról szól.

Rácz-almási Frigyessy Adolf 
(1843-1917) az Adria 
Biztosító vezérigazgatója

Friedberg Adolf Érmihály-
falván született 1843-ban és 
1847-ben szüleivel költözött 
Rácz-almásra. Apjának, aki rá-
czalmási rabbi volt az volt a fel-
adata, hogy a zsidó gyerekek ta-
nítását megszervezze. Adolf is 
a zsidó iskolában tanult. Reál-
iskolai és kereskedelmi közép-
iskolai tanulmányait Pesten vé-
gezte. Adolf rendkívül okos és 
intelligens fiatalember volt. 18 
éves korában már több nyelvet 
beszélt.

1861-ben munkát vállalt az 
Első Magyar Biztosító Társa-
ságnál. Itt több éven keresz-
tül gyakornokoskodott, majd 
a Pannónia Viszontbiztosító 
Társasághoz került titkárnak. 

Adolf közéleti érdeklődé-
sét bizonyítja, hogy 1868-ban 
a Zsidó Egyetemes Gyűlésbe 
Fejér megyében körzeti kül-
döttnek jelölteti magát. A gyű-
lésnek a magyarországi zsi-
dóság számára meghatározó 
jelentősége volt. Adolf válasz-
tási kortes- beszéde fennma-

radt, s ez ma sem érdektelen 
olvasmány. 

„A parlament múlt év-vé-
gi döntésének köszönhetően, 
amikor is törvénybe iktatta az 
egyenlőséget, körülményeink-
ben az elképzelhető legkomo-
lyabb változás állt be. Nem 
vagyunk többé éppen hogy 
megtűrt személyek ebben a 
hazában, hanem ma már teljes 
jogú állampolgárnak tekint-
hetjük magunkat, az ily módon 
megváltozott viszonyok azon-
ban nem csupán jogokat, ha-
nem kötelezettségeket is ró-
nak ránk. Mostantól kezdve 
kötelességünk anyagi, morális, 
és intellektuális energiáinkat a 
haza érdekeinek előmozdításá-
ra fordítanunk, hozzájárulnunk 
kulturális viszonyainak javítá-
sához….”

A szórólap aláírása nem Fri-
edberg Adolf, hanem Frigyes-
sy Aladár. Nem csak a vezeték-
nevét, hanem a keresztnevét is 
magyarította. Itt használja elő-
ször az új nevét. Tudatosan ala-
kította identitását, véglegessé 
teszi az állami és a nemzeti kö-
zösséghez való teljes tartozását.

1872-ben a bécsi Sallus Vi-
szontbiztosító Társaság igaz-
gatójának, majd vezérigazga-
tójának nevezték ki. A Sallus 
1876-ban székhelyét Triesztbe 

tette át és így került Frigyessy 
is Triesztbe. Az Adriai Bizto-
sító Társaság hamarosan vezér-
titkári állásra hívta meg. 

1878-ban feleségül vet-
te Giulia Paviát. Házassága a 
biztosító társaságon belül tör-
tént, hiszen a milánói ág veze-
tőjének leányát vette feleségül. 
Ezzel Adolf tovább szilárdítot-
ta az őt körülvevő bizalmi há-
lózatot.

1889-ben bátyját, Mórt 
(1833-1908) meghívta az Ad-
ria Biztosítóhoz és legmaga-
sabb munkaköröket biztosítot-
ta számára. A 900-as években 
a budapesti társaság igazgatója 
volt haláláig.

1899-ben lett a társulat ve-
zérigazgatója. Az Adria Biz-
tosító Társaság az 1880-90-es 
években rohamosan fejlődött. 
A biztosítás új területeit talál-
ták meg, különösen a viszont-
biztosítás és a mezőgazdaság 
területén. A századfordulóra 
már fél tucat országban mű-
ködött az Adria Biztosító. Ez 
időre már a teljes biztosító tár-
saság a Frigyessyek tulajdoná-
ban volt.

Magyarországon ismeret-
len volt a mezőgazdasági biz-
tosítás. Adolf 10 évi munkával 
szinte általánossá tette. Ezért a 
tevékenységéért Ferecz József 
király nemesi rangot és rácz-
almási előnevet adott Adolf-
nak. A család ráczalmási te-
vékenysége is jelentős. Négy 
rácalmási család- köztük a Fri-
gyessyek- összefogásával meg-
épült a kórház és szegényház. 
A fenntartását is a jómódú csa-
ládok vállalták.

A művészvilággal, különö-
sen az írókkal szoros kapcso-
latot tartott. Igaz barátság fűz-
te Mikszáth Kálmánhoz. Az 
1900-as évek elején meg is hívta 
Mikszáthot az Adria Biztosító 
Magyarországi választmányba. 

Sőt 1910-ben a választmány 
tanácsosává nevezték ki. Ami-
kor Mikszáth súlyos beteg lett, 
Frigyessy meglátogatta - kevés 
idővel a halála előtt-Mikszáth 
azt kérte tőle „Csináljatok az 
én helyemből irodalmi stallu-
mot. Utánam válasszátok meg 
Herczeg Ferencet” Az Adria 
biztosító csakugyan Herczeg 
Ferencet hívta meg. 

Frigyessy egész személyisé-
gére jellemző az alábbi kis tör-
ténet: Herczeg Ferenc javasolta 
Frigyessynek, hogy Budapes-
ten egy reprezentatív székhá-
zat építsenek. Az Adria építési 
engedélyt kért az illetékes fő-
városi hatóságoktól. A terv sze-
rint az Erzsébet tér gyalogjáró-
ja fölött árkádok épültek volna. 
A főváros megtagadta az en-
gedélyt, a belügyminiszter vi-
szont a társulat javára döntött. 
Frigyessy, amikor értesült a hu-
zavonáról, kijelentette, hogy ő 
nem akar győzelmet aratni a 
székesfőváros fölött, inkább le-
mond az árkádokról és új tervet 
készítetett. 

Ferencz József király 1911-
ben Frigyessynek a közgazda-
ság terén szerzett érdemei el-
ismeréséül a Magyar Királyi 
Udvari Tanácsos címet ado-
mányozta.

A sajtó folyamatosan napi-
renden tartotta az Adria Biz-
tosítót és vele kapcsolatban 
a Frigyessyeket. Az újságírók 
minden alkalmat megragad-
tak, hogy a Frigyessyekről ír-
janak. különösen sok írás je-
lent meg 1911 körül, amikor is 
Frigyessy Adolf 50 éves bizto-
sítási múltját ünnepelték. Idé-
zek az Új Időkből: „Frigyessy 
egyéniségében angolszász vo-
násokat találunk, bátran oda-
képzelhetnénk Oxford kulti-
vált milliőjébe- Ezt a hatást 
fokozza a gentleman önfegyel-
me és disztingvált szerénysége, 

Rácz-almási Frigyessy Adolf 
arcképe
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műveltségének erősen művészi 
alaptónusa és kifejezésmódjá-
nak akadémikus elegánciája. 
Bár mint egy világcég feje, Tri-
esztben lakik, nemcsak születé-
sére, hanem vérmérsékletére és 
érzületére nézve is erős magyar 
ember. Az olyan kis népnek, 
mint a magyar, számon kell 
tartania a maga emberi érté-
keit. Különösen rokonszenves-
sé teszi Frigyessy személyét a 
mély és nemes barátság, amely 
Mikszáth Kálmánhoz fűzte”. 

Frigyessy Adolf 1917-ben 
halt meg Bécsben. Az újságok 
az első oldalon adták hírül, hogy 
Európa egyik legtekintélye-
sebb embere meghalt. Az egyik 
gyászhír így szólt: Az Adria 
Biztosító érdemekben gazdag 
vezérigazgatója, a rácz-almási 
Frigyessy Adolf úr m. kir. ud-
vari tanácsos, stb. folyó hó he-
tedikén elhunyt. Alkotásokban, 
tehetségben és emberi erények-
ben egyaránt kiváló vezérigaz-
gató négy évtized sikeres mun-
kásságát szentelte a társulatnak, 
mely az ő nagy koncepciójú ve-
zetése alatt emelkedett a fejlő-
dés mai fokára”. 

Adolf fia, Arnold (1881-
1950) Trisztben születettt. A 
jogi egyetemet Bécsben vé-
gezte és 1903-ban fejezte be. 
A biztosítónál helyezkedett 
el 1905-től igazgatósági tag, 
majd vezértitkár lett. 1916-ban 
behívták katonának és így apja 
halála után léphetett a vezér-
igazgatósági tisztségbe. 

1920-ban megnősül, felesé-
ge Nidia Sara Castel Bolonese.

Arnold egyre nehezebb fel-
tételek közepette folytatta a 

cég nemzetközi terjeszkedé-
sét. Fő ággá az újrabiztosítást 
tette. Ezzel a formával még a 
30-as évek világválságát is jól 
átvészelte. Ekkoriban már 16 
országában működik leányvál-
lalatuk, de több Európán kívüli 
országban is jelen vannak.

1929-ben az új olasz fasiszta 
törvények alapján a rácz-almá-
si előnevet nem használhatják, 
hanem csak olasz változatát: 
„di Rattalma”.

Arnold a faji törvények el-
lenére 1943-ig a helyén marad. 
A magas politikai irányító sze-
repbe került, trieszti származá-
sú fasiszta vezetők közül, akik 
gazdasági területről kerültek 
ki, nélkülözhetetlennek íté-
lik Arnold munkáját. Arnold 
helyzete azonban tarthatatlan-
ná vált a német fasiszta meg-
szállás után, elmenekültek Tri-
esztből és bujkáltak.

1945 májusában letartóztat-
ják a németekkel való együtt-
működés vádjával. Másfél év 
után- miután tisztázta magát 
-a vád alól, szabadult.

1950-ben bekövetkező ha-
láláig nagyon sok nehézség 
árán, de sikerült újjáépíteni az 
Adria Társaságot. Azonban 
megváltoztak a körülmények, 
egész Európa gyökeresen át-
alakult. Ezért az igazi újjáala-
kulás nem volt lehetséges.

Mosonyi Mihály könyv-
ében írja, hogy a leszármazot-
tak keresték ősük, Friedberg 
Mózes sírját a zsidótemetőben, 
de a héber feliratot nem tud-
ták elolvasni, segítségük pedig 
nem volt.

 Szalai Árpád

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Óvakodjunk 
a besurranóktól!

Már megszokott módon je-
lentkezünk be: településünkön 
a lakosság sérelmére elkövetett 
bűncselekmény a múlt hónap-
ban sem történt. De ennek el-
lenére mindenkit figyelmezte-
tünk, hogy a jó idő beálltával 
sokkal könnyelműebbekké 
válhatunk, pedig most is fenn-
áll annak veszélye hogy a betö-
résre, besurranásra szakosodott 
emberek közöttünk mozognak 
és figyelnek. Ezért legyünk to-
vábbra is óvatosak, zárjuk laká-
sunk ajtóit, a kertkapukat még 
napközben is. Ezzel elejét tud-
juk venni a besurranásos lopá-
soknak. De a jó idővel együtt 
meg fognak jelenni a háza-
ló árusok is, akik nem kizáró-
lag a napi illegális árbevételek-
ből akarnak megélni, hanem 
kiegészítenék azt az alkalom 
szülte lopások „nyereségéből”. 
Ezért kérünk mindenkit, hogy 
gondolja meg, kit és mikor en-
ged be kapuján, ajtaján. Ezek 
az illegális kereskedők főleg 
az idős, nyugdíjas személyeket 
keresik fel, és figyelmük lekö-
tése után képesek meglopni a 
jóhiszemű házigazdákat. 

Kérésünk, hogy tovább-
ra is az eddigiekhez hasonló-
an alkalmazzák a már jól be-
vált Szomszédok Egymásért 
(SZEM) mozgalom szabálya-
it. 

Továbbra is sok a közterü-
leten hagyott és ott éjszakázó 
gépjármű. Ezek nagyon köny-
nyű prédák az autófeltörők és 
autótolvajok számára. Kérünk 
minden autóst, amennyiben 
lehetősége van rá, tartsa jár-
művét a kerítésen belül.

Beindul a bringás szezon. 
Kérjük, ellenőrizzék vagy el-
lenőriztessék kerékpárjaink 
műszaki állapotát és a bizton-
sági berendezések megfelelő-
ségét, saját érdekünkben is. Va-
lamint ne felejtkezzenek meg a 

csekély összegbe kerülő látha-
tósági mellényről sem.

Egyesületünk vezetősége a 
napokban adta be kérelmét az 
O.P.SZ. által ki írt pályázatra, 
amely támogatja a települése-
ken működő lovas polgárőrö-
ket. A Fejér megyei szövet-
ség által kiírt pályázaton már 
egyesületünk korábbanh el-
nyert 100 ezer forintot, amit 
tagjaink hiányzó ruházatának 
a pótlására lehet fordítani.

De ez mind kevés vol-
na működésünkhöz, ha váro-
sunk önkormányzata és Rácal-
más lakossága nem támogatná 
munkánkat. Reméljük, hogy 
a tavalyihoz hasonlóan lakó-
társaink elismerik munkán-
kat azzal is, hogy adójuk 1 % 
-val támogatják egyesületün-
ket. Mert ha adóbevallásánál 
egyesületünk részére rendel-
kezik, akkor Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságához 
járul hozzá.

Kérjük, gyermekeink, szüle-
ink és saját magunk érdekében 
rendelkezzen adója 1 %-val 
egyesületünk részére, melyet 
Rácalmás jónak mondható 
közbiztonságának fenntartásá-
ra fordítjuk.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás, Szigetfő u.11-13. 

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 Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899
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RácalmásSportegyesület
Ismét célba találtak a VAJK Íjászok

Beindult a szezon az íjászoknál
Márciusban és április 

elején már minden hétvé-
gén rangos versenyeken ve-
hettek részt íjászaink. Tápi-
ószentmártonban került 
megrendezésre a Magyar 
Íjász Szövetség 3D évadnyi-
tó versenye, amelyen szak-
osztályunk íjászai mellett a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola íjász szakkörének ver-
senyzői is részt vettek Márta 
István tanár úr vezetésével. 

Nagyon sok szép ered-
mény született, versenyző-
ink teljesítették a tőlük el-
várható szintet.

Ezen kívül Gyálon, Pak-
son és Szekszárdon járt 
még csapatunk, ahon-
nan szintén nagyon szép 
eredményekkel térhettek 

haza íjászaink. A verse-
nyek során kiemelkedő-
en teljesített Tóth Csaba, 

Tóthné Szarvas Andrea, 
Pomóthyné Kondás Szil-
via, Haklik Szabolcs, Pa-

taki Ferenc és Steiner La-
jos. Tóth Balázs

szakosztályvezető

Duna-parti takarítás
Az RSE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály 50 felnőtt és 

gyerek részvételével április 14-én, szombaton délelőtt kelle-
mes időben a csónakház környékén elvégezte a tavaszi ta-
karítást.

A résztvevők a fákat gallyazták, s összeszedték a szemetet.
A részvevőknek köszönöm a segítségét.

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Edzőtáborban készültek a kicsik
Tiszakécskei edzőtábo-

rozással fejezték be a téli 
alapozást a Rácalmás SE 
vízi- és szabadidősport 
szakosztályának legfiata-
labb sportolói március 23-
25-e között. A háromnapos 
táborban főként futással és 
úszóedzésekkel fejlesztette a 
tizennyolc résztvevő gyerek 
erőnlétét és állóképességét 
Földesi Bánk nevelőedző. 

Az edzőtábor megrendezé-
sét a Duna-menti Telepü-
lések Szabadidő, Vízisport 
és Víziturizmusáért Alapít-
vány támogatta.

A jól sikerült táborozás-
ból hazaérkezve a nagyok 
után már vízre szálltak a leg-
fiatalabb kajak-kenusok is: a 
szakosztály sportolói nagy 
erővel készülnek az idei ver-
senyszezonra.
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A kézilabdázóink sikersorozata

Tovább folytatja sikerso-
rozatát a Rácalmás SE fel-
nőtt férfi csapata. A Megyei 
Bajnokság alapszakaszának 
végén a csapat az első hely-
ről vághatott neki a ráját-
szásnak. Az első mérkőzésen 
ugyan vereséget szenvedtek 
Sárbogárdon (33-25-re) de a 
következő hazai mérkőzésen 
a nagy rivális Martonvásár 
elleni magabiztos győzelem 
(36-17) után Ercsi csapatát 
nagy gólkülönbséggel (27-
42) győzték le a fiúk. Prin-
ces Attila irányításával nagy 
esélye van a csapatnak a vég-
ső győzelemre is. 

A női csapat jelenleg a 
bajnokság hetedik helyén 
áll. Sorozatos sérülések mi-
att elmaradtak a betervezett 
győzelmek. Sajnos ez a hete-
dik hely az utóbbi évek legy-
gyengébb szereplése. A kö-

vetkező szezonra szükség 
lesz a fiatalításra.

 Az utánpótlás csapata-
ink közül az U-14 fiúk sze-
repelnek a legjobban. A ta-
valyi régió bajnokságban 
elért második helyezés után 
nagyot lépett előre a csapat. 
Három fordulóval a baj-
nokság vége előtt 10 pont 
előnnyel az első helyen áll a 
csapat. Szabó Kristóf edző 
taktikai utasításait betartva 
Noé Roland vezérletével a 
hátralevő mérkőzéseken is 
győzelmi eséllyel léphetnek 
pályára a fiúk. 

Az utánpótlás csapata-
inknál a tavaszi szezonban 
sokan abbahagyták a kézi-
labdázást. A szakosztálytól 
távozó gyermekeket sürgő-
sen pótolnunk kell . A szak-
osztály nevében avval a ké-
réssel fordulok a szülőkhöz 

és a kézilabdázást kedvelő 
gyerekekhez (lányokhoz és 
fiúkhoz), hogy jelentkezze-
nek szakosztályunknál. 

Augusztus végétől már az 
új rácalmási sportcsarnok-
ban ideális körülmények kö-
zött szakmailag jól képzett 
edzők irányításával és biz-
tos anyagi háttérrel várjuk a 
gyerekeket.

Az idén is rendezünk ké-
zilabdatábort Rácalmáson 
júliusban. Az első turnusban 
07. 02-06-ig majd 07. 09-
13-ig várjuk a gyerekeket. A 
tábor helyszíne a Jankovich 
Miklós iskola lesz. Napi két 
sportfoglalkozással, három 
étkezéssel és sok játékkal 
várjuk a gyerekeket. A tábor 
költsége 12 000 Ft/fő.

Hajrá kézilabda! 
Nógrádi Sándor 

szakosztályvezető 

Kérjük, 
támogassa 

adója 
1%-a 

felajánlásával 
a Rácalmás 

Sportegyesületet!

Adószám: 
19097020-1-07

Köszönjük!

Fociforduló
A Rácalmási csapat hátralé-
vő tavaszi fordulói a bajnok-
ságból: 

2018. 04. 29. 17:00 
Aba-Sárvíz – Rácalmás
 Aba-Sárvíz Sportpálya

2018. 05. 06. 17:00
Rácalmás – Sárbogárd II.
 Rácalmás Sportpálya

2018. 05. 13. 17:00
Ráckeresztúr – Rácalmás
 Ráckeresztúr Sportpálya

2018. 05. 20. 17:00
Rácalmás – Seregélyes
 Rácalmás Sportpálya

2018. 05. 27. 17:00
Rácalmás – Nagykarácsony
 Rácalmás Sportpálya

2018. 06. 03. 17:00
Adony – Rácalmás
 Adony Sportpálya

Felnőtt férfi csapatunk az első helyről kezdhette a rájátszást

Az U-14-es fiúk remekül szerepelnek
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Szerb húsvéti ünnepek 
A rácalmási szerb közösség a Hagyományőrző Egyesület-

tel karöltve az idén is a régi hagyományok szerint ünnepel-
te a húsvétot. Ez az ünnep a mozgó ünnepekhez tartozik. A 
keleti keresztényeknél a húsvét általában nem esik egybe a 
nyugati keresztényekével. Vannak évek, amikor együtt ünne-
peljük ezt a legnagyobb keresztény ünnepet. Az idén a Juli-
ánusz naptári számítás szerint egy héttel későbbre esett, így 
2018. április 8-10-ig tartottuk a húsvétot. 

A húsvéti ünnepkör egy héttel korábban, Lázár szombat-
jával (Vrbica) vette kezdetét, melyet a százhalombattai szer-
beknél ünnepeltünk. Ezen a napon, a virágvasárnap előtti 
szombaton azt ünnepeljük, hogy Krisztus föltámasztotta ne-
gyedik napja sírban fekvő barátját, a szent és igaz Lázárt. A 
lelkész, Dalibor Milenkovity vezetésével a gyerekek kimen-
tek a folyópartra, fűzfavesszőket vágtak, majd énekelve és 
mondókákat mondva elhozták a templomba. Ott felszente-
lésre kerültek az ágak, majd körmenet keretében emlékez-
tünk Lázár feltámadására. A felszentelt ágakból mindenki 
vitt haza, egyet az ikonhoz tűztünk, a többit kivittük a te-
metőbe a sírokra. Másnap Virágvasárnapon (Cveti) isten-
tiszteletet tartottunk Krisztus jeruzsálemi bevonulására em-
lékezvén.

Nagyszombaton este templomi körmenettel ünnepeltük 
Jézus feltámadásának ünnepét. Hagyományosan, gyertyák-
kal és fáklyákkal világítottunk. A templomba való bebocsátás 
után Dalibor atya már így köszöntötte a híveket: „Hrisztosz 
Voszkresze” (Krisztus feltámadt). A hívek válaszoltak: „Vá-
isztinu Voszkresze” (Valóban feltámadt). Ezt a feltámadási 
liturgia alatt többször megismételtük.

A szerbek egészen pünkösdig így köszöntik egymást. 
A húsvéti ünnepkört zárta a húsvét harmadnapján meg-

tartott „ruzsicsálo” a halottak húsvétja.
A templomban gyülekeztünk, rövid liturgiát tartottunk, 

majd lelkészünk vezetésével kimentünk a temetőbe, ahova 
piros festett tojásokat, gyertyát, kalácsot, bort, pálinkát vit-
tünk. A sírokra festett tojást helyeztünk, gyertyát gyújtot-
tunk. A lelkész olaj és vörösbor keverékével megszentelte 
a sírokat, az örömhírt elénekeltük, hogy Jézus feltámadott. 
Majd a halottak lelki üdvéért megkínáltuk egymást kalács-
csal, borral, pálinkával. A végén a gyerekek összeszedték a 
tojásokat. Ma már csoki- és kinder tojás is kerül a sírokra. 

Mohainé Csupity Zsófia

Rácalmásiak 
a tavaszi tárlaton

A 2018 évi Dunaújvárosi 
Művészek Tavaszi Tárlatára 
két rácalmási alkotó mun-
káit is beválogatta a zsűri. 
A szobrok kovácsolással ké-
szültek.

Fischer József - Vas Krisz-
tus és Evolúció 1-2

Ihász János - Feltörekvő 
ívek és Lebegő kedvenc

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. május 25-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. május 14-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb május 14-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!

Kovács Barnabás, 2018. 03. 23., Barina utca
Kovács Richárd, 2018. 04. 02., Koltói A. u.
Szabó Áron, 2018. 04. 06., Vasvirág u. 
Seller Hunor Attila, 2018. 04. 09., Pázsit köz
Krasznai Szófia, 2018. 04. 14., Petőfi Sándor utca
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv
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Apróhirdetés

Álláshirdetés
Több, mint 70 éves tapasztalattal rendelkező, világszín-

vonalú alumínium állvány rendszereket gyártó, német Alfix 
GmbH magyarországi leányvállalata, az Alfix Ungarn Kft., 
kulcsi termelő egységébe keres

Hegesztőt
Főbb feladatok:
– Rajzok és utasítások alapján 

elkészíti a hegesztési varratokat
– Hegesztő tevékenységet 

dokumentálja
– Hegesztőgépeket önállóan 

kezeli és beállítja
– Egyszerűbb szerelési és 

karbantartási munkát elvégez
– Adott esetben kézi hegesztést 

végez
Amit elvárunk:

– Teszthegesztésen való 
megfelelés

– Precizitás, megbízható, igényes 
munka

– Két műszakos, 8 órás munka-
rend, esetenként túlóra vállalása

Amit kínálunk:
– Bejelentett, határozatlan idejű 

munkaviszony
– Versenyképes fizetés
– Kedvező béren felüli juttatások
– Teljesítmény alapján prémium
– Szakmai fejlődési lehetőség
– Rendezett munkakörnyezet

A munka betöltéséhez előny:
– Alumínium hegesztői képesítés
– Tűzvédelmi szakvizsga

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi címre várunk:
m.koehalmi@alfix-systems.com
Érdeklődni lehet:
06-25/510-080-as 
telefonszámon.

100 éves ebédlőbútor, polcok, szekrények, porcelánok, textíliák, 
háztartási dolgok, játékok, papíráruk, kerti dolgok és még sok min-
den. Május 6-án és 13-án, vasárnap 9-12-ig, a Somogyi B. u. 62-ben. 
70/5720980




