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E-hulladék-
gyűjtés 
Rácalmáson

E-hulladékgyűjtés lesz 
Rácalmáson 2018. június 
09-én (szombaton) 08 és 12 
óra között 

Az e-hulladékgyűjtés te-
lepített gyűjtőhelye: 2459 
Rácalmás, Adonyi út (foci-
pálya mellett).

(Részletek a 17. oldalon.)

Gyermeknapi 
rendezvényünkre 
invitálok minden 
rácalmási családot!

Tisztelt Rácalmásiak!
Szemünk fénye a gyer-

mek, az unoka! Minden na-
punkban ők vannak a fi-
gyelem középpontjában, 
szeretjük, féltjük, neveljük 
őket, hogy felnőttként egy-
szer majd csodálatos gyer-
mekkorra emlékezhessenek 
vissza. 

A gyermekkori örömök-
höz járul hozzá gyermeknapi 
rendezvényünk, amely május 
27-én, 15 órakor kezdődik a 
Jankovich-kúriában. 

Szeretettel várunk min-
den gyermeket!

Schrick István 
polgármester

Már most nagy 
az érdeklődés 
Rácalmás sport-
csarnoka iránt

Rácalmás képviselő-tes-
tülete, valamint a szakmai 
bíráló bizottság döntése 
alapján intézményvezető-
ként Deimel Petra irányíthat-
ja május 1-től a Rácalmási 
Rendezvény Központ és 
Sportcsarnok épületét. A 
csarnok avatási ünnepsége 
augusztus 18-án lesz és utá-
na, szeptembertől várja majd 
a sportolni vágyókat, ám már 
most is nagyon sok teendője 
van az intézményvezetőnek. 

(Interjúnk a 2-3. oldalon.)

Sportos, szórakoztató

Remek hangulatban telt a rácalmásiak majálisa a sportpályán. Ös�-
s�efoglaló a 6. oldalon

Almavirág ünnep a kúriában

A Rácalmási Városvédő és S�építő Egyesület ti�edik alkalommal rende�te meg a tavas�kös�öntő nagyren-
de�vényét, a� Almavirág Fes�tivált. A s�ínvonalas programok a� egés�ség, kultúra, a család, a sport és a 
gas�tronómia köré csoportosultak. Tömegeket von�ott a rende�vény. Öss�eállítás a 4-5. oldalon
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Deimel Petra a Rácalmási Rendezvény Központ és Sportcsarnok intézményvezetője

Már most nagy az érdeklődés 
Rácalmás sportcsarnoka iránt 

 – A Rácalmási Rendez-
vény Központ és Sportcsar-
nok, ahogy neve is mutatja, 
lehetőségek tárháza. A kör-
nyező települések, rendez-
vény- és sportlétesítményeit 
vizsgálva, és a rácalmási köz-
pont adottságait figyelembe 
véve, véleményem szerint 
rengeteg meglévő esemény, 
program, tevékenység talál-
hat majd a ház falai között 
ideálisabb otthont magának 
az eddigieknél, és természe-
tesen temérdek új program, 
esemény és alkalom színesít-
heti majd a település és a tér-
ség kulturális illetve sport-
életét – kezdte Deimel Petra, 
az intézmény május elseje 
óta kinevezett vezetője a be-
mutatkozást. Az indíttatásá-
ról a következőképpen nyi-
latkozott: 

– Amikor megláttam a 
sportcsarnok területén az 
első munkagépeket, és el-
kezdődtek a földmunkák, 
megfogalmazódott bennem 
az a gondolat, hogy én, mint 
amatőr sportoló, milyen szí-
vesen sportolnék egy ilyen 
intézményben. Mert már az 
első kapavágásoknál érezni 
lehetett, hogy ismét valami 

szép dolog létesül Rácalmá-
son. Aztán amikor kiírásra 
került a pályázat, akkor úgy 
gondoltam, én tudnám ezt 
magaménak érezni. Több 
alkalommal ellátogattam 
a csarnokhoz, megnéztem 
milyen az épület, egyre job-
ban megszerettem, elkezdett 
bennem néhány ötlet mo-
toszkálni arra vonatkozóan, 
hogy a sportcsarnokot ho-
gyan tudnám rendezvény-
központtá bővíteni. Hiszen 
polgármester úr több ren-
dezvényen is hangsúlyozta, 

nem csak egy sportcsarnok 
épül, hanem újabb közössé-
gi térrel is gyarapodik Rácal-
más, hiszen egy óriási nagy 
rendezvényterem lesz ebben 
a csarnokban, ami részben 
sportolásra lesz alkalmas a 
borítása és a kialakítása mi-
att, de ilyen nagy egy légterű 
helyiség nincs Rácalmáson. 
Rögtön megfogalmazó-
dott bennem újabb ötlet-
ként, hogy milyen egyedül-
álló rendezvényeket tudunk 
megszervezni ezen a fan-
tasztikus helyen, ahol négy-
száz embert tudunk egy-
szerre leültetni zárt helyen 
és tudunk nekik olyan prog-
ramot prezentálni, amire ed-
dig nem volt mód itt nálunk. 

– A pályázat kiírásakor 
úgy döntöttem, megpró-
bálkozom ezzel a feladat-
tal – folytatta Deimel Pet-
ra, akitől a következőket is 
megtudtuk: – Az elmúlt öt 
évben otthon voltam a két 
gyermekemmel, azt meg-
előzően pedig a Jankovich-
kúriában a rendezvényszer-
vezésbe, a rendezvények 
előkészítésébe, a lebonyolí-
tásába azt gondolom nagyon 

jól beletanultam, minden 
apró fortélyát megismertem 
ennek a szakmának. Szülé-
si szabadságom alatt pedig 
a gyerekek nevelése mellett 
elvégeztem egy fürdőveze-
tő-menedzser képzést, illet-
ve szereztem több olyan ta-
pasztalatot, tudást, ami segít 
a munkában. A pályázatom 
szerencsére a képviselő-tes-
tületet és a bíráló bizottsá-
got is meggyőzte arról, van 
fantázia abban, ha én ve-
zetem ezt az intézményt. 
Nagy kihívás, rengeteg teen-
dőm van már most is, ami-
kor a rácalmásiak még csak 
azt látják, hogy dolgoznak a 
kivitelezők a létesítményen. 
Én viszont már nagy erők-
kel dolgozom azon, hogy 
miként fog működni szept-
embertől, a nyitástól kezd-
ve az intézmény. Augusztus 
18-án átadó, avató ünnepség 
kerül megrendezésre a vá-
rosnap előtti napon. A mű-
velődési házzal és a Janko-
vich-kúriával karöltve azon 
dolgozunk nagy erőkkel, 
hogy ezen az ünnepségen a 
kulturális kínálat, színpadi 
műsor mellett a sport jegy-
ében is legyenek programok. 
Szeretnénk kedveskedni az 
avatóra ellátogató rácalmá-
siaknak meglepetés vendé-
gekkel, és meggyőződésem, 
mindenki talál majd magá-
nak olyan programot, ami 
közel áll a szívéhez, aminek 
örül. 

– Az avatási ünnepségre 
készülnek nagy energiákkal...

– Már most nagyon sokan 
érdeklődnek a sportcsarnok 
iránt nemcsak nálam, hanem 
hallom másoktól is, hogy 
sokan szeretnék megnéz-
ni, tudni, hogy milyen. Az 
ünnepségen dolgozó team 
tagjaival közösen arra gon-

Névjegy
Szakmai tapasztalat: 

intézményvezető helyettes Jankovich-kúria Rendez-
vény és Turisztikai Központ.

Tanulmányok:
- német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár
- kommunikáció szakos bölcsész, intézményi kom-

munikátor
- közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapkép-

zési szakképzés
- fürdővezető szakember szakirányú továbbképzési 

szak
- kulturális rendezvényszervező
- angol és német nyelvvizsga
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doltunk, vezetett túrákkal 
kísérjük körbe a látogatókat, 
igény szerint megtudhatnak 
számos hasznos informáci-
ót a csarnokról, és meg tud-
janak nézni mindent, ami a 
csarnokban elérhető, a helyi-
ségeket, az eszközöket egya-
ránt. Úgy gondoljuk, reg-
geltől kezdődően délutánig 
folynak majd ezek a túrák, 
majd kültéren és beltéren is 
sok program színesíti majd 
az átadó napját, este pedig 
egy nagy koncerttel zárunk. 
Bródi János látogat el hoz-
zánk, őt láthatja, hallhatja 
majd a közönség a csarnok 
küzdőterén. 

Az átadó ünnepség nap-
ján azonban nem lesz lehe-
tőségünk arra, hogy ott baj-
noki mérkőzést játszanak 
csapatok, hiszen nagy lesz 
a tömeg és a mozgás azon 
a napon. Ezért augusztus 
utolsó hetében hagyomány-
teremtő jelleggel szeretnék 
egy rácalmási sportcsarnok 
avató kupát rendezni, amit 
egy vándor serleggel rend-
szeressé tehetnénk a későb-
biekben. Gyermek kézilabda 
tornára gondoltam, ami le-
hetne ebben az évben az ava-
tó kupa, amely az első olyan 
jellegű sportteljesítmény 
lenne a falakon belül, ami 
azután mindennapos lesz, 
és jó lenne, ha azt később 
minden évben meg tudnánk 
szervezni a kézilabda szak-
osztállyal közösen. Igazgató 
úrral egyeztettünk már arról 
is, hogy szeretnénk egy nagy 
sportágválasztó napot is tar-
tani majd az év elején, ame-
lyen a Rácalmáson elérhető 
valamennyi sportág tudná 
képviselni magát bemutat-
kozó jelleggel. Ennek kitű-
nő helyszíne lesz a sport-
csarnok, hiszen nem csak 
kézilabda és teremfoci van 
Rácalmáson, hanem beszél-
nünk kell a vízisportról, íjá-
szatról, sakkról, a jógáról, a 
pilatesről, a különböző tor-
nákról, amelyek eddig más 
helyszíneken működtek Rá-
calmáson, szeretném meg-

hívni őket is erre a rendez-
vényre. 

– Úgy hallottam, nem lesz 
gond a csarnok kihasználtsá-
gával, nagy igény mutatko-
zik rá.

– A csarnok órarendje 
kezd már szépen körvonala-
zódni, az elmúlt két hétben 
sikeresen egyeztettük a helyi 
általános iskolával, hogyan 
szeretnék igénybe venni a 
tereket. Jelenleg úgy tűnik, 
a délelőttöket teljes egészé-
ben ők fogják kihasználni, 
hiszen az iskola tornaterme 
egyáltalán nem elegendő a 
tizenhat osztálynak a min-
dennapos testnevelés meg-
oldásához. Ők már nagyon 
várják, hogy az új tanévet 
nálunk kezdhessék a sport-
csarnokban. Hasznos, hogy 
a nagy pályát szekcionálni 
tudjuk, és az így elkülöní-
tett tereken összesen három 
csoport mozoghat egyszer-
re zárt téren, illetve kint, a 
külső pályán is tartható óra, 
amíg az időjárás azt lehetővé 
teszi. A testneveléshez kicsi 
tornatermet így három szu-
per, minden igényt kielégí-
tő teremmel tudjuk kiválta-
ni, úgyhogy azt gondolom, 
méltó körülmények közé 
kerül a rácalmási gyerekek 
testnevelés órája. Ők kora 
délutánig lekötik a csarnok 
kapacitásait, utána pedig el-
sősorban a Rácalmási Sport-
egyesület szakosztályait, a 
helyi gyerekeket, sportol-
ni vágyókat várjuk. Velük 
is már elkezdtem egyeztet-
ni, hogy milyen létszámmal 
vennék igénybe a csarnokot 
és milyen szolgáltatásokra 
van szükségük. Az önkor-
mányzat számára ez egy je-
lentős beruházás volt, erősen 
megterhelte a költségvetést, 
ezért szeretnénk rendtábi-
lissá tenni az épület műkö-
dését, amennyire csak tud-
juk. A szabad idősávokban 
mindenképpen szeretnénk 
külsős egyesületeknek, bér-
lőknek is kiadni a pályákat, 
termeket. Azért is dolgozom 
ezen már most nagy erőkkel, 

mert Dunaújvárosból és a 
környékbeli településekről 
is érkezett megkeresés, NB 
I-es csapatok is jelentkeztek 
már, hogy jönnének hozzánk 
sportolni, amennyiben lehe-
tőség van rá. Így a délutáni, 
kora esti, sőt még a késő esti 
órákat is szeretnénk kitölte-
ni, amennyiben valóban ak-
kora igény lesz a csarnokra, 
mint amekkora most mu-
tatkozik. Szeretnénk minél 
szélesebb körben lehetősé-
get biztosítani az új sport-
csarnok kínálta lehetőségek 

kihasználására, a szombato-
kat és vasárnapokat is bele-
értve. A hétvégékre vonat-
kozóan is vannak terveim, 
ám ezekről a sportnapokról 
szeretném még kikérni a he-
lyi szakosztályok vezetőinek 
véleményét. 

– Az épület külső pályái, 
lelátója és az impozáns kör-
nyezet az én elképzelésem-
ben a következőket teszi 
lehetővé: céges családi na-
pok, workshopok, teambuil-
dingek, streetball, fit-nap. 
A Rendezvény Központ és 

Sportcsarnok belső terei a 
nagy-, és kisküzdőtér szá-
mos olyan program meg-
tartására alkalmasak, melyek 
eddig Rácalmáson még nem 
voltak elérhetőek: egészség-
megőrző programok (jóga, 
pilates, stretching), gyer-
mekprogramok (fit-kid, 
 aerobic, RSG, rock&roll), 
csapatsport-események (ké-
zilabda, teremfoci, futsal, 
kosárlabda, röplabda), stand 
up és kabaré estek, bálok 
(sportbál, szilveszteri mulat-
ság). A hétköznapokon folyó 

edzések, iskolai foglalkozá-
sok, szabadidős tevékenysé-
gek mellett nagy lehetőséget 
látok kézilabda és teremfoci 
vagy éppen az egyre népsze-
rűbb futsal kupák, bajnok-
ságok szervezésében. Egy-
napos kupák, szponzorok 
támogatása mellett, orszá-
gos eseményekké nőhetnék 
ki magukat, illetve a tér-
ség egyik legdinamikusabb 
sportközpontjává tehetnék a 
csarnokot.

– A lehetőségek termé-
szetesen a fent felsoroltak-
kal nem érnek véget, hiszen 
minden igény és új ötlet 
eredményez egy újabb irány-
vonalat, mely igények és el-
képzelések alakítják időről 
időre az intézmény képét. 
Innovatív, lelkes, jól koordi-
nált, elhivatott munkatársak 
a központ sikerének záloga 
– zárta gondolatait Deimel 
Petra

Elérhetőségek
A Rácalmási Rendez-

vény Központ és Sport-
csarnok kínálta lehető-
ségek iránt érdeklődni 
jelentleg a sportcsarnok@
racalmas.hu email-címen, 
valamint a 30-632-2721-
es telefonszámon lehet 
Deimel Petránál. 

Augusz 18-án, a Városnapot 
megelőző napon lesz 
az avatási ünnepség, 
amikor mindenki 
megismerheti a csarnokot 
kívülről, belülről. A következő 
hét végén avató gyermek 
kézilabda kupa is lesz.
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Siker volt a tizedik Almavirág Fesztivál
Idén végre különösebb időjárási 
esemény nélkül sikerült megren-
de�ni immár ti�edik alkalommal 
a� Almavirág Fes�tivált.

Sokan sokat dolgoztunk 
a rendezvény sikeréért, több 
ingyenes, számos hasznos és 
mókás programmal, vidám-
parkkal, széles gasztronó-
miai kínálattal vártuk a rác-
almásiakat és a városunkba 
látogatókat.

 A fesztivál színpadán két 
napon át a gyermekprogra-
mok mellett rácalmási fel-
lépő csoportok és amatőr 
fellépők is hely kaptak, este 
pedig neves, népszerű fellé-
pők adtak koncertet. 

A sikeres lebonyolításért 
köszönetünket fejezzük ki az 
egészségügyi programokat 
lebonyolító orvosoknak és se-
gítőiknek, a sportprogramok 
lebonyolítóinak, a konyhán 
dolgozó asszonyoknak és 
férfiaknak, a logisztikai csa-
pat valamennyi tagjának, az 
almás versenyeket lebonyolí-
tóknak és a játszóházban te-
vékenykedőknek, a színpad-
nál dolgozó önkénteseknek, 
a kiállítások felvigyázóinak, 
a fotókat és filmfelvétele-
ket biztosító segítőinknek, 
az ételkóstolók lebonyolítói-
nak, az almás sütiket készítő 
a háziasszonyoknak,a Janko-

vich-kúria dolgozóinak, va-
lamint az esemény szponzo-
rálóinak.

A versenyek nyerteseinek 
neve facebook oldalunkon 
megtalálható.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület
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Almás sütik versenye
Nyertesek listája:
Hagyományos almás süti (13 résztvevő)
I. Wágner Zita, Rácalmás- Almás pite
II. Nagy Lívia, Rácalmás - Rácsos almás
III. Zándoki-Zeis Andrea, Rácalmás - Almás linzer
Különdíj: Réz Véta, Dunaújváros - Rácsos pite

Különleges almás süti (27 résztvevő)
I. Szunyog Vivien, Kulcs - Almás krémes
II. Hajduné Éva, Rácalmás - Almás, banános fincsi 

szelet
III. Bartkó Violetta, Kulcs - Almás krémes torta
Különdíj: Nagyné Enikő, Rácalmás - Hófehérke almá-

ja (gluténmentes)
Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a részvételt!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Rácalmásiak majálisa a pályán
A hagyományok szerint 

sport és színpadi műsorok 
színesítették a rácalmásiak 
majálisát. Az iskolások futó-
versenyével kezdődött a nap: 
diákjaink idén is a 6-os úttól 
a sportpályáig kijelölt távot 
teljesítették. A pályán pedig 
a kispályás futball bajnokság 
csapatainak szurkolhattak a 
rendezvény résztvevői. 

A színpadon a művelő-
dési ház jazz balett csoport-
jai mutatkoztak be elsőként, 
majd gymstick bemutató 
volt Dóczi Zsuzsival. Táncos 
produkciókkal folytatódott 
a délelőtti műsor, az Apple 
Country Club line dance be-

mutatója után a Rácalmási 
Barina Táncegyüttes ara-
tott hatalmas sikert műsorá-
val. A folytatás is fergeteges 
volt, hiszen Hevesi Tamás 
koncertje szórakoztatta a 
közönséget, később pedig a 
Spartan Cheerleaders pro-
dukciója és az EVM zene-
kar koncertje zárta a sort. 

Népszerű volt a kézműves 
foglalkozás, a csocsó, a lég-
vár, valamint idén is osztat-
lan sikert aratott a Manó-
vár óvoda pedagógusainak 
családi vetélkedője, továbbá 
a Sirály Horgász egyesület 
szárazföldi horgásversenye 
és totója. 

Majális futóverseny
Fiúk
1. Riskó Sebestyén Cica 

csop.
2. Pap Félix Katica csop.
3. Szeitl Balázs Katica 

csop.
3. Szalóki Szabolcs 4 éves

1. Tóth Noel 2.a
2. Szabó Barnabás 2.b
3. Nagy Henrik 2.b
3. Meskál Hunor 2.a

1. Nagy Roland 4.a
2. Somogyi Örs 4.a
3. Fridrich Noel 4.b

1. Kis-Szabó Áron 6.a
2. Demeter Róbert 6.b
3. Dózsa Richárd

Lányok
1. Demeter Gréta 1.b
2. Novák Melitta 1.b
3. Tomaj Léda 1.a
3. Wágner Petra 1.a

1. Faragó Luca Vasvári 
Ált Isk.

2. Polgár Petra 3.a
3. Jankovics Jáde 2.a

1. Bognár Zsófia 5.a
2. Garda Sára 4.a
3. Hornyik Eszter 4.a

1. Szabó Angelika 7.a
2. Molnár Rebeka 6.b
3. Németh Vanda 7.b

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nagy sikerük volt 
a kavicsképeknek

Május 3-tól 11-ig lehetett megtekinteni a „Kő a lelke” 
című kiállítást a művelődési házban, Papp Tímea kavics-
képeiből. A kiállítást Papp Tímea párja, Tóth Imre „Bruti” 
stand-up humorista nyitotta meg. A megnyitón és az azt 
követő beszélgetés során megtudhattuk, hogy honnan jött 
az ötlet, miért pont kavicsképeket készít Timi, mennyi ideig 
dolgozik egy-egy alkotáson, az alapanyagul szolgáló kövek 
gyűjtésébe hogyan vonja be a családját és barátait is. Az ér-
deklődőket egytől-egyik elvarázsolták a kavicsokból készült 
képek.  K.A.

Színdarabokban gazdag május
A RáJÁTSZIK Rácalmási Játékszín Kör gyermek és fel-

nőtt színjátszó csoportja is új darabot mutatott be májusban.
Az iskolapénzt visszakérem című Karinthy Frigyes-dara-

bot a gyerekcsoport mutatta be május 14-én, majd Neil Si-
mon A pletyka című kétfelvonásos vígjátékán nevethettek a 
résztvevők május 17-én este.

Minden résztvevő és a közönség is jól szórakozott a ma-
gas színvonalú előadásokon! Köszönjük az amatőr színját-
szóink első féléves munkáját, és jó pihenést kívánunk nekik 
a nyárra! K.A.

Bálint Ágnes-kiállítás 
Rácalmáson

Óvodásokat, kisiskoláso-
kat és nosztalgiázó felnőtte-
ket várt a május 14-én nyí-
ló Bálint Ágnes-kiállítás a 
művelődési házban. A Móra 
Kiadó által összeállított ván-
dorkiállításon látható a szer-
ző írógépe; Frakk, Mazsola, 
Kukori és Kotkoda, valamint 
további népszerű rajzfilmek 
vázlatképei, bábfigurái; Ma-
zsola tökházikója, a faliszek-
rényből elővarázsolt isko-
la, és maga Böbe Baba is. A 
kiállítás a művelődési ház 
nyitvatartási idejében júni-

us 14-ig ingyenesen megte-
kinthető.

K.A.

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz
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A Gerendai Gábor által szerkesztett havi zenei 
válogatásban folytatjuk a cigányzenekarok 

bemutatását az ’50-es évek egyik 
cigányprímásával, Toki-Horváth Gyulával.

VARRJUNK A SZABADBAN!

Piknik varrás

A  ,,varrjunk a szabadban”  mozgalom
amerikai mintára 2010-ben indult hódító

útjára Európában. Célja, hogy a fotelekből
felállva, a jó levegőn másokkal közösen
alkotva hódoljanak szenvedélyüknek a

kézimunkázni szerető emberek, minden
év júniusában. Nálunk nyolcadik

alkalommal kerül megrendezésre ez az
esemény. 

Aki kedvet érez, csatlakozzon, hozzon
magával kézi varró eszközöket és töltsön

egy jó hangulatú délelőttöt  
2018. június 9-én 

9-13 óráig 
a rácalmási foltvarrók társaságában. 

Részvételi szándékát az előkészületek
miatt kérjük június 6-ig jelezd a  

440-456, vagy a +36 20/446 07 45  
 telefonszámon.

R á c a l m á s i  Műv e lőd é s i  H á z  é s  K ö n y v t á r  
2 4 5 9  R á c a l m á s ,  S z i g e t fő  u .  3 1

Aranyudvar Mesezenekar:

Játék a mesében  

játékos vetélkedő

A részvétel ingyenes! 

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat

egyaránt! – nem szükséges Cimbora-tagság

és írás/olvasás tudás sem! 

A rácalmási Cimbora Klub meghívására
 2018.06.01-én 

17 órakkor 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
Rácalmás, Szigetfő utca 31. 06/25-440-456 

A művelődési ház rendezvényeiről 
május óta programfüzetünkben 
értesülhet!

A Programfüzetünket beszerezheti a művelődési házban, 
a közintézményekben és a város több pontján. Változatos 
programokkal várjuk Rácalmás lakosságát a nyári hónapok-
ban is!

PROGRAMJAINK

2 0 1 8  M Á J U S

ELÉRHETŐSÉG

R Á C A L M Á S I
MŰV E LŐD É S I  H Á Z  É S

K Ö N Y V T Á R

2459  Rácalmás 

Szigetfő  u.  31.  

e-mail:  racmuvhaz@racalmas.hu 

Tel:  25/440-456

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves  

közönségünket,  hogy az általunk

megrendezett kiállításokon,

színdarabokon és előadásokon való

részvétel ingyenes!  

Kérjük,  hogy amennyiben szeretne

részt venni bármelyik programon,

megfelelő  ülőhelye elfoglalása

érdekében,  a program megkezdése

előtt legalább 15  perccel érkezzen!

KELLEMES 
KIKAPCSOLÓDÁST 
KÍVÁNUNK!
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Jelentkezési lap gyermekek nyári napközbeni ellátásra 
 

A táborban részt vehetnek a rácalmási lakcímmel rendelkező, tankötelezett gyermekek,  
a táborok befogadóképességéig, a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje szerint. 

A nem rácalmási lakcímmel rendelkező gyerekek jelentkezését  
a szabad helyek függvényében tudjuk figyelembe venni! 

 
JELENKEZÉSI LAP LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018. JÚNIUS 1., PÉNTEK 

A gyermek adatai: 
Táborozó neve:…………………………………………………..…………………………………………… 
Születési helye és ideje:…………………………………………………………………..…………………… 
Osztály (évfolyam):………………………………………………………………………………………….. 
Lakcíme:……………………………………………………………………………………………………… 
TAJ száma:………………….………………………………………………………………………………... 
Anyja neve és telefonszáma (amin napközben 
elérhető)…………………………………………..……………………………………………………………. 
Apja neve és telefonszáma (amin napközben 
elérhető)………………………………………………………………………………………………………… 
Gyermeke a táborból egyedül jöhet haza …………… órakor / gyermekem csak felnőtt kísérettel jöhet haza.  
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
Fontosabb információ a gyermekről (pl.: allergia, betegség, egyéni érzékenység): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Jogosult-e kedvezményes étkezésre?  Igen / nem  (a megfelelő aláhúzandó) 
Nyilatkozom, hogy amennyiben az alábbi tünetek bármelyike (láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, 
sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és 
orrfolyás, tetű, rüh) a nyári tábor igénybevétele előtt és/vagy közben észlelhetővé válik nevezett 
gyermekemen, őt azonnal orvoshoz viszem, és a tábort nem vesszük igénybe egészségügyi igazolás nélkül. 
A Jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy minden szükséges információt átadtam a beíratott 
gyermekemről. 
 

…..…………………………………………… 
szülő/gondviselő aláírása 

 
A jelentkezési lap leadási határideje: 2018. június 1., péntek 12.00 
         helye: Polgármesteri Hivatal  

    2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. 08-as iroda 
 
A jelentkezés visszaigazolásának várható ideje: 2018. június 8., péntekig telefonon 
 
Elfogadott jelentkezés esetén a térítési díj (megegyezik a gyermek 2018. évre meghatározott napközi térítési 
díjával, mely 385.- Ft/nap – ez tartalmazza a tízórait, az ebédet és az uzsonnát) befizetésének helye és 
időpontjai: 
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2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. 08-as iroda 
2018. június 11., hétfő  8:00–16:00   
2018. június 12., kedd  8:00–16:00  
2018. június 13., szerda 8:00–17:00    

 
A következő turnusokra igénylem a gyermekem számára a 2018. évi nyári napközi ellátását  

naponta 8–16 óra között: 

Időpont Helyszín Megnevezés minimum 
létszám 

maximum 
létszám 

Napközis csoportvezető 
személy 

Jelentkezés 
esetén, 

kérjük, X- 
szel és 

aláírással 
jelölje! 

2018. június 
25–29. 

Rácalmási 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 
Jazzbalett-tábor 10 40 Bostyai Emília                     

+36 30/927 9476  

 

2018. július 
 2–6. 

Rácalmási 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

Művelődési ház 
kalandtábora 10 40 Kundra Anikó                       

+36 30/216 2372 

 

2019. július   
9–12. 

Jankovich Miklós 
Általános Iskola 

Kézilabda tábor                 
(3–4. osztályos) 10 30 Nógrádi Sándor                  

+36 20/583 6445 

 

2020. július 
16–20. 

Jankovich Miklós 
Általános Iskola 

Kézilabda tábor                     
(1–2. osztályos) 10 30 Nógrádi Sándor                  

+36 20/583 6446 

 

2018. július 
16–20. 

Rácalmási 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 
Néptánctábor 10 50 

 Molnár István Dániel és 
Mészáros Kinga                          
+36 30/5983 436   

 

2018. július 
23–27. 

Rácalmási 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 
Cimbora tábor 10 20 Törökné Antal Mária          

+36 70/512 6676 

 

2018. júl. 30. – 
augusztus 3. Jankovich-kúria Kúria kézműves 

tábora 10 30 Bodnár Edina                
+36 30/632 2683 

 

2018. aug. 
 6–10. Jankovich-kúria Napközis tábor 10 20 Perusza Katalin 

+36 20/352 7775  

 

2018. aug. 
 21–24. 

Rácalmási 
Csónakház 

Kajakos tábor 
(9–12 éves gyerekek) 
feltétel: úszástudás 

15 30 Bölcskei Ferenc             
+36 20/9520 580 
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Kövessen bennünket!
Kövesse a művelődési ház Face-

book-oldalát, akár Facebook-re-
gisztráció nélkül is: Facebook.com/
racmuvhaz! Saját szervezésű ren-

dezvényeink, egyéb kulturális prog-
ramok ajánlása, könyvújdonságok, 
könyvtári hírek naprakészen.

 K.A.



Rácalmás12

Könyvajánló
Guillaume Musso: 

Holnap
Nem mindennapi írással 

találja magát szemben az, 
aki elolvassa Musso Holnap 
című regényét. A francia író 
legújabb könyve igazi hib-
rid műfaj: egyszerre ötvözi 
a romantikus regény, a sci-fi 
és a pszicho-krimi jellemvo-
násait. A cselekmény igazán 
gördülékeny, szinte magába 
szippantja az olvasót. „A lány 
a fiú múltja…. a fiú a lány jö-
vője.” Ugyanazon a napon, 
ugyanabban az órában érkez-
nek ugyanabba az étterem-
be, ugyanannál az asztalnál 

ülnek, mégsem találkoznak. 
A sommelier-ként dolgo-
zó Emma 2010-ben él New 
Yorkban, az egyetemi tanár 
Matthew 2011-ben Bos-
tonban. Egy számítógép az 
egyetlen dolog, ami összekö-
ti őket. Majd az események 
hosszú sora, melyek váratlan 
fordulatokban bővelkednek. 
A történet végére pedig min-
den szál kiigazodik, minden 
kérdés válaszra lel.

Lebilincselő olvasmány, 
igazi kikapcsolódást ígér az 
olvasónak.

Schmidt-Czetli Ágnes, 
könyvtáros

Új könyvek a könyvtárban

A korábbi előjegyzéseinknek köszönhetően szinte min-
den héten érkezik új könyv a könyvtárunkba. Érdemes hoz-
zánk ellátogatni, hiszen a legfrissebb megjelenések is kölcsö-
nözhetőek néhány nap elteltével.

Schmidt-Czetli Ágnes, könyvtáros

Magazinajánló

Kreativitás 
és lakberendezés

Azok számára, akik szeretik otthonukat időnként átala-
kítani, vagy kertes házuk udvarát, lakásuk teraszát az évsza-
koknak megfelelő dekorációval ellátni, segítséget, inspirációt 
nyújtanak a Lakáskultúra és a Veranda magazinok. Akik pe-
dig szeretik a kreatív, kézzel készített dekorációkat, ajándé-
kokat, azoknak a Praktika magazin igazi ötletbazár.

A Lakáskultúra és a Praktika magazinok havi megjelené-
sűek, a Veranda kéthavi megjelenésű magazin.

A legfrissebb lapszámok kivételével mindhárom újság 
kölcsönözhető könyvtárunkból.

Schmidt-Czetli Ágnes, könyvtáros

A könyvjelzők
Akik szeretik a könyveket, azoknak szükségük van könyv-

jelzőre. Márpedig azok, akik könyvtárba járnak, bizton állít-
hatom, szeretik a könyveket.

Könyvjelző lehet bármi a papír zsebkendőtől a múlt heti 
bevásárlás blokkjáig. Könyvtárosként azonban találkoztam 
már könyvjelzőként használt nyalókapálcikával, képeslappal 
és ruhacímkével is.

Azt gondolom, hogy egy szép könyvjelző, amin esetleg 
néhány kedves szó vagy egy idézet szerepel, sokkal inkább 
illik a könyvbe, mint a fent felsorolt dolgok.

Éppen ezért gondolkodtam, terveztem, és végül el is ké-
szítettem több fajta könyvjelzőt, megadva ezzel a lehetősé-
get, hogy minden olvasó válasszon egy szép könyvjelzőt a 
könyvéhez.

Érdemes tehát könyvet kölcsönözni a könyvtárból, hiszen 
lehet vinni könyvjelzőt is hozzá!

Schmidt-Czetli Ágnes, könyvtáros
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Könyves kihívások Továbbra is várjuk a könyvtár könyves kihívásaihoz csatlakozni vágyókat! Mindkét 
 kihívás teljesíthető még akkor is, ha most kapcsolódik be valaki.  Schmidt-Czetli Ágnes, könyvtáros

Országos Cimbora 
irodalmi verseny!

November közepétől tizedik alkalommal indult levelezős 
irodalmi verseny a Móra Könyvkiadó támogatásával.

Kortárs írók és költők műveiből,valamint játékos nyel-
vi feladatokból álló versenybe a dunaújvárosi és a rácalmási 
cimborák is beneveztek. 

A négyfordulót követően a szóbeli döntőben, melyet Ba-
latonalmádiban rendeztek meg május 5-én, sikerrel helyt áll-
tak! 

Grtulálunk Ranga Petrának, Pletser Lottinak, rácalmási 
és Szmodics Emesének, Toponári Sárának dunaújvárosi 
cimboráknak!

Törökné Antal Mária

Virágosítottunk
Elültették és egyszeri locsolásnak vetették alá a virágokat 

a nyugdíjasklub, a Remény Klub és a cserkész csapat tagjai is. 
Fotót nem tudunk mellékelni, de Füléné Perusza Kati néni 
osztálya a szülőkkel együtt szintén elültette virágait! 

Valamennyi virágágyás gondozónak köszönjük!
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Jankovich Miklós
 általános iskola

PPT-ből 
jeles!

Levelezős Prezentáció 
készítő versenyt hirdetett a 
Székesfehérvári Zentai Úti 
Általános Iskola a Zentais7 
keretében. Sok-sok jól elké-
szített és a bíráló szempont-
nak megfelelő diasorozatot 
küldtek a versenyzők. 

A 7-8. évfolyamosok kö-
zül két diákunk vett részt e 
megmérettetésen. A Power-
Point segítségével kellett be-
mutatót készíteniük, majd az 
elkészítése után a fehérvári 
iskolába elküldeni. A bemu-
tatók szöveget, képi elemet, 
hangfájlt vagy mozgóképet 
is tartalmaztak.

Két témakör közül vá-
laszthattak, de mindkét ta-
nulónk az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc egy 
kiemelkedő alakjának be-
mutatása mellett döntött.

A „170 éve történt” témá-
ban a nagyszerű I. helyezést 
érte el Vincze-Hajnal Blan-
ka (8.b). 

A verseny zsűrije kiemel-
te Blankánál az általa be-
szúrt video tartalmát, (ami 
iskolánk tavalyi március 15-i 
megemlékezésének részlete 
volt), valamint a sok érde-
kességet, amivel színesítet-
te diáit. 

A másik beküldött pálya-
mű Majsai Laura (7.b) mun-
kája volt. Laura II. helyezést 
ért el. Ő is sokat foglalkozott 
a témával, nagyon színvona-
las bemutatót készített. 

Gratulálunk mindkét ta-
nulónknak a szép eredmé-
nyek eléréséhez!

Wernerné 
Galkovics Rita

Íjászeredményeink 
az utánpótlás tükrében!

Az idényt íjászkörünkben 
18 fő kis íjásszal kezdtük a 
mini korosztálytól (9 év) a 
16 éves kadettekig! Szakköri 
szinten is eltérő a képzettsé-
gük, van aki, az RSE-nek is 
tagja és persze olyan is akad, 
aki csak most barátkozik a 
sporttal és egyelőre nem kí-
ván versenyezni.

A tavaszi szezonnyitó 
időszakban több különbö-
ző típusú versenyen vettünk 
részt, Miskén, teremíjász 
kupán, Budapesten a Fe-
hován megrendezett Terem 
Európa Bajnokságon, Fok-
tőn az Éjsólymok 3D verse-
nyén, valamint Bodajkon és 
Szekszárdon a Tolnai Tájak 
Íjász Egyesület 3D megmé-
rettetésén. Mindezek koro-
nájaként persze kiemelke-
dik Tápiószentmártonban 
és Pécelen az összes szakág 
évadnyitó és minősítő verse-
nye a többnapos GP sorozat!

A magas színvonalú 
domb-, és síkvidéki, erős, 
technikás pályák, sokszor az 
extrém időjárással párosu-
ló szúnyoginvázió, egyaránt 
próbára tették a versenyzők 
állóképességét mentális és 
fizikai felkészültségét.

A szabályokról szólva 
minden professzionális ver-
senyen 24-28 úgynevezett 
3D állat-alakos cél van va-
lósághűen kihelyezve, a cé-
lok távolsága 5-46 m között 
változik. 

Az íjászoknak a terep és az 
időjárási tényezők nehézsége-
in túl a helyes távolságbecslés 
a 60-90 másodperces ered-
ményes kivitelezés és stresz-
szhelyzet jelenti a legnagyobb 

nehézséget, hiszen a vadásza-
ti imitáció lényege, hogy egy 
célra csak egy vessző lőhető ki!

Második vessző kilövésé-
re csak akkor van lehetőség, 
ha az első lövés nem talált, 
de ebben az esetben a talá-
lati pontérték már feleződik. 
Az évadnyitón a szabály-
módosítás miatt a verseny-
ző gyerekek 27 -méterről is 
lőttek! Mindezeket, és tech-
nikai sport lévén a felszere-
lés összes elemét a versenybí-
rók figyelő tekintete övezi és 
bármely apró szabálytalanság 
esetén azonnal jön a bünte-
tés! (Idén sajnos már kaptunk 
vesző elvételt és büntetőpon-
tot például különböző vesz-
szők, illetve az eltérő tollszí-
nek miatt…)

Tanulni, fejlődni megyünk 
minden ilyen versenyre, en-
nek tükrében különösen érté-
kes, hogy több alkalommal jó 
helyezéseket is sikerült sze-
reznünk! Persze kinek -kinek 
a kitűzött minősítési szintek 
elérése és egy esetleges maga-
sabb országos, vagy nemzet-
közi kvalifikáció a cél!

A tavaszi időszakban 
A Szendrey lányok Kit-
ti (TRRB) és Lili (TRRB) 
öt-hat alkalommal állhatott 
a dobogó valamely fokára! 
Legutóbb Kitti Bodajkon 
lett győztes Lili a korosztá-
lyában második helyezett. 
Számomra azonban a GP és 
az évadnyitó első-második 
helyeik a kiemelkedők!

A serdülő mezőnyből 
kimagaslik Reiter Zoltán 
(CU), aki idei versenyeit 
korosztályos országos csú-
csokkal nyerte, ezen felül a 

diákolimpia régiós forduló-
jában is 20 körrel bizonyult 
jobbnak ellenfeleinél!

Ugyancsak örömteli 
Koszti Levente (PBHB) és a 
mini Koszti Lehel (PBHB), 
valamint Veres Szabolcs 
(TRRB) és Plósz Gergely 
(PBHB) eredményes sze-
replése. A fiúk az évadnyi-
tón, illetve a foktői verse-
nyen állhattak dobogón.

Reményekre jogosít Ko-
vács Máté (TRRB), Kunos 
Miklós (TRRB), Székely 
Zsombor (TRRB), Szőlö-
si Nikolett (TRRB) és Mé-
száros Gabriella (PBHB) 
eredményes szereplése is. 
Büszkeséggel tölt el fen-
ti eredmények mellett,- bár 
már nem velünk dolgozik-
Füle László sikeres vissza-
térése, akinek nevelőedzője-
ként is gratulálok péceli GP 
I első helyezéséhez.

Elért eredményeink, si-
kereink jelentőségét mindig 
növeli, hogy iskolai szakkör-
ként gyerekeink profi klu-
bokkal vetélkedve is megáll-
ják helyüket.

Ezúton is köszönöm a se-
gítséget, a gyermekeiket erőn 
felül támogató szülőknek.

Június 1-2.-án a GP soro-
zat kétnapos következő állo-
másán Várgesztesen foly-
tatjuk, kis „válogatottunk” 
remélhetően ott is eredmé-
nyesen teljesít és így a mi-
nősítési szintek is többek-
nek meglehetnek!

Márta István
edző, szakkörvezető tanár
( Jelzések: PBHB: hagyo-

mányos magyar íj, TRRB: ref-
lexíj, CU: csigás irányzékos íj)
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Dr. Bóna emlékverseny - 
JÁTSSZUNK KÉMIÁT!

Iskolánkban hagyomá-
nyosan megrendezésre ke-
rült a Jankovich-hét ese-
ménysorozatához tartozó 
Dr. Bóna emlékverseny. Az 
idén játékos formában te-
hették próbára kémiai is-
mereteiket a gyerekek. Egy 
kicsit félve szemlélte a di-
ákság a plakátot, mely a 
versenyezni vágyókat tobo-
rozta.

Végül négy csapat érzett 
bátorságot a megmérette-
tésre. A csapatok vegyes 
összetételűek (5-8.o) vol-
tak. A játékos, gondolkod-
tató, néha vicces feladatok 

megoldásával gyorsan elre-
pült az idő. A jó hangulatú 
vetélkedő eredménye:

I. az ATOMOK csapa-
ta: Osvai Gergő (5.b), Osvai 
Réka és Csiszár Laura (7.a), 
Deák Adrienn (8.b)

II. a PROTON PRO-
FESSZOROK csapata: 
Gurics Anna (5.a), Fridrich 
Levente (6.b),

Stumphauzer Péter (7.b), 
Majer Mátyás (8.b)

III. a JODIDIONOK 
csapata: Szemes Boglárka 
(5.a), Pomóthy Dalma (6.b), 
Molnár Kiara (7.a), Kargli 
Kíra (8.b)

IV. a METIL-ALKO-
HOL csapat: Kuczka Dá-
vid (5.a), Toronyi Barnabás 
(6.b), Kuczka Norina (7.a), 
Hegedűs Dominik (8.b)

A zsűri tagjai a diákigaz-
gató jelöltek voltak: Wieder-
mann Csenge (8.b) és Ko-
vács Bianka (8.a)

Vadné Tóth Flóra

Büszkeségeink

Szép eredmény a megyei versenyen
Egy korábbi lapszámban 

írtam a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság által meg-
hirdetett Kárpát-meden-
cei helyesíró verseny területi 
fordulójáról. Emlékeztető-
ül csak annyit mondanék el, 
hogy az 1. fordulóban nyúj-
tott teljesítménye alapján 
még nagy izgalomban vár-
tuk, melyik tanítványunkat 
éri az az öröm, hogy meg-
hívást kap a megyei fordu-
lóban való részvételre. Há-
rom diákunkat hívtak meg 
a március elején zajlott me-
gyei döntőbe. Már ez az 
arány igen jónak számít, ha 
azt figyelembe vesszük, hogy 
Fejér megyében az általános 
iskolák száma megvan 100, 
és a Simonyi Zsigmond he-
lyesírási versenyen a legtöbb 
iskola részt vesz.

A megyei versenyre év-
folyamonként 20-25 gye-
reket hívtak be aszerint, 
hogy szerzett pontja elérte-
e a meghíváshoz szüksége-
set. Mi, rácalmásiak az 5., 7. 
és 8. évfolyamban kaptunk 

meghívást. Az 1. forduló-
ban nyújtott pontszámá-
nak köszönhetően az ötödi-
kes Poór Panna, a hetedikes 
Osvai Réka és a nyolcadi-
kos Vincze- Hajnal Blan-
ka utazhatott a 2. fordulóra. 
Gyerekeinknek egy feladat-
lapot kellett megoldani, 
amelyben számot adhat-
tak korosztálytól függően, 
mennyire ismerik anyanyel-
vünk helyesírási szabályait. 
A verseny másik része egy 
tollbamondás szöveg leírá-
sa volt. Mivel a versenyfel-
adatokat nem teszik közzé, 
ezért csak úgy tudhattam 
meg tanítványaim eredmé-
nyét, ha a betekintés nap-
ján elutaztam Székesfehér-
várra. Ekkor még nem volt 
rangsorolva, hogy az el-
ért pont, hányadik helyhez 
lesz elég, így csak bizakod-
va utaztam haza, mert egyik 
diákunk igen magas pontot 
teljesített.

A 3. fordulóba, azaz az or-
szágos döntőbe a megyei 1. 
helyezettet küldik tovább, il-

letve, még a 2. és 3. helyen 
végzőknek is lehet esélyük, 
ha a pontszámuk ezt lehe-
tővé teszi. Az eredmények 
hivatalos közlése után nagy 
boldogság ért bennünket: 
Panna az 5. évfolyamosok 
versenyében 22 versenytár-
sa közül 3. lett. 100 pontból 
95 ponttal zárta a versenyt, 
melyben hibátlan tollba-
mondást írt. Hárman teljesí-
tettek jobban nála: egy 99 és 
két 96 pontos kortársa. Ők 

mehetnek az országos ver-
senyre, mi csak egy ponttal 
csúsztunk le a döntőben való 
részvételről. Az örömünk így 
is nagy, hiszen az ötödikes 
versenyzők közül csak 3 fő 
volt dunaújvárosi, a többiek 
székesfehérvári iskolákból 
érkeztek, a vidéki iskolák-
ból csak mi jutottunk a me-
gyei fordulóba. Másik két 
tanulónk is jelesen szerepelt, 
igen büszke vagyok Blanká-
ra, Rékára egyaránt, mert a 
középmezőnyben teljesítet-
tek. 

Felemelő érzés, hogy ilyen 
ügyes, tehetséges gyerekeink 
vannak, akik a Jankovich ne-
vét évről évre ismertté teszik 
a megyében, melyre joggal 
lehetünk büszkék.

 Köszönöm a szülők se-
gítségét a versenyre való 
utaztatásban, a gyerekeknek 
pedig a sok- sok gyakorlást, 
amely munka most is meg-
térült a dicséretes eredmény-
ben. Gratulálok Nektek!

Panyi Erika
 felkészítő tanár



Rácalmás16

Színházlátogatások a Bartókban – közel 100 alsós és felsős váltott bérletet

2017/18: A szolgálat évada
 Az idei évad azért kapta 

a ,, Szolgálat „ jelzőt, mert a 
színház vezetői és színészei 
szerették volna megszolgál-
ni a közönségnek a bizalmat, 
melyet az előző évben kap-
tak részükről.

Közel 100 alsós és fel-
sős diákunk váltott bérletet, 
amellyel három előadást lát-
hattunk. Sajnálatomra ke-
vesebb gyerek látogatott az 
idén színházba, mint tavaly.

Az alsós gyerekek bérlete 
a következő darabokat tar-
talmazta:

1. Mikrokozmosz Ze-
nés mesejáték segített Bar-
tók Béla Gyermekdalok és 
Mikrokozmosz című mű-
veinek újragondolt részlete-
ivel, valamint kortárs költők 
gyermekverseivel válaszokat 
találni a világ dolgaira, és 
megismertetni önmagunkat.

2. A két Lotti Erich Kast-
ner 1949-ben megjelent re-
gényének színpadi változatát 
láttuk, amely darab forgató-
könyvét maga az író készítet-
te, s a legjobb forgatókönyv 
díjat nyerte 1951- ben. Az 
előadást a Budaörsi Lati-
novits Színház és a Múzsák 
Társulat hozta el nekünk.

3. Nyolckor a bárkán Ul-
rich Hub 2005-ben meg-
jelent mesejátéka, melyet 
2006-ban az év gyerekda-
rabjává választottak Német-
országban. A mesejáték egy 
bibliai példázatból indít: Is-
ten, látván az ember elaljasu-
lását, úgy döntött, elpusztítja 
teremtményeit. Kivétel Noé, 
akit igazhitűsége miatt Isten 
megment családjával, s min-
den Földön élő állatból egy 
hímet és egy nőstényt ma-
gával vihet bárkájára, ame-
lyen átvészelhetik az özön-
vizet. A színházi történet is 
az özönvíz kezdetén indul, 
de főszereplője három ping-
vin, egy galamb, s Noé. Mi-
vel egyfajta állatból csak ket-

tő mehet a bárkára, viszont 
ők hárman vannak, de nem 
hagyják cserben egymást, 
ezért 3. társukat felcsempé-
szik a hajóra.A mese igen 
kedvesen mesél barátság-
ról, hűségről, felelősségről. 
A Komáromi Jókai Színház 
előadása volt.

A felsősők is 3 színvona-
las darabot tekinthettek meg.

1. Négy évszak / A fal-
ka Két különböző történe-
tet táncoltak el a táncszín-
ház színészei, de mégis kerek 
egészet alkotott a két felvo-
nás. Remekműnek mondha-
tom az előadást, mert Anto-
nio Vivaldi Négy évszak c. 
műve teljes egészében és ere-

deti hangzásban szólalt meg, 
és az élet lefolyását csodála-
tos, érzelmeinkre ható mó-
don jelenítették meg a tánc 
erejével. A tavasz a gyermek-
kort, a nyár az ifjúkort, az ősz 
a felnőttkort, a tél pedig az 
időskort szimbolizálta. Hip-
hop, kortárs és néptánc moz-
dulatok keveredtek a klasszi-
kus zene dallamára. A falka 
című táncjáték alaposan meg-
ismertette a gyerekekkel a 
táncszínházi formanyelvet, és 
jelentősen hozzájárult a tánc-
színházra nevelésben. Egy 
zárt csoportban kialakuló hi-
erarchikus rendet mutattak 
be, ahol történtek változások, 
lettek következmények. Tö-
kéletes példát láthattunk arra, 

amit nap mint nap ők is átél-
nek az iskolájukban, illetve az 
osztályközösségben. Rend-
kívüli hatása volt, amelyet a 
stúdióterem intimitása is se-
gített, szereplőnek érezhet-
tük magunkat: a tér, a zene, a 
tánc együtthatása felejthetet-
len élmény. 

2. Toldi A Ghymes együt-
tes alapítójának, Szarka Gyu-
lának köszönhető a 2007-
ben komponált csodálatos 
zene (crossover ), amely már 
több színházat ihletett a mél-
tán nagyrabecsült klasszikus, 
Arany Toldijának a színpadi 
adaptációjára. A Bartók szín-
ház is kísérletet tett, tiszteleg-
ve Arany születésének 200., a 
darab megírásának 170. évfor-
dulója alkalmából, hogy szín-
padra viszi a Toldit. Elfogulat-
lan szeretnék maradni, annak 
ellenére, hogy ez az elbeszélő 
költemény az egyik kedvenc 
tananyag számomra, de olyan 
módon végeztek kiváló mun-
kát, rendező, koreográfus, lát-
vány-és díszlettervező, szce-
nikus és persze a zeneszerző, 
együttesen úgy tudtak hatni 
a nézőkre, hogy folyamato-
san lúdbőröztünk a gyerekek-
kel, mert teljesen elvarázsolt a 
több irányból érkező művészi 
hatás. Nekem ez volt a ked-
vencem, aki teheti, nézze meg!

3. Lúzer Rádió, Buda-
pest! Ősbemutató volt május 
4-én, pénteken, mi a 2. elő-
adást láthattuk.Böszörményi 
Gyula azonos című regényé-
ből készült a félig mese, fé-
lig valóságot ábrázoló törté-
net.Az 54 éves író 2002 óta 
országosan ismert. Müller 
Péter Sziámi ösztönzésére 
kezdett gyerekeknek írni. Ő 
a Gergő- sorozat (5 kötet), 
a Zsófi- sorozat (3 kötet) és 
a Lúzer Rádió, Budapest!- 
sorozat József Attila- díjas 
szerzője. A színpadra készí-
tett musicalt minden gye-
rek nagyon várta. Nyelvezete 

teljesen az ifjúság szókincsé-
ből merített, amely telitalá-
lat volt a gyerekek számára. 
A történet a Kukec család 
életéről szólt, amely romok-
ban hevert. A középső gye-
rek Márk, a főszereplő, akit 
nővére folyton lúzernek csú-
fol, talál új otthonuk padlá-
sán egy régi rádiót, amelyet 
működésképtelennek gon-
dol, s egy üres sávot talál-
va szórja az éterbe kacagta-
tó, meghökkentő történeteit. 
Mondanom sem kell, bará-
tokra lel, bűnügyet derít fel, 
és sikeresen végrehajtja ba-
rátai, szomszédai segítségé-
vel a Béla-irtó hadműveletet. 
A lúzer szó egyáltalán nem 
illik rá, hiszen Márk nem 
vesztes,önmegvalósításra al-
kalmatlan személy, hanem 
nagyon is talpraesett, céltu-
datos fiú. A darabban táncos 
részek tették gördülékennyé 
a cselekményt, ötletes dísz-
letek segítettek a helyszínek 
elképzelésében, és sok- sok 
dal csendült fel. A gyerekek-
nek a bérletben szereplő elő-
adásokból ez volt a kedvence. 

Örömteli színházi élmény-
nyel szolgáltak a Szolgálat 
Évadában a Bartók színház 
színészei, munkatársai, kö-
szönjük, hogy előadásaikkal 
hozzájárultak a gyerekek ér-
telmi és érzelmi fejlődéséhez.

 Panyi Erika
 színházszervező
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Térítésmentes lakossági szelektív elektromos 
és elektronikai hulladékgyűjtés

Rácalmás polgármesteri hiva-
tal, valamint az ENVIROINVEST 
Zrt. szervezésében lakossági szelektív 
elektromos és elektronikai hulladék be-
rendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez 
községünkben, amely során a lakosság 
ingyen leadhatja háztartásában össze-
gyűlt e- hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 
2018. június 9., (szombat) 

08:00-12:00-ig 

Az e-hulladékgyűjtés 
telepített gyűjtőhelye:

– 2459 Rácalmás, Adonyi út 
(focipálya mellett)

 

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a 

környezet védelmének, ezért szeretnék 
elérni, hogy Rácalmáson szélesedjen az 
újrahasznosítható hulladékok begyűjté-
sének köre. E-hulladék az élővilágra, az 
emberi egészségre fokozott veszélyt je-
lent, különleges gyűjtést és kezelést igé-
nyel, így az nem gyűjthető a háztartási 
vegyes hulladékkal. Az e-hulladék má-
sodnyersanyagokat is rejt, amelynek je-
lentős része újrahasznosítható. Ennek 
ellenére nagy részük ma mégis hulla-
déklerakókba, erdőszélekre, illegális le-
rakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. 
Sajnos az e- hulladék a sok újrahaszno-
sítható másodnyersanyag mellett szá-
mos mérgező anyagot és nehézfémet 
(ólom, kadmium, higany, króm) is tar-
talmazhat, amelyek a környezet számára 
nagy veszélyt jelenthetnek. 

Cél az, hogy az e-hulladék minél na-
gyobb mértékben hasznosuljon, illetve 
a benne található környezetre, ember-
re veszélyt jelentő mérgező anyagok el-
lenőrzött körülmények között kerülje-
nek ki környezetünkből.

Védjük, együtt környezetünket kér-
jük, vegyen részt felhívásunkban!

Gyűjtés során leadható elektronikai 
berendezések:

– Háztartási kis- és nagyberendezé-
sek, szórakoztató elektronikai cikkek: 
kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú 
sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai 
kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mo-

sogatógép, villanytűzhely, villanybojler, 
ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, vi-
deomagnó, DVD lejátszó, rádió, mag-
nó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-
center.

–  TV készülék, monitor
– Számítógépek, telefonközpontok 

egyéb irodatechnikai berendezések: 
asztali telefon, nyomtató, számítógép, 
elektromos írógép, iratmegsemmisítő, 
diktafon.

– Elektromos és elektronikus bar-
kácsgépek, szerszámok: fúrógép, ütve 
fúró, sarokcsiszoló, körfűrész, rezgőcsi-
szoló, hőlégfúvó, stb.

– Játékok, szabadidős és sportfelsze-
relések.

Intézmények kérésére, igazolást ál-
lítunk ki az eszközök kezeléséről, mely 
tartalmazza az átvett berendezések 

megnevezését, mennyiségét és az átve-
vő engedélyeinek számát. Kérjük, hogy 
az intézmények selejtezési listát is szí-
veskedjenek mellékelni a leadásra kerü-
lő berendezésekhez. 

Fontos! 
Az elszállítandó eszközöket kérjük, 

ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatla-
nukon kívülre, elkerülve ez által a be-
rendezések fosztogatását, illetve kör-
nyezetük szennyezését!

Az elektronikai hulladék csak ép, 
összeszerelt állapotban gyűjthető! 
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kap-
csolatosan érdeklődni a (30) 864-
7126-os telefonszámon lehet!

Együttműködő munkájukat kö-
szönjük!

Rácalmás Polgármesteri Hivatala

 

Használaton kívüli elektromos és 
elektronikai berendezések gyűjtése

Háztartási kis-, és nagygépek (Mosógép, mikrohullámú sütő, 
hűtőgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdőszobai kisgépek 

); Szórakoztató elektroniakai cikkek; IT elektronikai 
berendezések; Barkácsgépek; Játékok
stb.

Kérjük, berendezéseiket az „ENVIROINVEST Zrt. elektronikai 
hulladékgyűjtés” felirattal ellátott gépjármű vezetőjének adják át! 
Elektromos eszközeiket ne helyezzék ki a szemétgyűjtő edények 
mellé, valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem 
rendelkező alkalmi begyűjtőknek!  

 
ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. 

7632 Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: +36 72 551-044 Fax: +36 72 551-041 
www.enviroinvest.hu 

Helyszín: 2459 Rácalmás, Adonyi út (focipálya mellett) 
Időpont: 2018. június 09. (szombat) 8:00-12:00 
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Most olyan személyekről 
írok, akik itt születtek Rácal-
máson, tanulmányaik elvégzé-
se után visszajöttek, itt dolgoz-
tak és itt temették el őket. Nem 
benősültek, a karrierjüket nem 
Fehérváron, vagy Budapesten 
csinálták meg. Tekintélyük volt, 
példamutatóan dolgoztak és a 
falu lakossága felnézett rájuk. 
Természetesen nem kisebbítve 
ezzel más személyek életútját.

lehotai Lehoczky család: 
Dániel, Ferenc és ifj. Ferenc

A származási hely szerint 
több előnevet viselő Lehocz-
kyak közül lehotai Lehoczky 
István a XVIII. század közepén 
Nyitráról került Ráczalmásra és 
benősült a rácalmási hrabovai 
Hrabovszky családba. A Hra-
bovszky-kúria, cselédlakások 
és gazdasági épületek a mai is-
kola területén voltak. Lehocz-
ky István Rácalmás egyik leg-
nagyobb földbirtokosa lett. Egy 
fiú maradt utána, József, akinek 
viszont már öt gyermeket szült 
felesége, Gersics Klára. Az öt 
utód közül egy-egy leány Már-
kus József és Paczona Elek fe-
lesége lett. A két fiú utód közül 
János gyermektelenül halt meg. 
Mihály vitte tovább a család 
nevét és a gazdaságot. Mihály 
fia volt Dániel.

Lehotai Lehoczky Dániel 
(1823-1914) Rácalmáson szü-
letett. Mezőgazdasági főiskolát 
végzett. Megkezdte a kúria és 
a gazdaság alapjainak kiépíté-
sét a Rózsamajor területén. A 
család reform eszméket vallott. 
1848-ban tagjai voltak Rácal-
máson a nemzetőrségnek, Dá-
niel a Megyei Forradalmi Bi-
zottságnak is. Dániel fegyverrel 
is harcolt, részt vett Komárom 
védelmében és Klapka menle-
velével, huszár főhadnagyként 
tért vissza a háborúból.

Dániel meghatározó sze-
mélyiség volt a faluban. Ő 
alakította a Keresztény Fo-
gyasztási Szövetkezetet. Igen 
jelentős gyümölcs-és szőlő-
ültetvénye volt. Magas szín-
vonalon művelte, ezzel min-
tát adott más termelőknek. A 
Szőlészet és borászat lapnak az 
1870-es évek közepétől 1885-
ig tudósítója volt és szakcik-
keket is írt. Élvezetesen írt, 
például így: Úgy látszik, már 
elkövetkezik az óhajtva várt 
tavasz: mint a szenvedélyes 
játékos, aki remegve lesi kár-
tyáit, úgy vizsgáljuk mi sző-
leinket. 1886-ban veje, Bajor 
József vette át ezt a felada-
tot. Ebben az időben a filoxé-
ra igen nagy pusztítást végzett 
a szőlőültetvényekben. Rácal-
máson nagy területeket érin-
tett, köztük az övét is. Dániel 
azon munkálkodott, hogy egy 
szénkénegezési szövetkezetet 
hozzon létre. Ez meg is való-
sult a minisztériumtól kikül-
dött Rácz Sándor tanácsadó 
segítségével. Szorgalmazta az 
amerikai alanyra való átállást 
és ebben segítette is a gazdá-
kat. A vármegye bizottságá-
nak is tagja volt.

A gyümölcsösében sokfaj-
ta almát termesztett és szakla-

pokban nagy tételben hirdette 
azokat. 

Felesége Madejszky An-
tónia (1845-1903) volt. Négy 
gyermekük született: Kálmán, 
Ferenc, Emma és Margit. Ba-
jor József földbirtokos benő-
sült a családba, Emmát vette 
feleségül. A Lehoczky-kúriát 
ő örökölte és ettől fogva ne-
vezték Bajor-kúriának. Margit 
Márkus József földbirtokoshoz 
ment feleségül. 

Lehoczky Dániel 1914-ben 
hunyt el Rácalmáson. Teme-
tése igen nagy részvét mellett 
ment végbe, szinte a falu teljes 
lakossága részt vett a végtisz-
tességen.

Lehotai Lehoczky Ferenc 
(1867-1915) Rácalmáson szü-
letett. A gazdaságot ő vitte to-
vább. 1885-ben feleségül vet-
te Kulik Rózát (1869-1925) A 
Rózsa-majorban rendezte be 
gazdaságát. Felépítette a ró-
zsamajori kúriát. Ez azonban 
inkább egy hat szobás ház volt. 
A majorban cselédházak, is-
tállók, ólak, takarmánytárolók 
sora épült. 

Gyermekeik: Teréz, Ferenc, 
Margit, Gabriella és Rózsika.

1915-ben váratlanul halt 
meg és a rácalmási temetőben 
nyugszik.

Ifj. lehotai Lehoczky Fe-
renc (1899-1960) Rácalmáson 
született. Alapfokú iskoláját 
itt végezte. Apja váratlan ha-
lála miatt nehéz helyzetbe ke-
rült, de a család a gazdaságot 
tovább vitte. Ő pedig befejezte 
a középiskolát és a Magyaró-
vári Mezőgazdasági Akadémi-
át. Az akadémiáról egyenesen 
a frontra ment. 1917-től az 
olasz harctéren hadtáp szolgá-
latot teljesített, és mint hadap-
ród tűzmester szerelt le.

1933-ban feleségül vette 
Boronkay Ilonát. (1907-1940) 
A község képviselőtestületének 
hosszú éveken át tagja és a me-
zőgazdasági bizottság alelnöke 
volt. Bevezette a kukoricaszár 
silózását, ami az állat takarmá-
nyozás terén korszerű lépésnek 
számított.

1946-ban a rózsamajori föl-
deket elvették és államosítot-
ták, majd 1950-ben a kúriát is. 
Az állam a Rózsa-majort a ter-
melőszövetkezet tulajdonába 
adta. A termelőszövetkezet egy 
jól működő állattenyésztő gaz-
daságot hozott itt létre. 

Ma ott egy tönkrement gaz-
daság romjai láthatók. 

Két gyermekük született. 
1950-ben a család felköltö-
zött Budapestre. Ferenc két ló-
val fuvarozott, abból tartotta 
el a családját. Később bekerült 
a Földművelésügyi Miniszté-
riumba és előadóként dolgo-
zott. Dániel fiuk (1934-2016) 
egyetemet végzett és Buda-
pesten élt családjával. Dánielt 
2016-ban meghívtuk az Emlé-
kezzünk régiekre könyvbemu-
tatóra, de sajnos nem jöhetett 
el, mert egy héttel a bemutató 
előtt meghalt.

A lehotai Lehoczkyak közel 
200 éves történetük Rácalmá-
son véget ért, csak három-négy 
sírkövük maradt emlékül.

Szalai Árpád

Kedves Olvasóim!
A Történetek és sztorik Rácalmás múltjából soro-

zat ezzel a cikkel befejeződik. A 26 cikkből álló soro-
zat nagyobb részével – azok kibővítésével, valamint sok 
rácalmási család történettel – az augusztusban megjelenő 
Rácalmási történetek könyvben találkozhatnak.

Szalai Árpád

Ró�samajor- kúria egykor Ró�samajori épületek ma
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Robotikakiállítás a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület szervezésében

R2D2-tól a hegesztőrobotig
Nem is kicsivel, hiszen a 

dél előtt 10 órai kapunyitást 
követően délben már arról 
tudtak beszámolni a szerve-
zők, hogy túl vannak az ez-
redik látogatón is. Ez persze 
nagyban köszönhető annak, 
hogy nagy népszerűségnek 
örvendő témát választottak, 
a robotikát.

Szabó András, a Vállalko-
zók Rácalmásért Egyesület 
elnöke elmondta, a 2010-
ben alakult egyesület cél-
jai között van a vállalkozói 
kultúra javítása, tevékenysé-
gük társadalmi elfogadott-
ságának javítása. Az egye-
sület a megalakulása óta 
eltelt időben a kitűzött cé-
lok megvalósításának mód-
szerét kialakítva a XXI. szá-
zad kihívásainak igyekszik 
megfelelni. Ennek a ren-
dezvénynek a létrehozása és 
működtetése is a kapcsolat-
építés új formájának meg-
honosítását szolgálja. Ezzel 
együtt a régió vállalkozói-
nak ad lehetőséget betekin-
tésre a jövőbe – fogalmazott 
az elnök.

– Egyesületünk az eddigi 
két alkalommal – ahogy most 
is – az éppen az érdeklő-
dés középpontjában lévő té-
mákat választott. A jövőben 
szándékunkban áll ezt foly-
tatva olyan témákban kiállí-
tást rendezni, ami a minden-
napi életünk középpontjában 
van – mondta. – Célunk: 
mindig belenézni a jövőbe, és 
amit látunk, azt megmutatni 
látogatóinknak.

A robotika egy új kihí-
vás az emberiségnek, várha-
tóan egy fejlődési ugrás fog 
bekövetkezni, ezt éljük ép-
pen – folytatta az elnök. A 
kiállítás megmutatja ezt, és 
megvilágítja, hol tartunk eb-
ben. Ez egy nagyon széles 
spektrumot átölelő terület, 
természetesen nem lehetett 
itt minden, megpróbáltunk 

egy szeletet kicsípni, amely-
ről úgy éreztük, kellőkép-
pen reprezentálja ezt a té-
mát. Igyekeztünk a fiatalokat 
bevonzani olyan dolgokkal, 
amik felkeltik a figyelmü-
ket, másrészt igyekeztünk az 
ipar, a cégek képviselőinek 
is olyanokat mutatni, amik 
most reflektorfényben van-
nak. Gondolok a hegesztőro-
botok fejlődésére, a vékony-
lemezek technológiájának a 
fejlődésére. A kiállítás ösz-
szeállításánál arra figyeltünk, 
hogy legyenek olyan elemek 

benne, amelyek önmagukban 
is megállnák a helyüket, de 
most épp csak megvillantjuk, 
hogy ilyen is van. Ilyen pél-
dául a Tesla elektromos autó-
ja, vagy a Gloveeye csapata is. 
Bár szorosan a robotikához 
tartozik a mesterséges intel-
ligencia kérdése is, de ezt a 
témát most szándékosan ki-
hagytuk, hiszen lehet akár 
egy következő téma, hiszen 
önállóan is megállja a helyét. 
Bár van a köztudatban egy-
fajta ellenállás a robotikával 
szemben, azt gondolják so-

kan, hogy a robotok elveszik 
a munkájukat, de azt gon-
dolom, hogy ennek az ég-
világon semmi alapja nincs. 
Az embernek egy fejlődésen 
kell keresztülmennie, amivel 
az új kihívásokhoz alkalmaz-
kodik. Ma az tud fejlődni, 
akinek a lehető legtöbb adat 
van a birtokában. Az embe-
riségnek a fejlődés ritmusát 
fel kell venni. Azért fontos 
egy ilyen kiállítás, mert itt 
mind a fiataloknak, mind az 
idősebbeknek megmutatjuk, 
hová kell fejlődnünk. Az ér-
deklődés várakozáson felü-
li, tehát sikeresnek mondha-
tó a kiállítás. Érdekességként 
megemlítem, hogy a nép-
szerűsítésében is az új tech-
nológiákat használtuk, mint 
például a Facebook, és olyan 
emberekkel, akik ezen a te-
rületen tanulnak és fejlesztik 
magukat, ezért eredménye-
sek. Az egyesület célja, hogy 
kicsit belenézzünk a jövőbe 
és megmutassuk, felhívjuk a 
figyelmet arra, mi az, ami már 
most is fontos, de csak keve-
sen érzik, hogy a jövőben lesz 
igazán fontos – szögezte le 
Szabó András. (Forrás: DH)
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Az ideológiát felváltja a szakmaiság (1971-1985)

Rácalmás évezredei XIII.



A hetvenes évektől a la-
kosság aránylag kiszámítha-
tó, állandó körülmények kö-
zött élt, és a családok anyagi 
helyzetében nem voltak 
bántó különbségek. A poli-
tikai megbízhatóság mellett 
egyre nagyobb hangsúly he-
lyeződött a szakértelemre, a 
tervgazdálkodás átalakításá-
val nőtt a termelékenység és 
az életszínvonal. Az 1980-
ban összeírt lakások közel 
fele 1960 után épült. Álta-
lánossá váltak a háztartási 
gépek, de a magyar lakos-
ságnak aránytalanul többet 
kellet dolgoznia a tartós fo-
gyasztási javak megszerzésé-
hez, mint fejlett nyugati or-
szágokban élőknek. 

Rácalmáson a löszfal 
csúszása miatt tönkrement 
épületeket új helyre kellett 
költöztetni. Felépült a kö-
zségháza, a tűzoltó szertár, 
a posta, az iskola, az orvo-
si rendelő és a gyógyszertár, 
de az infrastruktúra fejlesz-
tésére már nem futotta. Sá-
ros utcák voltak és „kurblis” 
telefon, még vezetékes víz 
sem jutott el minden utcá-

ba. A külterületen történő 
parcellázások, és a zártker-
tek kialakítása következté-
ben a patakok völgye (Bari-
na, Szentkúti ér), a dombok 
többé nem voltak megkö-
zelíthetőek, a Nagyszigetre 
sem léphettünk, és a stran-
don, valamint a mai Mar-
tinász lakótelep területén 

orosz katonák gyakorlatoz-
tak tankjaikkal. 

A rácalmásiak nagy ré-
sze Dunaújvárosban dolgo-
zott, ahol a fiatal párok rö-
vid várakozás után lakáshoz 
juthattak. Ez vezetett oda, 
hogy az országos trenddel el-
lenkezően nálunk az iskolás 
gyermekek száma a hetvenes 
évek közepére a felére esett 
vissza. 1974-ben dr. Bóna Já-
nos igazgató és Nyitrai Irén 
igazgatóhelyettes nyugdíjba 
vonultak. A művelődési osz-
tály Heck Lászlónét nevezte 
ki igazgatónak, a helyettese 
Molnár Sándorné lett. Ek-
kor kerültem az iskolához én 
is, valamint Cserfalvi Lász-
ló, majd Gergely Ilona (Kle-
in Pálné). Az 1979-1980-as 
tanévtől megszűnt a kulcsi 
általános iskola felső tagoza-
ta. A gyermeklétszám csök-
kenése egyaránt érintette 
mindkét község iskoláit, de 
míg ez Rácalmáson azt je-
lentette, hogy megszűntek 
a párhuzamos osztályok az 
egyes évfolyamokon, Kul-
cson összevont osztályokat 

kellett indítani. Ezt felső-
ben nem lehetett megtenni, 
a járási művelődési osztály 
őket áthelyezte Rácalmás-
ra. Öt pedagógus is átkerült, 
ketten nyugdíjba vonultak. 
Kulcson Kollek Andrásné 
és Balog Józsefné tanított, 
Molnár Jenő tagiskola ve-
zető lett. A hat tanteremből 
kettő osztályterem, egy tor-
naterem egy napközis terem 
lett, a földszinten két csopor-
tos óvoda kezdte meg a mű-
ködését. Az ebédet lovas ko-
csin szállították a rácalmási 
iskolából. A kulcsiakat ért-
hető érzelmi okokból na-
gyon rosszul érintette isko-
lájuk körzetesítése.

A nyolcvanas évek elejé-
től tanított az iskolában Azari 
Imréné, Bottlik László, Kiss 
Istvánné, Nagy Lídia, Győr-
finé Nagy Eszter, Gyöngyösi 
Lászlóné, Kiss Józsefné, Sár-
közi József, Füléné Perusza 
Katalin, Vargáné Moldován 
Katalin. Természetesen a fel-
soroltakon kívül többen meg-
fordultak az iskolában, ám ők 
néhány évnél tovább nem ma-

1972. látogatás a s�ovjet oktobristáknál

1974. Sárkö�i Györgyné, Pomóthy Zoltánné, Kovács Istvánné, Móker 
Ferencné óvónők
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radtak. Voltak, akik magán-
életi változások miatt hagyták 
el az iskolát, mások képesí-
tésük megszerzése után Du-
naújvárosba törekedtek. (Az 
1960-as évektől a megnőtt a 
gyermeklétszám miatt csak 
érettségivel rendelkező képe-
sítés nélküliek is tanítottak a 
falusi iskolákban. Az óvodák-
ban a középfokú képzés visz-
szaállításával próbálták enyhí-
teni a munkaerő gondokat.)

1975-ben átadták az új 
emeletes iskolát, és az alsó 
iskolában megszűnt az ok-
tatás. Óriási minőségi válto-
zást jelentett a nyolc tanter-
mes épület, széles folyosóival, 
a tornateremmel, öltözőkkel, 
mosdókkal. A Szigetfő ut-
cai épületben főzőkonyhát és 
ebédlőt alakítottak ki. Mivel 
az új épületben iroda és tanári 
szoba nem volt, ezek továbbra 
is a régi helyükön maradtak. 
Az udvari „pottyantós” WC 
- t sem lehetett felszámolni, 
mert a régi épületekben nem 
volt illemhely. Sajnos az új 
épület sem volt hibátlan, a la-
pos tető a kezdetektől beázott, 
az olajkályhákkal való fűtésről 
pedig mindenkinek akad né-
hány rémtörténete (a közpon-
ti fűtést 1982-ben készült el). 
A tornateremben nem fért el 
két osztály egy időben, így az 
alsó tagozatosok testnevelés 
óráinak egy része a továbbra 
is a tantermekben zajlott. 

A gyermeklétszám növe-
kedése miatt 1983-ra kevés 
lett a tanterem, az alsó tagozat 
néhány osztálya, a technika 

terem, és az úttörőszoba átke-
rült a mai művelődési házba, 
mely addig Megyei Csecse-
mőotthonként működött. Bár 
a termek nem voltak ideálisak 
oktatási célra, de a nyugalmas 
udvar miatt a gyerekek és a ta-
nítók is nosztalgiával emlege-
tik az ott töltött éveket.

1970-es években hat-hét 
szakkör közül választhat-
tak a gyerekek. A model-
lezők, kézilabdás lányok a 
rajzosok országos helyezé-
sekkel büszkélkedhettek. Új 
vonása volt az úttörő élet-
nek a szakrajok (munkásőr, 
tűzoltó, közlekedési rend-
őr) indítása. A közlekedési 
szabályokat kiválóan isme-
rő, és a kerékpárokkal bra-
vúrosan bánó közlekedésiek 
minden esztendőben fenn 
voltak a dobogón az orszá-
gos megmérettetésen. Elin-

dultak a vándortáborok is, 
melyek az egyszerű szállás-
helyek és közlekedési ked-
vezmények révén olcsó, és 
romantikus nyári program-
nak számítottak. Az egyen-
ruha, az őrsi napló vezeté-
se és az alaki gyakorlatok 
ugyan nem voltak népszerű-
ek, de az akadályversenyek, 
kulturális seregszemlék, far-
sangok, a különböző orszá-
gos akciók vonzóak voltak a 
gyerekek számára. 

Az Óvodai Nevelés Prog-
ramja, mely a játékot tekintet-
te az óvodáskorú gyermekek 
elsődleges tevékenységének, 
1971-ben jelent meg. Ez a 
koncepció már elfogadta, 
hogy egyszerre neveli ugyan-
azt a gyermeket a család és 
az óvoda, de a „hatások egy-
sége érdekében az óvoda a 
kezdeményező”. Az életkori 

sajátosságoknak megfelelő-
en a kötelező foglalkozások 
mellett bevezették a kötetlen 
foglalkozások, kezdeménye-
zések rendszerét.

1972-ben a rácalmási 
óvodában tartották meg a 
megyei óvodai felügyelők 
értekezletét, a résztvevők 
tetszését elnyerte az intéz-
mény. 1975-ben nagy fel-
újítás zajlott és a szocialista 
brigádoknak köszönhetően 
az udvari játékok is megszé-
pültek. Méltán nyertek első 
helyezést a „Szépítsd intéz-
ményed” versenyen.1974-
től a férőhelyek száma 61-
ről 86-ra bővült, és négy 
csoport indult. Az óvónők: 
Móker Ferencné, Kovács 
Istvánné, Sárközi Györgyné 
és Bölcskei Teréz (Pomóthy 
Zoltánné). Az 1976-77-
es tanévben az óvoda járási 
továbbképzési bázis lett, az 
óvónők bemutató foglako-
zásokat tartottak, és szak-
mai gyakorlatra fogadták a 
székesfehérvári Vasvári Pál 
óvónőképző hallgatóit.

1980-ban terv készült az 
óvoda bővítésére. Az átalakí-
tandó főépülettel és 408 nm 
új épületrésszel, víztisztító-
val ellátott az intézmény 125 
gyermek, öt csoport fogadásá-
ra lett volna alkalmas. Sajnos 
a nagy összegű beruházást a 
községi tanács nem tudta fel-
vállalni. Németh Miklósné1982 tanév�áró ünnepély, Heck Lás�lóné iga�gató

1975. 8.a, háttérben a� épülő iskola
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RácalmásSportegyesület
A felnőtt és utánpótlás 
csapatunk sikerei

A felnőtt férfi csapat bajnoki címe mellé az U-14 fiú csa-
pat az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyer-
te a Csiszár László régió bajnokságát. A tavalyi ezüstérem 
után gyerekek szakosztályunk történetének első bajnoki cí-
mét szerezték meg Szabó Kristóf vezetésével.

Az U-14 lány csapat negyedik helyen végzett csoportjá-
ban.

Véget ért a bajnokság a többi utánpótlás csapatoknál is . 
Szeretném megköszönni minden játékosnak a becsületes 

helytállást és bízom abban, hogy a következő bajnoki sze-
zonban még több gyermekkel szerettethetjük meg a kézi-
labdázást.

A bajnokság befejezése után a nyári táborok szervezése 
következik. 

Nógrádi Sándor

Kézilabdás nyári táborok
Június 29-július 5-ig 40 gyermek részvételével Balaton-

szárszón fogunk táborozni.
Július 9-13-ig a 3-4 osztályosok, július 16-20-ig az 1-2 osz-

tályosok részére szervezünk tábort Rácalmáson. A rácalmási 
táborokba nem csak kézilabdások hanem bárki részt vehet és 
a szülőknek csak az étkezési költséget kell fizetniük.

 Jelentkezési határidő június 15.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Jelentkezni a következő címen lehet: 
Nógrádi Sándor Tel: 06-20-5836445 
 e-mail: nogradi.sandor54@gmail.com

Elkezdődött az évad
Elkezdődött a 2018-as évad ifjúsági válogatott kenusa-

ink számára.
Szegeden rangsoroló versenyen indult Bucsi Bálint, Bu-

csi Bence és Horváth Benedek. Az előfutamokat, a közép-
futamokat leküzdve a döntőkben a következő eredmények 
születtek:

Bucsi Bálint: C-1 1000-m V. 500-m II. C-2 1000-m IV.
Bucsi Bence: C-1 1000-m VIII. 200-m VII. 500-m VII.
 Horváth Benedek: C-1 1000-m VI. 200-m első, 500-m 

B döntő első, C-2 1000-m első.
Vízi Gábor tanítványai nagy reményekkel készülnek a kö-

vetkező két válogató versenyre, amelyen eldől, hogy a Eb- 
vagy a Vb-csapatban tudnak-e indulni.

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Horváth Benedek a s�egedi rangsoroló versenyen C-1 1000-m hato-
dik, 200-m első, 500-m B döntő első és C-2 1000-m s�intén a� első lett

Minden játékos 
tudja a feladatát

A Rácalmás SE férfi ké-
zilabda csapata az elmúlt 
években minden reális célki-
tűzésének meg tudott felel-
ni. Erre csak úgy képes egy 
csapat, ha egységesen, követ-
kezetesen és nagyon kemé-
nyen dolgozik hosszú időn 
keresztül. Minden játékos-
ról elmondható, hogy tudja 
a feladatát, hajlandó magát 
alávetni a nehéz körülmé-
nyek közötti munkának az 
edzéseken, valamint igyek-
szik a tőle elvárható legjobb 
teljesítményt hozni a mér-
kőzéseken. Ennek köszön-
hetően csapatunk évről-év-
re eredményesen szerepel a 
megyei első osztályban, amit 
az elmúlt két évben meg-
szerzett bajnoki cím is mu-
tat. Reményeink szerint a 
befektetett munka és a cél-

tudatos edzés továbbra is 
meghozza eredményét és a 
további sikereinket még na-

gyobb közönség előtt érhet-
jük el a most elkészült csar-
nokunkban, ezentúl már 
Rácalmáson.

Somogyi Szabolcs

Bucsi Bence C-1 1000-m VIII., 200-m VII., 500-m VII. helye�ést érte el 
a rangsoroló versenyen 



Rácalmás 23

Mi van az érem 
mögött?

Tizenkét különféle ember, 
akikben van valami közös hoz-
tak egy döntést másfél évvel ez-
előtt és Kocogó Mazsolák néven 
beneveztek egy futóverseny-
re. Azt a versenyt Palkonyán a 
Villányi Borvidéken szervezték, 
szép környezetben. Felkészül-
tek, elmentek, teljesítették a 10 
km-es távot és egy remek hét-
végét töltöttek el együtt. Egyet 
biztosan tudtak: Nem ez volt az 
utolsó közös futásuk.

A következő ilyen alkalom 
Szigligeten volt, ahol szintén 
egy remekre sikerült közösen 
eltöltött hétvége kerekedett ki. 
Néhányuk már a 20 km-es tá-
vot is sikeresen teljesítette. Egy 
ilyen verseny hangulatát fokoz-
hatja a táj és mivel Szigliget a 
Balaton északi partján fekszik a 
látványra nem lehetett panasz. 
Arra a kérdésre a válasz, misze-
rint megy-e még a csapat fut-
ni a Balatonra, egyértelmű volt.

Év végén 12 igen szavazat-
tal eldöntötték, hogy benevez-
nek a 2018-as UltraBalaton-
ra. Ezen a versenyen egy 221 
km-es távot a Balaton körül - 
egymást váltva - kell teljesíte-
ni. Futva: Félelmetesnek hang-

zik a 221 km, de mivel a csapat 
tagjai bíztak egymásban, nem 
volt kérdés a nevezés.

A verseny 2018 Május 12-
13-án volt. A „kör” Balatonvi-
lágosról a Klub Aligából indult 
az északi part felé és a déli part 
felől ugyan oda kellett megér-
kezni. A teljes távra max. 32 óra 
állt rendelkezésre. 

Május 12. 07:15. A Kocogó 
Mazsolák 12 fővel elrajtoltak. 
Annak ellenére, hogy pontos, 
részletes, profi tervezés segítet-
te a futást, a váltások helyszí-
nét és időpontjait, az izgalom-
ból nem volt hiány. Mivel még 
saját tapasztalata nem volt sen-
kinek sem egy olyan futóver-
senyről, ami több mint 1 napig 
tart, menet közben gyűltek a 
tapasztalatok. Érdemes átgon-
dolni, hogy a 12 emberből fo-
lyamatosan 1-nek futnia kell, a 
többieket pedig mozgatni, hi-
szen a csapat nagy része több 
szakaszt is vállalt. A futókat 
futás közben kerékpáros kísé-
rők is segítették szintén egy-
mást váltva 30-60 km-enként. 
Öt autó is részt vett ebben a 
logisztikában és volt, amelyik 
több mint 500 km-t (!) gurult.

Van olyan írás az UltraBala-
ton-ról, hogy az emberek csa-
patként érkeznek és igazi bará-
tokként távoznak…

Minek neveznéd azt, amikor 
valaki egy csapatért megtesz 
olyan dolgokat, amiket önma-
gáért soha nem tesz meg, mert 
nem kényelmes és komfortzó-
náján kívül van. Kicsit gondolj 
bele, hogy több mint 20 órája, 
váltópontról váltópontra kísér-
ve a többieket, osztozva élmé-
nyeikben, szurkolva, izzadtan, 
fáradtan, büdösen, alvás nél-
kül, könnyeiddel küszködve 
„teszed a dolgod” a csapatért. 
Futsz, szurkolsz, osztozol jó-
ban és rosszban, függetlenül 
attól, hogy éjszaka van és fázol, 
vagy nappal van és a 30 fokkal 
küzdesz a forró aszfalton. Csak 
még egy lépés, csak még egy 
km a többiekért, a csapatért és 

legfőképpen az ember önma-
gáért. Aki érzett már ilyet, az 
tudja miről szólnak ezek a so-
rok... 

Május 13, 06:52. A Kocogó 
Mazsolák 23 óra 42 perc küz-
delem után együtt értek célba!!! 
Amit ekkor éreztek, azt nem 
lehet leírni.

Amit megtapasztalsz az 
úton és érzel a célban örökké 
a tiéd. Természetesen nem kér-
dés, hogy ezek a Mazsolák jö-
vőre is ott lesznek az UB-n. 12 
különféle ember 1 közös cél, 
közös értékrend. Csapatként 
érkeztek igazi barátokként tá-
voztak… 

Hát ez van az érem mögött.
A rácalmási Kocogó Ma-

zsolák képviseletében:

Tóth Tamás 
& Bostyai Emília

Hard Dog Race - Base
Idén először vágtunk neki 

kutyusommal, Roxyval a 
2018. április 28-án megren-
dezett Hard Dog Race neve-
zetű versenyen. Rögtön a kö-
zepébe ugrottunk, mert nem 
a Juniorral (2 km) kezdtük, 
hanem már a Base-zel (6 
km). Már három éve nagy 
álmom volt, hogy elinduljak 
rajta, ezzel képviselve váro-
somat, Rácalmást. Ugyanis 
ez egy nemzetközi verseny, 
amelyre a világból bárki ér-
kezhet kalandra és kihívás-
ra éhező kutyusával. A ver-
senyt Piliscséven tartották 
egy motocross pályán. A 6,4 

km-t több mint 18 akadály-
lyal és nagyobb szintkülön-
ségekkel kellett leküzdenünk 
a tikkasztó melegben. Nem 
időre ment, de a leggyorsab-
bak értékes nyereményekkel 
gazdagodhattak. Mi két óra 
alatt, míg a dobogósok majd 
fél óra alatt tudták teljesíte-
ni a pályát. Mint mondtam 
nem az idő volt a lényeg, ha-
nem az élmény, az új barátok, 
a hangulat és a siker. Ahogy a 
verseny szlogenje is mondja: 
hat láb, két szív, egy győze-
lem! Idén Roxy kutyám in-
dul szintén a Hard Dog Race 
versenyén barátommal, a 12 

km-es Wild-on! Szurkol-
junk nekik!

Szeretném megköszönni 
a Rácalmási Sportegyesület-
nek, de azon belül is Garda 
Istvánnak, hogy használhat-
tuk a helyi focipályát a felké-
szüléshez. Nagyon sokat se-

gített! Valamint a rácalmási 
nagy-sziget tanösvénye pár 
alkalommal rengetegett se-
gített! Ha valaki nagy ked-
vet kapott ehhez a verseny-
hez, keressen nyugodtan, 
mert jövőre is indulunk!

Glocz Adrienn
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Kedves Vendégeink!
Éttermünkben fogyasztva vagy kiszállítva is vállaljuk:  Családi  összejövetelek-születésnapok – 
céges rendezvények – lakodalmak – eljegyzések - osztálytalálkozók-bankettek lebonyolítását. Egyedi-
leg összeállított menüsorok, sültes tálak, akár svédasztalos kiszolgálással is.
Lakodalmas menü ajánlatunk 50 főre:

Időpontól függően, kínáljuk önnek saját termünket, 100 főig, illetve külső helyszínen is vállalunk esküvőket.

I. Csomag ajánlat:
– Húsleves
– 4 személyes rántott tálak körettel     99.990 Ft

II. Csomag ajánlat:
– Újházi tyúkhús  leves
– Pörkölt galuskával – főtt burgonyával
– 4 személyes rántott tálak körettel                    160.000 Ft

Természetesen a fentieken kívül, más étel összeállításokat elkészítünk igényei szerint.  Továbbá segítünk 
a sütemények kiválasztásában megrendelésében, tárolásában.  Igény szerinti ital összeállításokban, dekorá-
cióban.  Külső helyszín esetén bérelhető: Tányér, evőeszköz, tálak poharak, terítők, eszközök,  melegen tar-
tók,  stb... Referencia képek: kiskakasvendeglo.hu

Menü:
A menüt melegen szállítjuk ki, napi 4 féle menüből választhat, továbbá minden nap rendelhető  még ál-

landó ajánlatunk. mely előrendelhető,  a megadott telefonszámokon.

Újdonság:
Június 18-tól augusztus 17-ig éttermünkben változatos DIÁK MENÜ helyben fogyasztva vagy elvitelre 

saját edényben 550 Ft/menü.

Címünk: Kiskakas Vendéglő, Rácalmás Hóvirág u. 1.
Várjuk szeretettel önöket:  Kiskakas csapata

Bármilyen kérdése van forduljon hozzánk bizalommal, a következő telefonszámokon.
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Leves
Csak leves 

350 Ft

A 
A menü 990 Ft, 

leves nélkül: 
800 Ft

B 
A menü 990 Ft, 

leves nélkül: 
800 Ft

Húsimádó 
Húsimádó, menüben: 

1300 Ft, 
leves nélkül: 1150 Ft

Fitness 
Fitness, menüben: 

1300 Ft, 
leves nélkül: 1150 Ft

06. 04., hétfő Paradicsom 
leves Túrógombóc tejföllel Sajtos tejfölös tészta

Sajttal lilahagymával, baconnal 
töltött rántott sertés szelet, fűsze-
res burg.

Rántott karfiol, erdei gombás 
jázmin rizs

06. 05., kedd Húsleves cérna 
metélt

Tökfőzelék, pipi ro-
pogós Tarhonyás hús Székely káposzta Natúr halfilé, kapor mártás-

ban, főtt burgonya

06. 06., szerda Gyümölcs leves Zöldbab főzelék, vag-
dalt

Császár morzsa gyü-
mölcs lekvárral Csülökpörkölt tarhonya

Jérce mell, kapros cukki-
ni szósszal, vajban forgatott 
főtt tészta

06. 07., csütörtök Karfiol leves Csirke paprikás, tészta Paradicsomos ká-
poszta, sült hús

Mustáros flekken, Hagymás tört 
burgonya

 Töltött cukkini, burgonya 
püré

06. 08., péntek Gulyás leves Rakott karfiol Meggyes mákos pa-
lacsinta (2db)

Cigány pecsenye, hasáb Házi ká-
poszta saláta Csirke mell steak, friss saláta

06. 11., hétfő Zöldbab leves Krumplis tészta, ková-
szos uborka Tavaszi rizses hús Brassói aprópecsenye Töltött gombafejek, petre-

zselymes rizs

06. 12., kedd Csontleves 
csiga tészta

Bakonyi sertés szelet, 
tészta

Majorannás burgo-
nya főzelék, vagdalt

Sonkával sajttal töltött  rántott 
sertés szelet, fűszeres burgonya

Karfiol sajtos bundában, ku-
koricás rizs

06. 13., szerda Zöldborsó leves Húsgombóc gombás 
tejszínes szószban, rizs

Rántott csirke máj, 
rizi-bizi Lecsós tarja, tarhonya Roston csirkemell filé, vajban 

párolt zöldségekkel

06. 14., csütörtök Grízgaluska  
leves

Pulyka mell pörkölt, 
tészta Párizsi szelet, hasáb Sülttarja, fokhagyma mártás-

sal, hasáb
Szezámos rántott csirkemell, 
friss saláta

06. 15., péntek Fokhagyma 
krém leves Mákos nudli Sült csirke comb, rizs Cigány pecsenye, rizs Csirke mell saslik, friss saláta

06.18., hétfő Hideg gyü-
mölcs leves

Rántott sajt, burgo-
nya püré

Túrós palacsinta 
/2db/

Rántott tarja, Petrezselymes bur-
gonya

Mézes mustáros csirke mell, 
rizs

06. 19., kedd Májgombóc 
leves

Zöldborsós tokány, 
tészta Rakott burgonya Mexikói Chilis bab Cézár saláta rántott csirke 

mellel

06. 20., szerda Karalábé leves Vadas mártás sült hús, 
tészta

Rántott sertés szelet 
rizi-bizi Gyros tál

Feta sajttal, lilahagymával 
töltött rántott csirke mell, 
burgonya krokett

06. 21., csütörtök Húsleves cérna 
metélt

Töltött paprika, főtt 
burgonya

Rántott hal rudacska, 
burgonya püré

Sült tarja, tejfölös paprikás szósz-
ban, rizs

Zöldségekkel rakott csirke 
mell, rizi-bizi

06. 22., péntek Babgulyás Vanília pudingos pala-
csinta, eperszósz

Füstölt sajtos tészta, 
tejföllel Csülkös pacal, sós burgonya Sonkás karalábé korong, 

rizi bizi

06. 25., hétfő Lebbencs leves Currys pulyka ragu, 
masni tészta

Grízes tészta, lek-
várral

Sonkás sertés karaj, sörtésztában, 
fűszeres burgonya

Chilis csirkemell, kukori-
cás rizs

06. 26., kedd Paradicsom 
leves Rakott kel Karalábé főzelék, sült 

virsli Zúzza pörkölt, tarhonya Baconos penne, fokhagymás 
tejföllel

06. 27., szerda Májgombóc 
leves

Sertéspörkölt, tar-
honya

Sárgaborsó főzelék, 
Sült debreceni

Töltött csirke comb, petrezsely-
mes burgonya

Rántott tengeri halfilé, majo-
nézes burgonya

06. 28., csütörtök Fokhagyma 
krém leves

Rántott csirke comb, 
petrezselymes bur-
gonya

Gombás szelet, 
tészta

Magyaróvári sertés szelet, hasáb 
burgonya Csirke mell saslik, friss saláta

06. 29., péntek Fejtett bableves Meggyes rétes (2 db) Rántott szelet, rizi 
bizi

Kolbásszal-sajttal töltött rántott 
szelet, fűszeres burgonya Kijevi csirke mell, rizs

Állandó ajánlatunk menüben: 990 Ft, leves nélkül 800 Ft. Rántott csirkecomb, rizs. Rántott sertésszelet, hasábburgonya. 
Rántott sajt, saláta. Natúr csirkemell. 
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. június 22-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. június 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb június 11-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!

Lőrincz Bercel, 2018. 04. 26., Rózsa utca
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

Felhívás
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület ismételten fel-

hívja Rácalmás város lakóinak figyelmét, hogy 

a rácalmási kis Duna 
partján zöld 

és kommunális hulladék 
lerakása TILOS! 

Sajnálattal látjuk, hogy a saját környezetükre oly igényes 
lakótársaink – akiknek van módja szép dísznövények ápolá-
sára – jó minőségű autóikkal a Duna partjára szállítják hul-
ladékukat.

Az egyesületünk által karbantartott versenypályán a 
HVDSZ halőri szolgálata vadkamerákkal is végez megfi-
gyelést. Az ideszállított zöld-, vagy kommunális hulladék le-
rakóival szemben egyesületünk minden esetben eljárást kez-
deményez a kormányhivatalnál.

Sirály Horgász Egyesület vezetése és 756 tagja

Nyári gyalogtúra 
a Mátrában

2018. június 9. napján, szombaton a Mátrában ismét 
turistacsalogató gyalogtúra napot szervez a Decathlon 
Sportáruház.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 32 sze-
mélyes autóbuszt indít a rendezvényre és várja minden 
gyalogolni vágyó csatlakozását. A túra részletei az inter-
neten itt olvashatók: http://decathlonajanlatok.hu/mat-
raturanap. Az idén is a Sástó 13 km nevű túratávot tel-
jesítjük.

Indulás 2018. június 9-én, szombaton 6,30 órakor a 
régi városháza elől Mátrafüredre. Érkezés Rácalmásra 
várhatóan 19 óra körül.

Érdeklődni és jelentkezni Terekiné Rendes Évánál a 
(20) 912 52 63-as telefonszámon vagy a terekine.eva65@
gmail.com e-mail címen lehet.

A buszköltség 4.000 forint/fő, melyet befizetni Tere-
kiné Rendes Évánál telefonos egyeztetést követően van 
lehetőség.

Határtalanul 
a cserkészekkel

Állami finanszírozású, 
cserkész pedagógiai mód-
szerekkel működő táborok-
ba az elmúlt évekkel együtt 
már közel ötszáz fiatal ju-
tott el közreműködésünkkel 
Rácalmásról és vonzáskör-
zetéből. A „Határtalanul” 
program támogatásával az 
idén is folyamatosan szer-
vez gyermeküdültetést a 
Magyar Cserkészszövetség. 
Márciusban Agárdon húsz-
, április végén Nagykovácsi-
ban ötvenöt fővel vettünk 
részt. Csapatunk tagjai nem 
csak résztvevőként vannak 

jelen, hanem segítenek a 
szervezésben, lebonyolítás-
ban is.

Ízelítő a programokból: 
visegrádi vár, bobozás, láto-
gatás a parlamentbe, városis-
mereti játék, táncház, íjászat, 
népdal tanulás, tábortűz és 
sok-sok közös játék.

Pályázatunknak köszön-
hetően a négynapos tábor és 
az utazás is teljesen ingyenes 
volt, így minden jelentkező 
ott lehetett velünk!

Blau Sándor
1406. számú Szent 

Miklós Cserkészcsapat
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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 

 

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

Kettő db 160-as radiátor és egy három kerekű akkumulátoros ke-
rékpár eladó. Tel.: 06-20-971-2093

Sofőröket keresünk!
C típusú jogosítvánnyal, dunaújváro-
si telephelyre, azonnali kezdéssel. Pá-
lyakezdők, nyugdíjasok, mellékállást 
keresők is jelentkezhetnek!

Érdeklődni:
e-mail: info@garilog.hu
mobil: 06 30 380 1556

Szünetel az ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaújvárosi Járási Hi-

vatal dunaújvárosi kormányablakában (2400 Dunaújváros, 
Október 23. tér 1.) 2018. június 4. napján az informatikai 
rendszer karbantartása miatt szünetel az ügyfélfogadás.

A legközelebbi kormányablak elérhetősége
Cím: 2457 Adony, Rákóczi u. 21.
Telefonszám: 25/795-255
Az ügyfélfogadás ezen a napon 7 órától 17 óráig tart.

Hálát adunk az Istennek, 

Nagy István 
és neje, született 
Kálmán Rozália 

70. házassági
évfordulója alkalmából.
Jóban, rosszban kitartottak egymás mellett. Jó egészsé-

get, békességet kívánunk!
Szeretettel:

Lányod, Fiad, és családjaik




