
2018. június XXV. évfolyam 6. szám

Büszkeségünk díj 
a példaértékű 
teljesítményt nyújtó 
tanulóknak

Idén először vehették át a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola tanulói a Rácalmás 
önkormányzata által alapí-
tott és adományozott „Büsz-
keségünk” díjat. Rácalmás 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a kiemelke-
dő tanulmányi, sport, iskolai 
közösségi és művészeti te-
rületen iskolája és városunk 
hírnevét öregbítő tanulók el-
ismerésére hozta létre ezt az 
elismerést, amelyet Schrick 
István, Rácalmás polgármes-
tere adott át az arra érdeme-
sített tanulóknak az iskola 
tanévzáró ünnepségén. 

Írásunk a 4. oldalon.

Módosította a képviselő-testület 
az avar és kerti hulladék égetésének szabályait

A lakosság kérésének megfelelően változtatott Rácalmás kép-
viselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését szabályozó 
helyi rendeleten, mégpedig olyan módon, hogy a nyá-
ri hónapokban is lehetőségük legyen a lakóknak 
tűzgyújtással ártalmatlanítani a kerti hulladé-
kot. Erre azonban továbbra is havonta csak egy 
alkalommal lesz lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése to-
vábbra is elsősorban helyben történő komposz-
tálással történhet. Égetéssel csak a nem komposz-
tálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra 
alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme 
érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkal-

matlan avar és kerti hulladék égetése december és január kivéte-
lével minden más hónapban (február, március, április, május, 

június, július, augusztus, szeptember, október és novem-
ber) a hónap első csütörtökén és péntekén végezhető 

el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen idő-
járási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) 
lehet és a fenti időpontot követő hét csütörtökén és 
péntekén lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet 
végezni. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 

A következő tűzgyújtási alkalom tehát: július 5. és 6. 
Kedvezőtlen időjárás esetén: július 12, 13.

Megújul a Millenniumi-tó és környéke  Írásunk a 4. oldalon

A sportcsarnok 
avatása augusztus 
18-án lesz!

Rácalmás újabb büsz-
keségének, a rendezvény-
központként is funkcionáló 
sportcsarnoknak az avatási 
ünnepsége augusztus 18-án 
lesz. 

Önkormányzatunk gaz-
dag és színvonalas progra-
mokkal várja kisvárosunk la-
kóit és az érdeklődőket erre a 
jeles eseményre! Elöljáróban 
elmondhatjuk: ezen a napon 
11 órától vezetett „csarnok-
túrák” keretében tekinthetik 
meg a látogatók az új intéz-
ményt! Este ingyenes Bró-
dy János koncert szórakoz-
tatja a résztvevőket, amelyre 
előzetes regisztráció szüksé-
ges! (Bővebben a 2. és a 3. ol-
dalon.)
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FELEDHETETLEN BRÓDY-KONCERT A SPORTCSARNOKAVATÓ 
RENDEZVÉNY ZÁRÁSAKÉNT 

Augusztus 18-án, szombaton a sportcsarnokavató rendezvény keretében 19.30-tól  
ingyenes Bródy János-koncerttel kedveskedünk a rácalmásiaknak. 

 

A nézőtéren lévő ülőhelyek adott száma miatt, valamint hogy 
elsősorban az állandó lakcímmel rendelkező rácalmási lakosok 

élvezhessék az előadást, előzetes jelentkezésre és nyilvántartásba 
vételre van szükség. 

Ezért kérjük, hogy amennyiben a Bródy-koncertet szeretné a 
sportcsarnokon belül, a küzdőtéren és a lelátókon elhelyezett 

ülőhelyeken meghallgatni, akkor az oldal alján lévő regisztrációs 
lapot juttassa vissza hozzánk! 

Akik nem férnek be a sportcsarnokba, azok kívül, a kültéren 
elhelyezett kivetítőkön is követhetik a koncertet, amelyhez nem 

szükséges regisztráció. 
Az augusztus 18-án megrendezésre kerülő sportcsarnokavató többi 

programjára nem kell az előzetes jelentkezés. 

 

Ingyenes Bródy-koncert részvételi regisztrációja 
Amennyiben az augusztus 18-án, a sportcsarnokátadó rendezvény keretében megrendezésre kerülő 
ingyenes Bródy János-koncertet a sportcsarnokon belül, ülve szeretné megtekinteni, töltse ki a 
nevével és a címével a regisztrációs lap lenti részét! 

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a koncert 90 perces, így csak olyan idős gyereket regisztráljon, 
akinek – és így a többi nézőnek is – élvezet egy ilyen hosszú előadás! 

 A kitöltött regisztrációs lapot dobja be a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban (Szigetfő utca 13-
19.) elhelyezett gyűjtőládákba 2018. július 1-31. között, a Hivatal ügyfélfogadási idejében! (H: 8.00–
12.00, SZ: 8.00–12.00 és 13.00–17.00, P: 8.00–12.00) 

 A szabályosan kitöltött regisztrációs lapokat érkezési sorrendben kezeljük, a korlátozott benti 
férőhelyek megtelését követően a regisztrációt lezárjuk. 

 A sikeres regisztrációról értesítést küldünk a jelentkezők számára. 
 Akik kaptak visszaigazolást a sikeres regisztrációról, azok augusztus 18-án a beléptetést követően 

foglalhatják el ülőhelyeket, legkésőbb 19.15-ig.  A késve érkezőknek nem áll módunkban 
fenntartani a helyét! 

 

Ingyenes Bródy-koncert részvételi regisztrációja 
Rácalmási Rendezvény Központ és Sportcsarnok  

2018. augusztus 18. 19:30 
           Név                      Állandó lakcím 

1. ____________________________________ 1. Rácalmás_______________________________ 

2. ____________________________________ 2. Rácalmás ________________________________ 

3. ____________________________________ 3. Rácalmás ________________________________ 

4. ____________________________________ 4. Rácalmás _______________________________ 
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Meghívó 

Ezen a napon 11 órától vezetett "csarnoktúrákkal" 

tekinthetik meg az érdeklődők az új intézményt. 

 

Rácalmási Rendezvény Központ  és 

Sportcsarnokavató 

2018. augusztus 18-án, szombaton kerül 

átadásra Rácalmás új büszkesége, a

Rácalmási Rendezvény Központ és Sportcsarnok.

A  rendezvény keretében változatos ingyenes 

programokkal, este Bródy János-koncerttel várjuk 

Önöket! 

A részletes program megtalálható a Rácalmás 

Újság következő lapszámában!

A hivatalos ünnepi avatásra 17.00 órakor kerül sor.

Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnokavató

2018. augusztus 18-án, szombaton kerül 
átadásra Rácalmás új büszkesége, 

a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok.
Ezen a napon 11 órától vezetett „csarnoktúrákkal” 
tekinthetik meg az érdeklődők az új intézményt.

A hivatalos ünnepi avatásra 17.00 órakor kerül sor.
A rendezvény keretében változatos ingyenes 

programokkal, este Bródy János-koncerttel várjuk 
Önöket!

A részletes program megtalálható 
a Rácalmás újság következő lapszámában!
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Megújul a Millenniumi park
Rácalmás Város Önkor-

mányzata nyert a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében a 
Millenniumi park megújítá-
sára. A 102 millió forint pá-
lyázati forrás és a hozzá tett 
önkormányzati forrás lehe-
tővé teszi, hogy az évek alatt 
elhasználódott park ismét 

gyönyörű legyen, vonzza a 
pihenni, kikapcsolódni vá-
gyókat.

Láthatják az arra járók, 
hogy a tavat tisztítja, stabi-
lizálja a kivitelező, majd ezt 
követi a parkosítás a tervek 
szerint. A munkálatok vár-
hatóan év végére fejeződ-
nek be.

Büszkeségünkért díj a Jankovich diákjainak
Rácalmás Város Önkor-

mányzat Képviselő-testü-
lete a kiemelkedő tanulmá-
nyi, sport, iskolai közösségi 
és művészeti területen is-
kolája és városunk hírnevét 
öregbítő tanulók elismeré-
sére „Büszkeségünk” elneve-
zéssel díjat alapított. A cím a 
Rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában tanuló-
nak adható, aki az adott tan-
évben legalább 4-es át-
lagú tanulmányi eredményt 
ért el, és jó vagy példamutató 
magatartású és szorgalmú és 
példaértékű a teljesítménye 
a tanulmányi, a sport, az is-
kolai közösségi, a művészeti 
területen, vagy az oktatásért 
felelős miniszter által meg-
hirdetett tanulmányi verse-
nyek körében legalább egyen 
jelentős eredmény ért el vagy, 
önmagához mérten jelentős 
változást, fejlődést ért el az 
adott tanulmányi évben. 

 A díjazottak személyéről 
az iskola igazgatója dönt az 
osztályfőnökök írásos javas-
lata alapján.

Az elismerést, díjat min-
den évben ünnepélyes ke-
retek között a polgármester 
vagy az általa megbízott sze-
mély adja át az iskola tanév-
záró ünnepségén. 

A „Büszkeségünk” díj 
tárgyjutalommal jár. Min-
den első és második osztá-
lyos tanuló 2.500 forint érté-

kű tárgyjutalomban részesül. 
A 3. osztálytól kezdődően 
évente osztályonként 2 ta-
nuló részesülhet oklevél és 
30 ezer forint értékű vásár-
lási utalványban.

A díjat idén első alkalom-
mal vehették át a tanulók a 
tanévzáró ünnepségen Schrick 
István polgármestertől.

Schrick István polgármester idén első alkalommal adta át az önkor-
mányzat által alapított elismerést

Elkészült a Kulcsi úton a 
kerékpárút és vízelvezető

Rácalmás önkormányzata 80 millió forint támogatásban 
részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében a Kulcsi úti kerékpárút megépítésére. 
A beruházás elkészült, a lakók birtokba vették és örömmel 
használják a ma már biztonságos közlekedési sávot.

Az együttélés 
helyi szabályai

A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló önkor-
mányzati rendelet alapján 
Rácalmás lakóterületi, üdü-
lőterületi és a kertes mező-
gazdasági övezetében lévő 
ingatlanon a magánszemé-
lyek vagy gazdálkodó szer-
vezet háztartási igényeit 
kielégítő kertépítéssel, zöld-
felület-fenntartással kapcso-
latos, zajkibocsátással járó 
tevékenység, így különösen 
motoros fűnyírás, motoros 
fakivágás, kerti traktor, rotá-
ciós kappa üzemeltetés, ipari 
vagy barkácsgép működés és 
zajkibocsátással járó építési 
és bontási tevékenység 

– munkanapokon 7 és 20 
óra között,

– szombaton 9 és 17 óra 
között, 

– vasárnap, munkaszüneti 
nap és ünnepnap 9 és 12 óra 
között végezhető. 

Kérjük, tartsák be a ren-
delet előírásait!

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Ügyfeleink!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az 
önkormányzatok oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell 
ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai 
együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Rácalmás 
Város Önkormányzata 2018. január 1-ével csatlakozott 
az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintézési 
szakrendszeréhez, melynek használatával kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél 
– törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kor-
mányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei inté-
zése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton vé-
gezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt 
képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképen 
az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meg-
határozott okiratok másként nem pótolható benyújtását te-
szik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak tör-
vényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehe-
tőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gaz-
dálkodó szervetek1 az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése 
szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre köte-
lesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfél-
ként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, 
jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az 
ügyfél jogi képviselője2, ha az adott ügyintézési cselekmény 
tekintetben ez értelmezhető.

Az önkormányzati ASP rendszeren belül az elektroni-
kus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormány-
zati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek 
részére (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap). 

A Portál funkciói:
• Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektro-

nikus űrlap benyújtását jelenti.
• online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. ki-

nyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nél-
kül is elérhető szolgáltatás),

• online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azo-
nosítását igényli),

• a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is 
elérhető, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezés-
re a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.

• Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a 
Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányza-
ti ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),

• Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott te-
lepüléshez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosí-
tását igényli).

A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elekt-
ronikusan is kitölthető nyomtatványok találhatóak meg:

1. helyi adóhoz, és átengedett központi adóbejelentéshez, 
bevalláshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 

2. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektro-
nikus nyomtatvány űrlapok 

3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektroni-
kus nyomtatvány űrlapok 

4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtat-
vány űrlapok 

5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány 
űrlapok 

6. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyom-
tatvány űrlapok 

Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának rész-
letes szabályait Rácalmás Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.racalmas.hu) találhatják meg.

Kérjük az elektronikus ügyindítás megkezdése előtt az 
Önkormányzat honlapján található tájékoztatót olvassa át 
az eredményes ügyintézés érdekében!

Az elektronikus ügyintézésről bővebb felvilágosítást a 
Rácalmási Polgármesteri Hivatal ügyintézői is nyújtanak, az 
alábbi elérhetőségen:

Hivatal neve Rácalmási Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadás helye 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.
telefonszám +36-25/517-850
e-mail cím titkarsag@racalmas.hu
ügyfélfogadási idő hétfő: 8.00 – 12.00 óráig
 szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00-17.00 óra között
 péntek: 8.00- 12.00 óráig

Rácalmás, 2018. május 25.
Rácalmás Város Önkormányzata

1 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, 
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény al-
kalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet foly-
tató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

2 Jogi képviselő: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél képviseletében el-
járó ügyvéd, ügyvédi iroda és jogtanácsos.
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Tisztelt Lakóingatlan Tulajdonos! 
 

Ezúton tájékoztatom arról, hogy korábbi években bevezetésre került a KÖZPONTI 
CÍMREGISZTER (KCR), mely a földhivatali nyilvántartás és a címnyilvántartás 
összerendelésére szolgál. Az ingatlanok tulajdoni lapján szereplő utca és házszám javítása és 
feltüntetése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala feladatává vált. 
Információnk nincs arra vonatkozóan, hogy a korábbi években a Földhivatalnál mely helyrajzi 
szám és házszámok javítására került sor. 
A korábbi év tapasztalatai azt mutatják, hogy még mindig vannak Rácalmáson olyan 
ingatlanok, ahol a házszám, helyrajzi szám összerendezése nem történt meg helyesen. 
 
Annak érdekében, hogy a házszámok és helyrajzi számok ellenőrzését el tudjuk végezni, 
kérem, szíveskedjen az alábbiakban lévő adategyeztető lapot kitölteni és a Rácalmási 
Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) bejáratánál elhelyezett 
gyűjtőládába mielőbb visszajuttatni. 
 
Amennyiben az elmúlt egy évben esetleg igényelt tulajdoni lapot a Földhivataltól, és azon 
azt tapasztalta, hogy megfelelőek a házszám adatai, úgy nem szükséges az adatlapot 
kitöltenie, mert a tulajdoni lapon a javítás már megtörtént. 
 
A tulajdoni lap adattartalmáról (helyrajzi szám és házszám egyezőségről) információt adni 
nem tudunk, egyéb tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető:  25/517-853. 
  
Segítő együttműködését köszönöm. 
 
2018. június           
        dr. Györe Andrea sk. 
                 jegyző 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADATEGYEZTETŐ LAP  
Központi Címregiszterhez 

 
 

Ingatlan címe (utca, házszáma, amennyiben van): ……………………………………………………………… 
 
Ingatlan helyrajzi száma:……………………………………………………………………………………………………. 
 
Ingatlan tulajdonos neve (elegendő egy tulajdonos):………………………………………………………… 
 
 
Rácalmás, 2018………………………………………. 
 
 
                                                                                           …………………………………………………………… 
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Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, 
jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilé-
tesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, 
ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. 
december 31-igfennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell 
kérni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybe-
vétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag ta-
lajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel ren-
delkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és

– nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az enge-
délyről.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele
– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyez-

tető módon való elhelyezése,
– a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szak-

értőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a víz-
készletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, 
környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető 
meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) 
kell kötelezni.

A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének 
igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, ame-
lyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szük-
séges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező sze-
mélye

– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemel-
tető nem az ingatlantulajdonos

– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartal-

mú dokumentáció és kérelem
– A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes

A kérelem benyújtható: Rácalmási Polgármesteri Hivatal 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.

Károkat okozott 
a lezúduló nagy 
mennyiségű víz

A június derekán lezúdult 
nagy mennyiségű esővíz je-
lentős károkat okozott a Si-
rály utcában. Az önkormány-
zat helyszíni szemlét tartott 
szakhatóságok bevonásával a 
múlt héten, amelynek követ-
keztében intézkedések várha-
tók. 

A víz nagy mennyisége a 
fenti szántókról zúdult az ut-
cára. Az önkormányzatnak 15 
teherautónyi földet kellett el-
szállítani a Sirály utcából. Az 
önkormányzat a tőle elvárha-
tó gondossággal járt el, és ab-
ban bíznak a településvezetők, 
hogy a szakhatósági bejárás 
eredményeként további intéz-
kedések lesznek.

Fogadóóra
A következő időpont:
Kukucska Gyula

2018. július 4.

Helyszín: Polgármesteri hi-
vatal, a fogadóórák minden al-
kalommal 15-17 óráig tartanak. 

Felhívás
A Rácalmási „Sirály” Hor-

gász Egyesület ismételten fel-
hívja Rácalmás város lakóinak 
figyelmét, hogy a rácalmási kis 
Duna partján zöld és kommu-
nális hulladék lerakása TILOS! 

Sajnálattal látjuk, hogy a sa-
ját környezetükre oly igényes 
lakótársaink – akiknek van 
módja szép dísznövények ápo-
lására – jó minőségű autóikkal 
a Duna partjára szállítják hulla-
dékukat. Az egyesületünk által 
karbantartott versenypályán a 
HVDSZ halőri szolgálata vad-
kamerákkal is végez megfigye-
lést. Az ideszállított zöld-, vagy 
kommunális hulladék lerakói-
val szemben egyesületünk min-
den esetben eljárást kezdemé-
nyez a kormányhivatalnál.

Sirály Horgász Egyesület 
vezetése és 756 tagja
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

 Gyermeknapi csodák
A legkülönfélébb progra-

mokkal kedveskedtünk idén 
is kisvárosunk legfiatalabb 
lakóinak, a gyermekeknek. 
A gyermeknapot szervezők 
a kötetlen programok és a 
szervezett foglalkozások te-
rén is figyeltek arra, hogy a 
gyerkőcök minden igényét 
kielégítsék.

A Jankovich-kúriába dél-
után három órától várták a 
kicsiket, egyből egy nagy att-
rakcióval. A Hórihorgas hu-
jákolók egy egyórás gyer-
mekműsorral szórakoztatták 
a vendégeket. A társulat 2002 
óta mulattatja a közönséget 
gólyalábas és óriásbábos szí-
nészeivel. Produkcióik a ha-
gyományőrzésre épülnek: 
magyar népzenei kísérettel, 
igényes jelmezekkel és dísz-
letekkel a népmesék, népi ko-
médiák világát elevenítik meg.

A Horihorgasokat köve-
tően a Rácalmási Cimbora 
Klub rövidke műsora követ-
kezett, majd a szintén helyi 
jazzbalettklub táncos show-
ját élvezhette a közönség. A 
látványos koreográfiákat a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola énekkarának műsora 
követte. Zárásként pedig a 
Boribon gyerekkoncert szó-
rakoztatta a családokat. Bo-
ribont valamennyi felnőtt jól 
ismeri, és minden bizonnyal 
meséltek gyermekeiknek a 
játékmackóról, aki hason-
lóan a Kockásfülű nyúlhoz, 
Marék Veronikának köszön-
heti népszerűségét. Az írónő 
alkotásait Tallér Zsófia zenei 
alapjával Mórocz Adrienn 
énekelte el, hogy a legfiata-
labb generáció is megismer-
je a régi idők magyar mese-
hősét.

Gyereknapi játékos vetélkedő 
a rácalmási Cimborákkal

A Cimbora Klub meghívására az Aranyudvar Mesezene-
kar: Játék a mesében interaktív mesejátékát láthatták június 
1-jén a művelődési házban az érdeklődők. A zenekar a me-
sejáték alatt jól megmozgatta a megjelent gyerekeket, akik 
örömmel végezték el a játékos feladatokat.

Forrás: Facebook.com/racmuvhazForrás: Facebook.com/racmuvhaz
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„Úgyhagyott”
Zsedrovits Enikő fotókiállítása

Zsedrovits Enikő nevét sokan ismerjük, hiszen fotóripor-
terként dolgozik, most azonban más szemszögből nézhetjük 
meg munkáit. „Úgyhagyott” címmel nyílt fotókiállításban 
bemutatott képeit most a művelődési ház látogatói tekint-
hették meg. A kiállítást június 5-én Németh Miklósné alpol-
gármester asszony nyitotta meg. A képek hangulatát tükrözi 
és egyben keretben is foglalja azokat a gyönyörű dekoráció, 
mely magával ragadja a látogatókat.

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz

Jocó bácsi világa:  
Tanulj szabadon, taníts szabadon!

A pedagógusnap alkalmából, május 25-én, Balatoni Jó-
zsef, alias Jocó bácsi „Taníts szabadon, tanulj szabadon!” 
címmel tartott előadást a művelődési házban. A részt vevő 
pedagógusok és szülők szórakoztatónak, ugyanakkor tanul-
ságosnak vélték az előadást. Aki lemaradt az előadásról, an-
nak Jocó bácsi könyveit ajánljuk, amelyek kölcsönözhetőek 
a könyvtárunkban!

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz

Jazzbalett évzáró
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jazz balett cso-

portja egész évben bizonyítja tudását a helyi rendezvénye-
ken. A tanulmányi év végével táncgálával köszöntik a nyarat, 
de már várják a szeptemberi újrakezdést, a kemény edzése-
ket. Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítő tanáraiknak, 
Bostyai Emíliának és Kovács F. Ildikónak.

Baji Krisztiánné

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz
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Felhívás!
Rácalmási Jankovich iskola telephelyünkön várjuk 

2018/2019 tanévben a furulya, fuvola, gitár és zongo-
ra szakon tanulni vágyókat 6-21 éves korig, tanárok: 
Pásztor Magdolna (fafúvós), Sztipán Orsolya (Zongo-
ra, szolfézs), Fenyves Márk (gitár).

Információk és elérhetőségek: www.violiniskola.
hu. e-mail: violin@violiniskola.com, tel: 25/744-844

Puskásné Radnó Ágnes
a Violin művészeti iskola igazgatója

Violin gála
A Violin Alapfokú Mű-

vészeti Iskola és tagintéz-
ményei 22 éve foglalkoznak 
a zene különböző aspektu-
sainak tanításával. A hagyo-
mányosan minden évben 
megrendezett zenei gálán a 
klarinét és a furulya mellett 
gitár és zongora darabok dal-
lamaiban merülhettünk el. 

A megnyitó zongora szó-
ló után Puskásné Radnó Ág-
nes igazgató köszöntötte a 
vendégeket. Többek között 
elmondta: „Kodály Zoltán 
mértékadó szavai szerint 
„Aki zenével indul az életbe, 
bearanyozza minden későb-
bi tevékenységét, az életnek 
olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti sok bajon. A 
zene tápláló, vigasztaló elix-
ír, és az élet szépségét, s ami 
benne érték, azt mind meg-
hatványozza.” 

A köszöntő után sorra 
mutatkoztak be a növendé-
kek, és a műsort hallgatva 

bátran állíthatjuk, tehetsége-
ket nevelnek a Violinban. A 
rácalmásiak közül hallhattuk 
Nagy Lili Pannát zongorán, 
Székely Zsombort gitáron, 
Osvai Gergőt szintén gitá-
ron, Lampert Olivért furu-
lyán. Kupsza Noémi és Nagy 
Imre Erik népdalfantáziá-
kat adott elő, Szabó Klaudia 
gyönyörő áriával lepte meg a 
hallgatóságot, illetve a helyi 
növendéket közül Garda Jú-
lia Sára, Braun Szonja, Lam-
pert Olivér, Kupsza Noémi, 
Szabó Klaudia két kamara-
zene darabban szerepeltek. 
tanáraikkal. A Violinban ta-
nító rácalmási pedagógusok: 
Pásztor Magdolna, Tágince-
vá Irén, Tósaki Kinga, Feny-
ves Márk. Konferált: Igmán-
di Zita.

A műsor végén a diákok 
emléklapot kaptak, tanáraik 
munkáját virággal köszönte 
meg az igazgatónő.

Baji Krisztiánné

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz

Piknik varrás
A ,,varrjunk a szabadban” 

mozgalom amerikai mintára 
2010-ben indult hódító út-
jára Európában. Célja, hogy 
a fotelből felállva a szabad-
ban alkothassanak a varrás 
szerelmesei. A művelődési 
házban idén nyolcadik alka-
lommal varrtak együtt a sza-
badban Cikcakk foltvarró 
klub szervezésesben. A kör-
nyező településekről több 
mint harminc szabni és al-
kotni vágyó hölgy érkezett. 
Az időjárás miatt a piknik 
fedett helyre kényszerült,de 
ez sem az jókedvet, sem az 
alkotási vágyat nem befolyá-
solta. Remek délelőttöt tölt-
hettünk együtt. 

Baji Krisztiánné

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz
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Nyári úti patika
Dr. Földi Ágnes gyermek-

orvos, homeopátiás orvos 
tartott előadást a művelő-
dési házban június közepén, 
előadásának címe Nyári úti 
patika, nyári balesetek meg-
előzése, kezelése homeopá-
tiával volt. 

A doktornő előadásá-
ban kitért a nyugodt kül-
földi és belföldi utazások-
hoz szükséges hagyományos 
és homeopátiás úti patikára, 
valamint a gyerekekkel kap-
csolatos minden nyári kihí-
vásra is.

Forrás: Facebook.com/racmuvhaz

A Gerendai Gábor által szerkesztett havi zenei 
válogatás következő adásában az 1940-es évek 
talán egyik legnagyobb filmszínészének, Karádi 

Katalinnak néhány felvétele is elhangzik.

Könyvajánló
Bálint Ágnes: Tündér a vonaton

„- Hamar a gyűszűt! (…) 
Lesz már víz, nem fogok 
szomjan halni! A virágtün-
dérek ugyanis megszokták, 
hogy hajnalonként harma-
tot nyalogatnak, délben a 
gyümölcsök levét szívják, 
este pedig napon forralt teát 
isznak.”

Csodás mesevilágba repíti 
kis olvasóit Flórika, a virág-
tündér. De hogyan kerül egy 
vonatra a tündér? Milyen 
napok várnak rá az üde virá-
gokkal teli kert után? Szin-
te megelevenedik előttünk, 
hogyan éli mindennapjait: 
jóságosan figyeli az utasokat, 
ha rossz a kedvük, máris jó-
kedvet varázsol nekik, nem 
kell mást tennie csak előven-
ni aranyfésűjét, és különbö-
ző illatba borítania környe-
zetét, lehet az akác, orgona 
vagy akár jázmin. Barátok 
nélkül persze nagyon nehéz. 
Flórika már egy hete utazik, 
amikor rátalál Tücsök úrfira, 
aki egy szénás kosárban ke-
rült el a rétről, majd Korom-
manóra, akit a szél röpített 
be az ablakon. Később Pi-
roska is csatlakozik a csapat-
hoz, akit Korommanó egy 
elhagyott kártyalapról vará-
zsol le. A négy barát együtt 

tölt minden percet jóban, 
rosszban.

Mit gondoltok végig a 
vonaton maradnak? Olvas-
sátok el a történetet és meg-
tudhatjátok mivel is telik 
mesés életük!

Részlet a könyvből:
„A korommanó, aki eddig 

csöndesen üldögélt a bir-
kagyapjúban, most előbújt 
és rámosolyodott Piroskára.

– Tudod mit? Varázsol-
junk együtt! Add a kezedet!

A tarka ruhás, virágcsok-
ros kártyababa mosolyog-
va nyújtotta a kezét a fekete 
manónak. Énekelni kezd-
tek: Olvadj hó, pattogj, tűz, 
énekszó fagyot űz...

Mire ezt háromszor el-
énekelték, vidám füstöcs-
ke kezdett bodorodni a ké-
ményből, a rengeteg hó 
pedig...

– Ejnye hát hova lett a 
hó?- kapkodta a fejét az öreg-
ember. - És már hajnalodik?

Az ereszen verebek ug-
ráltak, a kutya pedig, amely 
a varázslat folytán hirtelen 
kiszabadult a hóba temetett 
óljából, vad ugrándozásba 
kezdett örömében....”

Törökné Antal Mária
Cimbora klub vezető
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Könyvtári percek

Új könyvek a könyvtárban
Májusban ismét számos könyvvel bővült könyvtári állo-

mányunk. Beszerzésünk során kiemelt figyelmet fordítot-
tunk a szünidei kötelező olvasmányokra is. A Jankovich 
Miklós Általános Iskola tanítóival és magyar szakos tanára-
ival egyeztetve beszereztük az általuk ajánlott olvasmányo-

kat az alsósok és felsősök részére egyaránt. A kötelező olvas-
mányok mellett nem feledkeztünk meg felnőtt olvasóinkról 
sem, nekik is sok érdekes nyári olvasmányt kínálunk.

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros
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Ajánló
Gombos Tünde: Pata-

ki Emma naplója - Amikor 
szemberohan az élet

Gombos Tünde második 
regénye egy kamasz nap-
lóján alapuló igaz történet. 
Lebilincselő, megdöbben-
tő és elgondolkodtató. Mi-
ként éli meg a kamaszkor 
éveit egy anya nélkül felnö-
vő lány? Milyen az élet két 
alkoholista felnőttel, akik-
ben nem lel támaszra egy 
gyerek? Hogyan tud egyen-
súlyozni szigorú orvos apja 
elvárásai és laza barátai ki-
csapongásai között a magá-
ra maradt lány? Persze jön 
a nagy szerelem is, ami nem 
mindig rózsaszín. És ha ez 
még mind nem lenne elég, 
van olyan, amikor szembe-
rohan az élet és bizony ne-
héz akadályokat hoz ma-
gával, amikben a kamasz 
lánynak felnőttként kell vi-

selkednie. Ez Pataki Emma 
regénye, ami garantáltan az 
olvasó szívéig hatol. Őszin-
te, érzelmekben gazdag, ol-
vasmányos, élettel teli nap-
ló-regény. Gombos Tünde 
regénye az olvasók értéke-
lése alapján az idén Arany-
könyv-díjat nyert!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Könyvek felajánlása
Olvasóink felajánlásainak köszönhetően sok szép könyv-

vel bővült az évek során a könyvtár állománya, valamint so-
kan válogathatnak az ingyen elvihető könyvek polcairól is. 
Befogadó kapacitásunk azonban véges, ezért kérjük, hogy 
aki szeretné behozni és az ingyenesen elvihető könyvek 
közé tenni a már nem használt könyveit, az előtte egyez-
tessen a könyvtárral a 25/440-456-os telefonszámon, face-
bookon vagy e-mailben, a rackonyvtar@racalmas.hu címen. 
Köszönjük!

Nyáron mindenkinek kicsit több ideje van olvasni, még mindig be le-
het kapcsolódni a kihívásokba!

 Schmidt-Czetli Ágnes könyvtáros
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Országos siker a Jankovich-ban
 „Tiszán innen, Dunán 

túl” címmel országos nép-
daléneklési minősítő ver-
senyt írt ki az Oktatási Hi-
vatal Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központja, ame-
lyen iskolánk két tanulója 
is nevezett. Kisegyüttes ka-
tegóriában Mikó Fanni és 
Ranga Petra Boglárka kép-
viselte iskolánkat és a tele-
pülést. 

A verseny megyei fordu-
lóját március 22-én rendez-
ték Székesfehérváron, ahol a 
lányok csík megyei dalcsok-
rát a zsűri kiemelt arany mi-
nősítéssel díjazta és tovább 
jutatta őket az országos dön-
tőre. Így továbbra sem pi-
hentünk, hanem folytattuk a 
felkészülést, hiszen az ország 
legjobb népdalénekesei közé 
kerültünk.

A verseny pedagógiai cél-
ja: a tehetséggondozás, te-
hetségnevelés, a gyermekek 
zenei érdeklődésének felkel-
tése, a magyar népi kultú-
ra, néphagyományok meg-
ismertetése, a népdaléneklés 
elterjesztése, a kodályi és 

bartóki hagyományok ápo-
lása, az önálló és csoportos 
előadásmód fejlesztése. A 
verseny döntőjét május 19-
én rendezték meg Érden, a 
Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában.

A verseny korcsoportok 
szerinti megoszlása: I. kor-
csoport: 5-6. évfolyam, II. 

korcsoport: 7-8. évfolyam, 
III. korcsoport: 9-12. évfo-
lyam. A verseny kategóri-
ái: 1. kategória: szólóének, 
2. kategória: kisegyüttes, 3. 
kategória: énekegyüttes. A 
döntőre az országból 530 
tanuló jutott be, akik között 
Petra és a Fanni az első kor-
csoportot képviselte.

A színvonalas megnyitó 
után kezdődtek a fellépések 
három- és négytagú szakmai 
zsűri előtt, akik az énekeset 
bronz, ezüst, arany illetve ki-
emelt arany minősítésben 
részesítette. A jól felkészült 
mezőnyben viszont nem volt 
könnyű dolguk. 

A fellépés után izgatottan 
vártuk a döntést. Már az is 
boldoggá tett minket, hogy 
eddig eljutottunk, az ered-
mény azonban teljessé tette 
az örömünket. Bodza Klára 
Eötvös József-életműdíjas 
és Magyar Arany Érdemke-
reszttel kitüntetett népdal-
énekes, Maczkó Mária eM-
eRTon-, Magyar Örökség és 
Prima díjas népdalénekes, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszé-
kének tanára és Papp Ág-
nes a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem népiének 
tanára ARANY minősítés-
sel ismerte el Fanni és Petra 
énektudását.

Gratulálunk!
Márkusné Igmándi Zita

felkészítő tanár

Ünnepélyes díjátadó
A 2017/2018. évi tanul-

mányi versenyek szervező-
jeként az Oktatási Hivatal 
Székesfehérvári Pedagógiai 
Oktatási Központja ünnepé-
lyes megyei díjátadó ünnep-
séget rendezett 2018.05.29. 
a Székesfehérvári SzC Vö-
rösmarty Mihály Ipari 
Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájában, amelyen 
díjazták a tanulmányi ver-
senyeken részt vett diákokat 
és köszöntötték a felkészítő 
pedagógusokat. 

Iskolánkból három tanu-
ló kapott meghívást a ren-
dezvényre Poór Panna, aki a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-
mendencei helyesíró ver-
senyen megyei 3. helyezett 
lett, felkészítő tanára Panyi 
Erika.

Mikó Fanni és Ranga 
Petra Boglárka, akik a „Ti-
szán innen, Dunán túl” or-
szágos minősítő népdal-
éneklési verseny megyei 
fordulóján kiemelt arany 
minősítésben részesült, fel-

készítő tanáruk Márkusné 
Igmándi Zita.

A szép eredményekért 
oklevelet, könyvjutalmat és 

ajándékutalványt kaptak ta-
nulóink.

Gratulálunk nekik!
Márkusné Igmándi Zita
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Szakma Sztár Fesztivál
Április elején a hetedikes 

évfolyam ellátogatott Buda-
pestre a Hungexpo területén 
megrendezett Szakma Sztár 
Fesztiválra. Ezen a rendez-
vényen a pályaválasztás előtt 
álló diákok megnézhetnek 
és kipróbálhatnak egy-egy 
szakmát.

Tárlatvezető segítségével 
körbejártuk a rendezvényt, 

majd kis csoportokban, rész-
letesebben is megnézhet-
tük a minket érdeklő stan-
dokat, ahol a nekünk szóló 
feladatokban saját magunk 
is kipróbálhattuk a tehet-
ségünket. Munka közben 
nézhettük a fodrászokat, 
kozmetikusokat, festőket, 
burkolókat. Szemléletes és 
látványos kísérleteket lát-

hattunk a vegyészek stand-
jánál, ahol mi is izgalmas kí-
sérleteket végezhettünk. A 
marketingesek egy kis bolt-
részletet rendeztek be, a 
cukrászoknál pedig megta-
nulhattuk a marcipánfigura 
készítés rejtelmeit. A tech-
nika segítségével ki lehetett 
próbálni, hogy milyen egy 
mozdonyt vezetni.

Összességében egy nagyon 
érdekes szakmai kiránduláson 
vehettünk részt, ami minden-
kinek nagyon tetszett, és ami 
segítséget nyújt a jövő évi pá-
lyaválasztásunkhoz.

Köszönjük a Dunaújváro-
si Iparkamara munkatársá-
nak, Kőhalmi Kálmánnak és 
István bácsinak a segítségét!

Kupsza Noémi 7.b

Cserkész nyár
A cserkészek az idén nyá-

ron sem fognak unatkozni! 
Sikerült érdekes, tartalmas 
és hasznos programokkal, 
táborokkal telezsúfolnunk a 
szünidőt. Több eseményünk 
nyitott a családok és kívülál-
lók számára is.

Legutóbbi őrsi foglalko-
zásunkon beszélgettünk a 
cserkésztörvényekről, ismer-
kedtünk a rovásírás alap-
jaival, sorra vettük a tábori 
építményeket, megismertük 
a sérülések fajtáit. Szakkép-
zett ápolónő segítségével új-
raélesztettünk egy gyakor-
lásra szolgáló babát.

Bicskére utaztunk a helyi 
csapat újjáalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából szer-
vezett programokra. Városi, 
egyházi és cserkészvezetők 
méltatták a csapat munká-
ját, köszöntötték vendéglá-
tóinkat. Mi kiscserkészeink 

aerobik bemutatóját vittük 
ajándékba. Többek között 
népi játékokkal, íjászattal, 
arcfestéssel, táncházzal ütöt-
tük el az időt. A születésna-
pi torta-költemény egy cser-
késztábort formált meg, ami 
jól esett a finom babgulyás 
után.

Június 17-én a szentmise 
után a Nagy-szigetben csa-
ládi pikniket tartottunk sok 
finomsággal, játékkal, be-
szélgetéssel. 24-én a Pilisbe 
voltunk túrázni Pilisszent-
lászló Spartacus-ösvény – 
ApátKuti-völgy – Szent 
László-völgy – Pilisszent-
lászló útvonalon.

A Visnyeszéplaki Ha-
gyományőrző Táborba július 
2-7. között küldünk gyere-
keket, Kaposvártól 30km-re 
a Zselic dombjai közé. 20-
40 fő közötti keretet kap-
tunk. Fafaragás, kosárfonás, 

gyógynövény ismeret, lovas 
foglalkozások, néptánc mind 
a kínálat része. A nomád tá-
bor teljes ellátással ingyenes 
pályázatoknak köszönhető-
en!

Július elején őrsi foglal-
kozásokkal készülünk a csa-
pattáborra. Az idén expedí-
ciót tervezünk Pápua-földre. 
Megismerjük a távoli ország 
kultúráját, élővilágát, ételeit, 
szokásait. 

Két héten keresztül a 
cserkészkerület vezetőképző 
táborának ellátásáért és élel-
mezéséért leszünk felelősek. 
Itt látjuk vendégül kiscser-
készeinket négy napra. 

Augusztus 17-19. között 
Scoutland néven cserkész 
kulturális fesztivált rendez 
szövetségünk Dunaújvá-
rosban a Szalki-szigeten. A 
16 év feletti korosztály ál-
dozatos önkéntes munkáját 
szeretnék elismerni, meg-
köszönni ezzel az ingyenes 
eseménnyel.

Több túrát is tervezünk 
hegyekbe, vízpartra, me-
lyekhez csatlakozhatnak a 
cserkészet után érdeklődők. 
Friss híreket, információkat 
a Szent Miklós Cserkész-
csapat facebook csoportjá-
ban találhatnak.

Blau Sándor
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A Jankovich iskola diákolimpiai sikerei
A 2017/18-as tanévben 

is kiválóan szerepeltek isko-
lánk ifjú sportolói a Diák-
olimpiai versenyeken.

 A sakkozók elkényeztet-
nek bennünket azzal, hogy 
évről-évre eljutnak az or-
szágos döntőig. Ekkora si-
ker még nem volt: az érték-
számmal rendelkező Tancsa 
Tamás országos diákolimpi-
ai bajnok lett. Hegedűs Luca 
2., míg Molnár Kiara az 
amatőrök versenyében 3. he-
lyen végzett. Ennek előzmé-
nyeként a megyei diákolim-
pián Hegedűs Luca, Tancsa 
Tamás, Tóth Noel, Molnár 
Kiara elsők, Hegedűs Do-
minik, Krizsán Krisztina 
másodikak lettek. Az ered-
ményüknek köszönhetően, a 
megye legeredményesebb is-
kolája lettünk. Köszönjük a 
szép eredményeket és továb-
bi sikereket kívánunk!

Labdajátékokban már 
ősszel elkezdődnek a ver-
senyek. Tavaszi fordulókkal 
és a körzeti döntővel zárul-
nak. Innen a körzeti bajnok 
jut tovább kézilabdában a 
megyei elődöntőbe, labda-
rúgásban egyből a megyei 
döntőbe. 

 Időrendi sorrend-
ben először a kézilabdás lá-
nyok (5.-6. osztályosok) 
nyerték meg a körzeti dön-

tőt és képviselték iskolánkat 
a megyei elődöntőben, ahol 
3. helyen végeztek. Faze-
kas Krisztina edző keze alatt 
szépen alakul a csapat. Még 
két évig együtt küzdhetnek 
a jobb eredményekért. A sok 
gyakorlás meghozza majd a 
nagyobb sikert is számukra, 
megérdemlik. Csapattagok: 
Budai Kamilla, Csapó Csil-
lag, Danó Lívia, Hegedűs 
Luca, Molnár Rebeka, Pal-
czer Kitti, Pomóthy Panna, 

Tóth Viktória Lujza, Tur-
csány Fruzsina. Büszkék, va-
gyunk, hiszen minden ered-
ménnyel iskolánk jó hírét 
keltik. 

A fiúknak nem sike-
rült úgy ez a versenysoro-
zat, ahogy szerették volna. 
Létszám problémákkal és 
sérülésekkel is bajlódtak. 
Tisztességgel helytálltak. 
A negyedikesekkel kiegé-
szített 5.-6.-os fiúk a kör-
zetben IV., míg a 7-8.-osok 

az I. helyet szerezték meg. 
A megyei elődöntőre kissé 
elfogyott a lendület, negye-
dikek lettek. Mindkét csa-
pat tagjai: Bencsik Ákos, 
Csiszár Balázs, Csiszár 
Zsombor, Kálmán Kristóf, 
Kunos Miklós, Láng Lász-
ló Márk, Mák Zsombor, 
Mészáros Bálint, Székely 
Zsombor, Takács Ádám, 
Tóth-Bálint Ádám, Va-
sánszki Noel, Hegedűs Do-
minik, Noé Marcell, Noé 

Hátsó sor balról : Molnár Kiara, Hegedűs Dominik, Hegedűs Luca. Első sor balról: Krizsán Balázs, Tóth Noel, 
Tancsa Tamás, Krizsán Krisztina

Büszkék, vagyunk, hiszen minden eredménnyel iskolánk jó hírét keltik

Edző: Garda István Hátsó sor balról: Szabó Barnabás, Braun Ádám, 
Tapodi Benedek, Meskál Hunor. Első sor balról: Tóth Noel, Somogyi 
Keve, Lampert Adrián, Ács Róbert, Dobos Alex
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Roland, Szilágyi Dominik, 
Takács Ádám. 

Két korcsoport képvisel-
te iskolánkat labdarúgásból 
a diákolimpián. Mindket-
tő megnyerte a körzeti baj-
nokságot, majd áprilisban 
Fehérváron a megye leg-
jobbjaival mérhették össze 
erejüket. Az I. korcsopor-
tosok (1.-2. osztályosok) az 
ötödik helyet szerezték meg. 

Szokásos tavaszi verse-
nyünk a körzeti mezei fu-
tóverseny Adonyban és 
az összetett atlétika Sza-
badegyházán. Az influen-
za miatt nem tudtunk min-
den korosztályban csapattal 
megjelenni, de így is érmeket 
és a jövőre nézve megfelelő 
tapasztalatokat szereztünk. 
A 7.-8. osztályos fiúknál és 
az ötödikes lányoknál csak 
egyéni versenyzőket indítot-
tunk. 7-8. osztályt képvisel-
ték: Széplaki Martin, Polgár 
Dávid, Jankovics Bálint 

A második korcsoportos 
fiúk két csapatot is ki tudtak 
állítani. Csapattagok: Andó-
Albert Milán, Fridrich Noel, 
Géró Dominik, Kobolák 
Imre, Lampert Olivér, Mák 
Zsombor, Mészáros Bence, 
Nagy Roland.

A körzeti versenyről me-
gyeire jutott tanulóink: Bog-
nár Zsófia a körzeti bajno-
ki cím után a megyein a 11. 
helyet, míg Nagy Roland a 
körzeti 2. hely után a me-
gyein a szintén előkelő 12. 
helyen végzett.

Az 5-6. osztályos fiúk csa-
pata a körzeti Diákolimpi-

án a II. lett, tagjai: Demeter 
Robert, Fazekas Bálint, Kis-
Szabó Áron, Koszti Levente.

Szabadegyházán az ösz-
szetett atlétikai egyéni ver-
senyt a kép baloldalán gug-
goló Kálmán Kristóf nyerte 
meg. Az Andó-Albert Mi-
lán, Fridrich Noel, Nagy 
Roland, Török Ádám, Kál-

mán Kristóf, Nyári Martin 
összeállítású csapat bronzér-
mes lett.

Gratulálunk minden 
sportolónknak! Kitartást, to-
vábbi sikereket és jó munkát 
kívánunk!

Az iskola testnevelői: 
Judit néni, Zsuzsa néni 

és Józsi bácsi

A megyei döntőn VII. helyen végzett II. korcsoportos (3.-4. osztályosok) csapatunk: Hátsó sor: Perczel Ákos, 
Pukánszky Áron, Andó-Albert Milán, Ecsődi Levente, Bognár Zsombor, Török Ádám. Első sor: Fridrich Noel, 
Kecskés Kevin, Garda Júlia Sára, Lampert Olivér, Poór Dénes. Kapusok: Mák Zsombor, Kobolák Imre. Edző: 
Bécs Krisztina

Hátsó sor balról: Jankovics Bálint, Polgár Dávid, Fazekas Bálint, Koszti Levente,Demeter Róbert. Előttük 
állnak balról: Nagy Roland, Bognár Zsófia, Plósz Regina, Török Ádám. Első sorban balról: Lampert Olivér, 
Andó-Albert Milán, Fridrich Noel, Mák Zsombor, Kobolák Imre. Guggolnak balról: Kálmán Kristóf, Nyári 
Martin

A legfrissebb 
hírünk!

Június 10-én Reiter Zol-
tán megnyerte a Magyar 
Íjász Szövetség Suli Íjász 
Bajnokság országos döntő-
jét, így Ő lett a tanév utolsó 
diákolimpiai bajnoka!
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1Úton nemzetközi zarándoklat
A Mária út Közhasznú 

Egyesület június 6-kán Kul-
cson tartotta országos szer-
vezői értekezletét, ahol a az 
idei évben ötödik alkalom-
mal megrendezésre kerülő, 
1Úton nemzetközi zarán-
doklat tennivalóit beszél-
ték meg a résztvevők. A za-
rándoklat két fővédnöke, dr. 
Erdő Péter bíboros és Novák 
Katalin család- és ifjúság-
ügyi államtitkár asszony le-
vélben üdvözölte a tanács-
kozást.

Galgócziné dr. Szabó Zsó-
fia a program vezetője el-
mondta, hogy az idei évben 
a Mária út teljes útvonalán 
közel 110 magyar, 40 erdé-
lyi, 10 felvidéki, 1 szlovén és 
5 osztrák szakaszon indul-
nak el augusztus 25-én za-
rándokok. Ez a nagyarányú 
csatlakozás is mutatja, hogy 
egyre többen érdeklődnek 
a zarándoklás iránt, egy-
re többekben fogalmazódik 
meg, hogy valamilyen több-
lettel, lelki tartalommal tölt-
sék meg aktív szabadidős te-
vékenységüket. 

A Mária út ma már csak-
nem 1500 km-e lehetősé-
get biztosít arra, hogy akik 
ki szeretnék próbálni a za-
rándoklást, itthon is megte-

hessék, hiszen a hazai utak 
is értékes, szép látnivaló-
kat kínálnak, és egyben ki-
tűnő alkalmat nyújtanak a 
közösségépítésre. Az 1Úton 
zarándoknap ez évben az 
édesanyákért kerül felaján-
lásra.

Jobb Gyula, Kulcs polgár-
mestere üdvözlő szavaiban 
kiemelte a település csodás 
természeti környezetét, vala-
mint az épített látnivalókat. 
Menyhártné dr. Zsiros Mária, 
a Mária út térségi szervezője 
elmondta, hogy a tavalyi si-
keres zarándoklat megmu-
tatta, hogy az 1Úton jelen-
tős mértékben hozzájárul az 
egymáshoz közeli települé-
sek összefogásához. Az idén 

új kapcsolatokat kezdtek ki-
építeni. Adony, Kulcs Rácal-
más és Dunaújváros mellé 
várják a nagyvenyimi, perká-
tai és az iváncsai zarándokok 
bekapcsolódását is. Külön 
kiemelte, hogy az alsószent-
iváni Mária kegyhely az út 
egyik fontos állomása lesz, 
amiről Fekete Zoltánné, az 
alsószentiváni egyházközség 
világi elnöke tartott értékes 
bemutatkozó előadást. 

A szervezők ez évben 
rajz- és elbeszélés pályáza-
tot hirdettek az általános 
iskolás tanulóknak Az én 
édesanyám címmel, ami-
nek eredményhirdetése az 
augusztus 25-kei rendez-
vényen lesz. Már be is ér-

keztek az első pályázatok, 
de még lehet pályázni. Az 
alsó tagozatosoktól rajzot, 
a felső tagozatosoktól elbe-
szélést várnak. A beküldés 
határideje: 2018. június 30. 
A pályázatokat postán kell 
beküldeni. Postacím: 2458 
Kulcs Kossuth Lajos utca 
85. Faluház.

A zarándoknap szakasza-
iról, programjairól részle-
tes információk a Mária Út 
honlapján, illetve a Mária Út 
facebook oldalán találhatók, 
és a helyi újságok is közöl-
ni fogják a szervezéssel kap-
csolatos híreket, tudnivaló-
kat. A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak augusztus 
25-én a zarándoknapra!

Sikeresen teljesítettük az idei Mátra túrát
Nagy sportáruházunk 

hozzáértő szervezésében jú-
nius 9-én az idén is lezaj-
lott a Mátra túra. Városvédő 
Egyesületünk támogatásával 
útra kelő különítményünk 
jó hangulatban, kitartóan 
és sikeresen teljesítette a 13 
km-esnek meghirdetett, va-
lójában több, mint 16 km 
megtételét kívánó útvonalat. 
Az időjárás kegyeibe fogad-
ta a mintegy 3.500 túrázót, 
ugyanis Mátrafüreden haj-
nalra elállt az országos ki-
terjedésű esőzés, azonban 
maga után hagyta a felázott 

talajt és az erősen párás leve-
gőt. Mindez megnehezítet-
te a túrázók dolgát. Erősen 
kellett koncentrálni a né-
hol igen köves, csúszós tala-
jon lépkedve, hegynek föl és 
völgybe le. Az 550 méteres 
szintkülönbséget is legyőz-
ve csapatunk minden tagja 
baleset nélkül, épségben cél-
ba ért. Kellemesen elfáradva, 
élményekkel telve utaztunk 
haza. Minden résztvevőnek 
gratulálok kiváló sporttelje-
sítményéhez! 

Terekiné Rendes Éva 
szervező
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Reformszelek a rendszerváltás előtt

Rácalmás évezredei XIV.



Az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió közötti fegy-
verkezési verseny a jóval ke-
vésbé hatékony szovjet gaz-
daságot megrendítette. A 
problémákkal elsőként Gor-
bacsov nézett szembe, aki 
igyekezett a termelés szer-
kezetét átalakítani, a társa-
dalmi rendszert demokrati-
zálni. Míg Kádár tekintélye 
külföldön nőtt, a gazdasá-
gi problémák egyre inkább 
éreztették a hatásukat Ma-
gyarországon is. Az élet-
színvonal romlását nyuga-
ti kölcsönökkel próbálták 
- eredménytelenül - megál-
lítani. Rácalmás fejlődése is 
lelassult ebben az időszak-
ban, néhány környező te-
lepülés messze megelőzött 
bennünket.

Az oktatási rendszerben a 
demokratikus fordulat négy 
évvel korábban következett 
be, mint a nagypolitikában. 
A nyolcvanas évek már an-
nak a jegyében telnek, hogy 
miképpen is lehetne a nyu-
gati és a szocialista országok 
pedagógiai kutatásait itthon 
is érvényesíteni. Az 1985. évi 
I. törvény az oktatásról alap-
koncepciója már egy európai 
stílusú oktatásszabályozás 
volt. A törvény vezéreszmé-
je az iskola és a pedagógus 
szakmai önállósága, a helyi 

igényekhez való alkalmaz-
kodás elve volt. Utat nyi-
tott az alternatív elvek sze-
rint működő óvodáknak és 
iskoláknak (Zsolnai-progra-
mok, Alternatív Közgazda-
sági Gimnázium, Waldorf-
óvoda stb.) 

A törvénynek az isko-
lai önállóságra, helyi igé-
nyekhez való alkalmazko-
dásra vonatkozó üzenetét 
a pedagógusok nem fogad-
ták egyöntetű lelkesedéssel. 
Nem érezték a helyi neve-
lési rendszer kialakításának 
szükségességét, mert az is-
kolák közötti különbséget 
csak a tárgyi feltételekben 
látták. Több mint száz éven 
át az volt a természetes, hogy 
egységes tananyagot közve-
títenek, azonos módsze-

rekkel. Lassú folyamat volt, 
mire felfedezték, hogy elté-
rő társadalmi környezetben 
működnek, más-más közeg-
ből jönnek a tanulók, a tan-
testületek sem egyformák, 
és különbözőek az elvárások 
is az egyes intézményekkel 
szemben. Az erősségeikkel 
és gyengeségeikkel szembe-
sülve kitűzték céljaikat, és 
ehhez keresték a módsze-
reket, melyekkel eredmé-
nyesebben dolgozhatnak. 
Mindez nagy változás volt 
az előző időszakhoz képest, 
amikor a járási művelődési 
osztály döntött mindenről, 
az osztályösszevonásokról 
és bontásokról, az igazgatók 
személyéről, a pedagógusok 
alkalmazásáról. A községi 
tanácsok is idegenül mozog-

tak új, fenntartói szerepkö-
rükben. 

Az igazgatói állást nyilvá-
nos pályázat alapján kellett 
betölteni, és a nevelőtestü-
letek egyetértési, azaz vétó-
jogot kaptak a kiválasztás-
ban. A községi tanács nem 
nevezhette ki azt, akinek a 
pályázatát nem fogadta el 
a tantestület. Az egyetérté-
si jog aztán a következő év-
ben már véleményezési jog-
ra szűkült, a tantestületek e 
nagy horderejű döntésre való 
alkalmatlanságára hivatkoz-
va. A valódi ok azonban az 
volt, hogy a mindenkori ha-
talom nem akarta kiengedni 
a kezéből ezt a döntést, hi-
szen az igazgató személyén 
keresztül tudta leginkább ér-
vényesíteni akaratát az isko-
lában. 

A rövid ideig érvényben 
lévő egyetértési jog tette le-
hetővé a rácalmási általános 
iskola nevelőtestülete szá-
mára, hogy vétójogával élve 
igazgatót váltson. A pedagó-
gusok és a korábbi igazgató-
nő rossz viszonya már oda-
vezetett, hogy a tantestület 
meghatározó tagjai a távo-
zást fontolgatták, és több az 
okokat feltárni kívánó ki-
vizsgálás is zajlott. Az úttö-
rőcsapatban végzett munka 
során közösen megtapasz-

Az iskola Szigetfő utca felőli homlokzata

A KRESZ-csoport tagjai

Az iskola udvar felőli része
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talták kollégáim a demok-
ratikus döntéshozatalon és 
együttműködésen alapuló 
munkarend eredményessé-
gét, rám esett a választásuk. 
Mivel munkatársaim aka-
ratából lettem vezető, teljes 
mértékben számíthattam a 
támogatásukra. A Pécsi Fő-
iskola által végzett tanítói 
elégedettség vizsgálat, olyan 
pozitív képet mutatott az 
iskola légköréről, melynek 
csodájára jártak a hallgatók. 
Ez a helyzet jelentősen meg-
könnyítette az iskola egésze 
számára az oktatási rendszer 
változásaihoz történő alkal-
mazkodást. A nevelőtestület 
tagjai éltek a szabadsággal, 
és kezdeményezőképessé-
gük, önálló ötleteik megva-
lósítása szárnyakat adott az 
iskolának. Mindebben ki-
emelkedő szerepe volt Mol-
nár Sándorné igazgató he-
lyettesnek és Jankó Károlyné 
gazdasági vezetőnek.

Eben az időszakban ke-
rült az iskolához időrendben 
Márta István, Oberrecht-
né Papp Gyöngyi, Vagyócz-
ki Istvánné, Fáczán Andrea 
(Kürtösiné), Gyenes Ferenc, 
Pomóthyné Polgár Rita, 
Horváth Csaba, Lamperth 
Jánosné, Baloghné Csavaj-
da Rita és Kiss József. Kivá-
ló volt a konyhás csapatunk, 
és sokat nyertünk Palkovics 
Lászlóné alkalmazásával. 
Lelkiismeretes karbantar-
tókra találtunk Szőlősi Józsi 
bácsi és Bernáth Gábor sze-
mélyében. A takarítók közül 
Rácalmáson Szabó Lajosné, 

Kulcson Halasi Andrásné 
volt az, aki túllátott a saját 
feladatain. 

A közösségi életünk új 
hagyományokkal gazda-
godott. Hangsúlyosabbá 
vált a ballagás, szerenádoz-
tak, banketteztek a diákok. 
Egyre több osztály ment 
év végén kirándulni. A szü-
lői munkaközösség bálokat 
szervezett, melynek bevé-
telét a diákok jutalmazásá-
ra fordítottuk. A korábban 
is megtartott pedagógus 
nap mellett már tantestüle-
ti kirándulások, adventi ösz-
szejövetelek, nyugdíjas bú-
csúztatók is erősítették az 
összetartozás érzését az is-
kola dolgozóiban. 

1987-ben az iskola au-
tót vásárolt, hogy a kulcsi 
óvodásoknak és napközi-
seknek kiszállítsa a tízóra-
it, valamint az ebédet és az 
uzsonnát. A következő év-

ben a konyhát átvette a ven-
déglátó ipari vállalat, mely-
nek következtében az étel 
minősége ugyan elveszítet-
te a korábbi házias jellegét, 
de nem kellett kipótolni az 
élelmezés költségvetését a 
taneszközökre szánt összeg-
ből. 1989-től önálló gazdál-
kodó lett az iskola, és hozzá 
tartozott gazdálkodás szem-
pontjából az óvoda, mely-
ben a korábbi négy óvónő-
höz Schrick Istvánné, Rácz 
Mária (Schilinger Ferenc-
né), Kósa Fehér Erzsébet 
(Balázsi Dezsőné), Pálin-
kás Tiborné, Tóth Tiborné, 
Gálné Bölcskei Rita csatla-
kozott. A kulcsi óvodában 
Kocsis Sándorné és Vercz 
Kálmánné dolgozott.

Tanulóink jól szerepel-
tek a különböző versenye-
ken (szaktárgyi, helyesírási, 
szép kiejtési, sport, közle-
kedési, modellező, szava-

ló, mesemondó stb.) melyek 
nagyrészt úttörő keretben 
zajlottak. Megkezdődött a 
számítástechnika oktatása 
(Commodore gépeken), és 
1989-től szabadon választ-
hatóvá vált az idegen nyelv, 
ám jó darabig sem tanárok, 
sem jó tankönyvek nem áll-
tak az iskolák rendelkezésé-
re. Az utolsó pártállami par-
lament 1990 márciusában 
lehetővé tette pedagógiai 
intézmények létesítését ma-
gánszemélyek és egyesüle-
tek számára, és megengedte 
az iskoláknak, hogy maguk 
határozzák meg pedagógiai 
feladataikat. Az iskolák éle-
tében mindezek következté-
ben néhány évvel korábban 
jelent meg az az eufórikus 
reménykedés és tettvágy, 
melyet a magyar társada-
lom a rendszerváltás során 
élt meg.

Németh Miklósné

A hajdani nyugdíjas búcsúztatón Pálinkás István és Kolek András A konyhások: Pulainé, Jankovichné, Somogyiné, Lángné

Nagy eseménynek számítottak az óvodai farsangok
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RácalmásSportegyesület
Maraton Országos 
Bajnokság

Május közepén Győrben megrendezett Maraton OB-n a 
rácalmási kajakosok és kenusok jól szerepeltek.

A táv korosztálytól függően 5-től, 22 km-ig volt.
A következő eredmények születtek:
K-2 serdülő Horváth Laura, Bucsi Blanka 8.
K-1 serdülő Poszpischil Bálint 11.
K-1 ifi Nagy János 14.
K-1 serdülő Bucsi Dániel 6.
K-2 kölyök Poszpischil Lőrinc, Fridrichk Levente 16.
C-1 ifi Horváth Benedek 5.
Vízi Gábor tanítványa Bucsi Bence kenu kettes számban 

Vass Zoltánnal (LSE) magyar bajnok lett.
Ezzel az eredménnyel Magyarországot képviseli Horvát-

országban a júliusban megrendezésre kerülő Ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon.

Bucsi Bence kenu kettes számban Vass Zoltánnal (LSE) magyar bajnok 
lett! Gratulálunk!

Eb vagy vb a tét
Szegeden a rácalmásiak két kenusa az ifik meghívásos ver-

senyén nagy lépést tett előre a világbajnokságon vagy az Eu-
rópa-bajnokságon indulási jog kiharcolásában. Az eredmény 
a kenu négyesek összeállításánál számít.

Horváth Benedek II. míg Bucsi Bálint a döntő futamban 
az V. helyezést érte el.

Az utolsó válogató verseny is lezajlik Szolnokon, mire a 
cikk megjelenik, s akkor tudjuk meg milyen egységben tud 
indulni a két kenusunk.

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Küldöttgyűlést tartott 
a Rácalmás SE

Bencs Attila elnökletével küldöttgyűlést tartott a Rácalmás 
Sportegyesület a közelmúltban. Részt vett az eseményen Pölöskei 
Zsuzsanna könyvelő és dr. Bozsitsné dr. Pető Erzsébet ügyvéd, va-
lamint Deimel Petra, a Rácalmási Rendezvényközpont és Sport-
csarnok igazgatója, aki ismertette a sportcsarnok működésének 
tervezett rendjét.

A küldöttgyűlésen részt vevő tagok egyhangúlag elfogad-
ták az beszámolót és a tervet, valamint a RSE alapszabályának 
kisebb módosítása is megtörtént. (A részletek tekintetében az 
egyesület honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.)

Néhány kiemelendő dolog az egyesület életéből. A sakk szak-
ág átmenetileg szünetel. Az egyesület vezetői megköszönték 
Kondás Lászlónak az eddigi odaadó tevékenységét. A futball, a 
kézilabda, a vízi sport, az íjászat sikeresen működik. Elmondható 
továbbá, hogy a tömegsport is egyre népszerűbb. Az Iramszarva-
sok focija kiemelendő az egyéb hobbi sporttevékenységek közül.

A Rácalmás SE 386 taggal működik, többségük – összesen 
270 tag – rácalmási! Ezt rekord adatként tarthatjuk számon.

Az RSE fő támogatója a Hamburger Hungária, amely mint-
egy 20 millió forinttal, Ft-tal (főként TAO-támogatásként) já-
rul hozzá az egyesület tevékenységéhez. Az önkormányzat mint-
egy 15 millió forinttal és a létesítmények fenntartásával segíti a 
sportegyesületet, míg a tagdíjak 4-5 millió forintot tesznek ki. 
Immáron mintegy 40 millió forint eszközértékkel rendelkezik az 
RSE! Ezúttal is zömében tárgyi eszközök (például kapuk, sport-
felszerelések stb.) beszerzése volt a cél, de egy defibrillátor is ke-
rült a focipályára.

Köszönet minden támogatónak, aki a bálok, 1%-ok formájá-
ban, illetve a fizikai, szervezési tevékenységben az egyesület mű-
ködéséhez hozzájárult.

A küldöttgyűlésen megállapodtak abban is, hogy a tagdíj 
2018-ban 2000 forint lett (ami még mindig a környék legala-
csonyabb tagdíja), amire szükség van a támogatások önrészé-
hez, mert például a vízi szakosztály az önkormányzati támoga-
tás csaknem felét nem tudta igénybe venni önrész , illetve egyéb 
célzott támogatások hiányában 2017-ben. 

További információ: sportágválasztó rendezvényt szervez az 
Rácalmás SE szeptember 8-án a sportcsarnokban!

Várják az RSE tevékenységének szervezésében részt ven-
ni kívánó felnőtteket, különösen az őszi tisztújítási lehetőség 
miatt is.

Dunavarsányi utánpótlás verseny
A Rácalmás SE vízisport 

szakosztályának serdülő és 
ifjúsági versenyzői részt vet-
tek a Dunavarsányban meg-
rendezett utánpótlás ver-
senyen is, amelyre mintegy 
500 nevezés érkezett.

A rácalmásiak remekül 
szerepeltek. Eredmények:

Nagy János I. helyezés
Bencs Botond II. helyezés
Csőregi Dorka II. helyezés
Bucsi Blanka II. helyezés
Horváth Laura VII. helyezés
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Évet értékelt 
az alapítvány 

Tavaly januárban új ci-
vil szervezet jött létre Rá-
calmáson: megalakult a 
Duna-menti Települések 
Szabadidő, Vízisport és Ví-
ziturizmusáért Alapítvány. 
Idén május 18-án tartotta 
meg az alapítvány kuratóri-
uma a tavalyi munkát érté-
kelő ülését.

A helyi vállalkozók által 
létrehozott nonprofit szer-
vezet fő célkitűzése, hogy 
támogassa a Rácalmáson 
vízisportokat űző gyerekek 
és felnőttek sporttevékeny-
ségét, valamint a vízispor-
tokhoz és a víziturizmus-
hoz kapcsolódó szabadidős 
rendezvények szervezését. 
Mint azt az ülésen dr. Bu-
csi László kuratóriumi el-
nök megfogalmazta, már a 
működés első évében ered-
ményeket tudott felmutat-
ni a szervezet. Támogatták 
többek között a Rácalmás 
SE vízi- és szabadidősport 
szakosztályában sportoló 

gyerekek edzőtáborozását, 
a szakosztály eszközparkját 
egy MK1-es kajakkal bőví-
tették, s ugyanilyen típusú 
hajót adományoztak a du-
navecsei vízisportolóknak is. 
A Csepel-szigetet megkerü-
lő vízitúrát is szerveztek fel-
nőtt és masters korosztályú 
résztvevőknek, emellett több 
alkalommal is anyagi támo-
gatást nyújtottak a rácalmási 
versenyzők utaztatásához is. 

A kuratóriumi ülés részt-
vevői egyhangúlag elfogad-
ták az alapítvány tavalyi évi 
gazdálkodásáról szóló be-
számolót.

Ami a jövőbeni célokat il-
leti, az alapítvány a kormány 
által meghirdetett Bejárható 
Magyarország Program ke-
retében elnyerhető pályázati 
forrásokat megcélozva sze-
retné növelni anyagi lehető-
ségeit, de természetesen to-
vábbra is szívesen fogadják a 
szülők, támogatók felajánlá-
sait is. 

Pahocsa László alapító, dr. Bucsi László, a kuratórium elnöke és Bölcs-
kei Ferenc kuratóriumi tag, a Rácalmás SE vízi- és szabadidősport 
szakosztályának vezetője is jelen volt az ülésen

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 

 

Harkányban 3 szobás, 61 m2-es, földszinti, társasházi téglalakás 200 m2 kert-
résszel magánszemélytől eladó, vagy rácalmási lakóházra cserélhető. Gyógy-
fürdő, üzletek, autóbuszpályudvar 5 percen belül, szálláshely-szolgáltatásra, 
befektetésnek is ideális. Irányára 11 millió Ft, berendezéssel együtt. Érdek-
lődni a 30/397-9592-es telefonszámon lehet.

q

Eladnám Rácalmás, Bajcsy Zs. u. 10. szám alatti kertes házamat, amely telje-
sen közművesített. Négy szoba, kettő konyha és kettő fürdőszoba + mellék-
épület. Terület: kb 800m2. Irányár: 4 millió forint. Érd.: 30/92-96-740.

ApróhirdetésApróhirdetés

Ki tud róla!?
Hetényi István Rácalmás 

története című könyvében 
azt írja, hogy a rácalmási 
urak a kiegyezés emlékére 
az országos mozgalom kere-
tében, három tölgyfát ültet-
tek a rácalmási határba. Két 
fa még áll az adonyi határnál. 
Ezt Hetényi 1996-ban írta.

Remélem, hogy van né-
hány rácalmási lakos, aki is-
meri ezeket a fákat. A fák 
150 évesek.

Aki tud róla kérem jelezze 
személyesen, vagy telefonon 
nekem: 06-20-932-9307. Rá-
calmás, József Attila utca 46. 

Szalai Árpád
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

Hirdessen lapunkban!
Valamennyi rácalmási lakóhoz eljut!
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. július 20-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. július 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb július 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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!

Somogyi Réka, 2018. május 31., Korányi tér,
Rajnai Dominik, 2018. június 1., Arany J. u.
Tóth Viktor, 2018. június 5., Rácalmás, Sárvári utca
Égető Márton, 2018. június 6., Mikszáth K. utca
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

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

Állatorvosi rendelő: 

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

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

Fodor István református lelkész  30/223-3753

Mozgalmas május és június!
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ-

ban az elmúlt időszakban is folyamatosak a céges, családi és 
egyéb rendezvények. Részt vettünk, mint szervezők a foci-
pályán megtartásra kerülő május elsejei rendezvényen, ahol a 
művelődési házzal közösen mind az előkészületi, mind pedig 
az utómunkákban aktívan kivettük a részünket. Helyszínt 
biztosítottunk az idei évben is az immáron X. alkalommal 
megrendezésre kerülő nagy sikerű Almavirág Fesztiválnak, 
amely a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szerve-
zésében került megrendezésre. Reméljük az idei évihez ha-
sonlóan, a jövő évi rendezvény is nagy sikereknek fog ör-

vendeni. A fesztiválra való 
készülődés alatt és utána is 
folyamatosan helyszínt biz-
tosítottunk egyéb céges és 
családi rendezvényeknek, 
valamint pénteki és szom-
bati napokon szertartások-
nak és lakodalmaknak. 

 Túráztunk a tanösvényen iskolás és felnőtt csoportokkal, 
akik szép élményekkel gazdagodva tértek haza tőlünk egy 
vidám nap után. Az idei évben is nálunk került megrende-
zésre a Gyereknap, amelyre számos helyi és közeli települé-
sen élő családok látogattak el. A kúria területére érkezők pe-
dig, bízunk abban, hogy az idei évben is értékelték a parkban 
folytatott rengeteg munkát, amelynek köszönhetően színvo-
nalas környezetet tudunk biztosítani az itt megtartásra kerü-
lő kisebb, nagyobb rendezvényeknek egyaránt. 

Jankovich-kúria dolgozói

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT


