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Miniszterelnöki biztos dr. Galambos Dénes
Ipar- és területfejleszté-

sért felelős miniszterelnöki 
biztossá nevezte ki dr. Ga-
lambos Dénest Magyaror-
szág miniszterelnöke, Or-
bán Viktor.

Miniszterelnöki biztos-
ként dr. Galambos Dénes 
a térséghez tartozó megyei 
jogú város, a megyei önkor-
mányzat, valamint a megyei 
kormányhivatal képvise-
lőivel együttműködve ösz-
szehangolja majd a térséget 
érintő projektek előkészíté-
sét és végrehajtását. Részt 
vesz az ipar- és területfej-
lesztésre vonatkozó koncep-
ció kidolgozásában és vég-
rehajtásában, ezzel együtt 
ellátja a térségben működő 
iparvállalatok működésével, 
fejlesztésével összefüggés-
ben szükséges társadalmi és 

kormányzati egyeztetéseket. 
A miniszterelnöki biztos 
feladata a térséghez közvet-
lenül vagy közvetve kapcso-
lódó fejlesztési források ter-
hére támogatott projektek 
megvalósításával összefüggő 
koordinációs feladatok ellá-
tása, ennek során az érintett 
szervektől, szervezetektől 

adatokat, információkat kér-
het és a kapcsolódó doku-
mentumokba – a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések-
nek megfelelően – betekint-
het. Kiemelt feladata lesz, 
hogy összehangolja a Paksi 
Atomerőmű két új blokkja 
tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért fele-
lős tárca nélküli miniszterrel 
a Dunaújvárosi Egyetem ál-
tal biztosítható képzési igé-
nyeket és lehetőségeket.

Dr. Galambos Dénes a 
miniszterelnök közvetlen 
alárendeltségében látja el 
feladatát.

Gratulálunk dr. Galam-
bos Dénesnek a kinevezés-
hez, eredményes munkát kí-
vánunk neki!

Rácalmás Város 
Önkormányzata

Önkormányzati 
támogatással 
táboroztak

A szülőknek napi 385 fo-
rintba kerül idén nyáron a 
gyermekük táboroztatása 
például a művelődési házban, 
a Jankovich-kúriában, illetve 
a sportegyesület égisze alatt, 
ugyanis az önkormányzat je-
lentős támogatást biztosított 
a táboroztatáshoz.

(Az önkormányzat által 
támogatott tábori összeállí-
tásunk a 10-11. oldalon.)

Sportcsarnokot 
avatunk 

az idei városnapon!
Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit településünk legrangosabb 

eseményére, a Városnapra, amelynek különlegessége lesz idén 
a sportcsarnok átadása!

Schrick István
polgármester

(Koncert regisztrációs lap, valamint a csarnokavató és a Városnap plakátja, programja: 2, 3, 24. oldalon.)

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.
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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 elsősorban a rácalmásiaknak. 

Ingyenes regisztráció szükséges 2018.július 1-29. között. 
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 11-13.) 
elhelyezett gyűjtőládákba 2018. július 1-29. 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! 
• Adatvédelmi szempontból tájékoztatjuk,hogy az adatkezelés célja a Bródy-koncertre jelentkezők 

nyilvántartása ülőhely biztosítása szempontjából. Az adatkezelés a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján történik. A személyes adatokat  Rácalmás Város Önkormányzat a fentebb meghatározott célból 
kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. 

Ingyenes Bródy-koncert részvételi regisztrációja 
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok  

2018. augusztus 18. 19:30 
Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozatommal megadom hozzájárulásomat ahhoz, hogy 
Rácalmás Város Önkormányzat –mint adatkezelő- a részére megadott adatokat  a fenti célnak 
megfelelően kezelje.  
           Név                               aláírás                     Állandó lakcím 

1. _____________________________________________ 1. Rácalmás_______________________________ 

2. _____________________________________________ 2. Rácalmás ________________________________ 

3. _____________________________________________ 3. Rácalmás ________________________________ 

4. _____________________________________________ 4. Rácalmás _______________________________ 
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Biciklis sáv segíti a biztonságos közlekedést
Az önkormányzat újabb 

fejlesztéssel segíti elő, hogy 
a rácalmásiak biztonságosan 
közlekedhessenek a telepü-
lésen.

Rácalmás Város Önkor-
mányzata 80 millió forint tá-
mogatásban részesült a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív program keretében a 
Kulcsi úti kerékpárút megépí-
tésére. A biciklis sáv és a hozzá 
kapcsolódó vízelvezető bur-
kolat kialakításához év elején 
kezdett hozzá a kivitelező, és 

múlt hónapban már el is ké-
szült az igényes kerékpárút, 
amit a lakók birtokba is vet-
tek és örömmel használnak.

Annál is inkább, mert 
gond volt, hogy a nagy for-
galmú Kulcsi úton mostaná-
ig az út szélén voltak kény-
telenek haladni a bringások 
– az iskolás és az óvodás 
gyerekek is az intézmények-
be jövet-menet –, és nagy 
veszélynek voltak kitéve. Ez 
a veszély elhárult.

Forrás: www.duol.hu

Jelentős munkák a Millenniumi parkban
A tó stabilizálásával kez-

dődött el a Millenniumi park 
rehabilitációja. Jelenleg sta-
bilizálják a szakemberek a 
tavat, gabion fallal, valamint 
cölöpözéssel erősítik meg a 
medrét, hiszen a tősgyökeres 
rácalmásiak emlékeznek még 
rá, hogy hajdanában törme-
lékhegyek magasodtak ezen 
az akkor még „tógödör”-
ként emlegetett, elhagyatott 
településrészen. Az egykori 
állapotokból adódóan a talaj 
laza összetételű, megcsúszna, 
beomlana a tó medre a meg-
erősítés nélkül. 

A tóval várhatóan a nyár 
végén, ősz elejére készülnek 
el a szakemberek. A vízzel 
való feltöltésről a Barina-

patak, valamint a talajvízet 
elvezető drain-csövek gon-
doskodnak. A pataknál lévő 

zsilipet kinyitották a mun-
kák kezdetekor, azzal en-
gedték le a vizet a tóból. Az 

lezárják, a drének pedig a 
környékről, valamint a Mar-
tinász lakótelep alól (ahol 
összességében majdnem 
10 kilométer hosszú drain-
rendszer) is ide, a tóba veze-
ti a település alatti talajvizet. 

Ősszel már a park helyre-
állításán lesz a sor. A tó kö-
rül burkolt járda lesz, díszes 
kandeláberekkel, padokkal, 
pihenőhelyekkel. A parkosí-
táshoz 102 millió forint tá-
mogatást kapott az önkor-
mányzat a TOP keretében. 

Következő ütemben pe-
dig a tó északi részén, a pa-
tak két oldalára felnőtt, il-
letve gyermek játszótér van 
betervezve, a következő 
ütemben, várhatóan jövőre. 
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A kerti hulladék égetésének
 következő időpontjai:
2018. augusztus 2. és 3.

Kedvezőtlen időjárás esetén: 
2018. augusztus 9. és 10. 

Szelektív 
naptár
Szelektív hulladék-
gyűjtési napok: Július 
24., augusztus 7., 21..
Komposztálható hul-
ladék elszállítása: Au-
gusztus 6.

Fogadóóra
A következő időpont:

Nagyné Berzai Márta
2018. augusztus 1.

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. Mód van arra, hogy 
a fenti képviselői alkalmakra 
külön is konkrét időpontot 
kérjenek. Az időpontot Rác-
almás jegyzőjével dr. Györe 
Andreával egyeztethetik a 
25/517-866-os telefonszá-
mon.

TÁJÉKOZTATÁS
Rácalmáson az ügysegéd szerdai napokon 8-17 óráig tar-

tott korábban ügyfélfogadást. A visszajelzések alapján 16 óra 
után ügyfelek már nem keresték meg. 

Az ügyfélfogadási idő egységesítése érdekében 2018. jú-
nius 1. napjától az ügyfélfogadás idejét 8-16 órára módo-
sítják.

HIRDETMÉNY: 
igazgatási szünet lesz

Rácalmás Város Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a 
Rácalmási Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szü-
netet rendel el 2018. július 

30. és 2018. augusztus 03-a 
között.

A polgármesteri hiva-
tal anyakönyvi ügyek esetén 
(születés és halál anyaköny-
vezése) ügyeletet tart.
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Szőregen jártunk, rózsákat (is) láttunk
A Rácalmási Városvé-

dő és Szépítő Egyesület ez 
évben a Szőregi Rózsaün-
nepre szervezett egy na-
pos kirándulást. Válasz-
tásunk azért esett erre az 
eseményre, mivel aktívan 
veszünk részt a közterületi 

virágágyások és rózsalige-
tek gondozásában, másrészt 
pedig kíváncsiak voltunk, 
hogy mások, máshol, más 
témában – de mégis hason-
lóan a Rácalmási Tökfeszti-
válhoz - hogyan szerveznek 
fesztivált.

Az utazásra azokat a tag-
jainkat és segítőinket hívtuk, 
akik az év során lehetőségük 
szerint szinte minden egye-
sületi megmozduláson, ese-
ményen, önkéntes akcióban 
részt vesznek, illetve aktí-
van támogatják munkánkat. 
Mivel szerencsére ők sokan 
vannak, ezért legalább 70 fős 
buszt kellett bérelnünk, s ezt 
sikerült is megtöltenünk.

Az utazás során útba ejtet-
tük Szegedet, ahol egy sétát 
tettünk a Tisza-parton és a 
Dóm téren, ahol már javában 
készültek a Szegedi Szabad-
téri Játékok első előadására.

Szőregre érve első utunk 
Bata András rózsatermesz-
tőhöz vezetett, ahol rózsa-
tenger várt minket. Több ró-
zsafajtát is megnézhettünk 
és néhány szálat mindenki 
vághatott magának azokból, 
amit a legszebbnek talált. 
Néhány mákvirág is a rózsák 
közé került, de közelebbről 
megnézve ujjongva fedeztük 
fel elkóborolt férjeinket.

A rózsaföldek látogatá-
sa után Szőreg központjába 
vezetett utunk, ahol a szín-
padon néptáncos csoportok 
szórakoztatták a közönséget. 
Ebéd után nyakunkba vettük 
a kisvárost, ki kisvonattal, ki 
pedig rövid sétát megtéve ért 
el a művelődési házat, ahol 

rózsa- és porcelán kiállítást, 
kézimunka kiállítást, rózsa-
kötészeti kiállítást és több 
rózsaünnepi kiállítást is lát-
hattunk. Az általános isko-
lában rózsafajták és vágott 
rózsák bemutatóját néztük 
meg, a faluházban pedig a 
hosszú évekre visszanyúló 
rózsatermesztés eszközei-
nek gyűjteményét. A könyv-
tárban „A rózsa reneszán-
sza” címmel könyvkiállítást 
is rendeztek, a növények sze-
relmesei (mint mi) pedig két 
kertészetben is vásárolhattak 
a szőregi rózsából és egyéb 
évelő növényekből.

Nagy attrakció volt a ró-
zsaünnepi felvonulás, ahol 
rózsafüzérekkel gazdagon, 
látványosan, helyenként vic-
cesen díszített kerékpárosok, 
lovaskocsik, fogatok, oldti-
merek, és egyéb járművek vo-
nultak fel a szőregi főutcán. 
Természetesen valamennyi 
járműről rózsákat dobáltak 
a nézők közé, úgyhogy Sző-
regről bizonyosan senki nem 
tért haza rózsa nélkül.

Mi is rózsával, élmények-
kel és tapasztalatokkal gaz-
dagodva indultunk haza, 
kicsit daloltunk, jól elfárad-
tunk, este hamar elaludtunk 
és rózsákról álmodtunk.

Bodnárné Surányi 
Gabriella



Rácalmás 7

Rácalmás 2018-ban is nevezett a Virágos 
Magyarország környezetszépítő versenyre

Városunk ez évben is be-
nevezett a Virágos Magyar-
ország Környezetszépítő 
Versenyre, amely kezdemé-
nyezés idén 25 éves. A ver-
senyre évről évre több telepü-
lés adja le jelentkezését, idén 
324 települést látogatnak vé-
gig a szakértő zsűri tagjai. Ők 
kertészek, tájépítészek és te-
lepülésgondnokok, s e szak-
emberek előre megadott kri-
tériumok alapján, társadalmi 
munkában vizsgálják a je-
lentkezők felkészültségét.

A megmérettetésnek csak 
pozitív hatásai vannak egy-
egy település életére, hiszen 
a felkészülés során a zöldfe-
lületek rendezettebbé, a tele-
pülések virágosabbá válnak, 
és közben az ott élő közös-
ség építéséhez is hozzájá-
rul az összefogás és a közös 
munka. A versenynek kö-
szönhetően előtérbe kerül a 
környezettudatos gondolko-

dás, a szépülő környezet pe-
dig egyszerre válhat turista-
csalogatóvá és teszi szebbé 
az ott élők életét.

Idén a verseny bírálati 
szempontrendszerét felül-
vizsgálva új kritériumokat is 

figyelembe vesznek a zsűri-
tagok az értékelésnél. Több-
let pontot jelentenek a csa-
ládbarát és az akadálymentes 
infrastruktúra-fejlesztések, 
vagy ha a pályázó városban, 
faluban több nyelven is el-
érhetőek a turisztikai in-
formációk. Újdonság, hogy 
a digitális elérhetőség (we-
boldal, applikáció) is beke-
rült a minősítési szempon-
tok közé. Azért fontosak az 
új kritériumok, mert a von-
zó településkép mellett ezek 
a tényezők is mind befolyá-
solják, hogy elégedetten tá-
voznak-e a vendégek a desz-
tinációból.

Szerencsére Rácalmá-
son ez így történt, a delegá-
ció tagjai egy egész délutánt 
töltöttek nálunk... 

Első útjuk az önkormány-
zathoz vezetett, ahol a helyi 
szakértőkkel együtt áttekin-
tették a bírálati szemponto-

kat és Rácalmásnak a krité-
riumoknak való megfelelését.

Ezután kimentek terület-
re, kísérettel megtekintet-
ték az intézményeket (köz-
tük természetesen az épülő 
Sportcentrumot), közterüle-
teket, utcafrontokat, játszó-
tereket, megvizsgálták és ér-
tékelték a zöldfelületek, fák 
és virágágyások állapotát, 
gondozottságát, összetételét, 
látványát.

Segítő szándékkal mond-
tak véleményt és tettek javas-
latokat. Összefoglalójukban 
elismerték Rácalmás városá-
nak és közösségének a zöld-
virágos városért, környezet-
tudatos élettérért kifejtett 
erőfeszítését és eredményes-
ségét és gratuláltak az eddig 
elért látványos eredmények-
hez. (fotók: Rácz Lambada 
József )

Bodnárné Surányi 
Gabriella
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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………………………………………. 
 
 
                                                                                           …………………………………………………………… 
                                                                                                                          aláírás 
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A Gerendai Gábor által szerkesztett havi zenei 
válogatás következő adásában többek között az 

1950-es évek híres slágerénekesének, 
Breitner Jánosnak a felvételeit is hallhatjuk.

 

CIM CIM CIMBORÁK FIGYELEM! 
 

Nem kell rossz időnek lennie az olvasáshoz! 

 Könyvre fel, akár a szabadban, a fotelban,  

az autóban, a mamánál, 

 vagy este tévézés helyett! 

 Éld át a történetet, 

 tégy egy képzeletbeli utazást! 

Majd írd le mit olvastál, miért tetszett 

 vagy azt, hogy miről szólt! 
Erre a címre küldheted el, racmuvhaz@racalmas.hu, 

vagy hozd be személyesen a Gyermekkönyvtárba! 

Véradás 
Rácalmáson 

a művelődési házban 
(Szigetfő u. 31.)

2018. 07. 24-én, kedden 
15-17 óra között!

A véradással életeket menthet! 
Adjon vért Ön is!
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VAKÁCIÓ az önkormányzat támogatásával
Felejthetetlen táborélményekkel gazdagodnak a gyerekek

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának képviselő-tes-
tülete májusban döntött arról, 
hogy a gyermekek napközbe-
ni ellátását a nyári szünet ide-
je alatt kedvezményes nyári 
táborokkal biztosítja. A ko-
rábbi években szervezett nyá-
ri táborok vezetőivel egyez-
tették az elképzeléseket, őket 
is bevonták az előkészületek-
be, és ez alapján lett megszer-
vezne ezen a nyáron kilenc 
tábor Rácalmáson. A kilenc 
táborban összesen 290 gye-
rek részvételének támogatá-
sáról döntött a képviselő-tes-
tület, 2.709.650 Ft összegben.

Tábori helyszínek: a 
Jankovich iskola, a műve-
lődési ház, a Jankovich-kú-
ria, valamint a Rácalmás SE 
csónakháza. 

Az önkormányzati támo-
gatás arra terjedt ki, hogy a 

szülőnek csak az étkezési 
hozzájárulást kellett fizet-
nie, ami napi 385 forintot 
jelent. Tehát a szülőnek napi 
385 forintba került a gyer-
mek táboroztatása. Annak 
a résztvevő gyermeknek, aki 
év közben 50 vagy 100 %-os 
kedvezményt kapott, még az 
étkezést sem kellett fizetnie, 
neki ingyenes volt teljesen.

Az önkormányzat által 
hozzátett támogatásból a 
gyermekek napi háromszo-
ri étkezésben, fagyizásban és 
bevont foglalkoztatók vagy 
uszoda belépők támogatásá-
val a táborvezetők által ösz-
szerakott tematika alapján 
színes és változatos progra-
mokban részesültek.

A nyári szünidő alatt ösz-
szesen kilenc táborban ve-
hettek/vehetnek részt, 
elsősorban a rácalmási lak-

címmel rendelkező, tankö-
telezett korú gyerekek. A tá-
boroztatás augusztus 24-ig, 
tehát majdnem a tanév kez-
detéig tart, tehát szinte tel-
jes egészében lefedi a vaká-
ció időszakát. 

Lapzártáig két tábor zaj-
lott le, a június 25-29. közöt-
ti jazzbalett-tábor és a július 
2-6. között tartott kaland-
tábor, mindkettő a művelő-
dési házban. Ezekről láthat-
nak fényképeket.

A művelődési házban mű-
ködő jazzbalett, néptáncos 
és Cimbora klub egyébként 
már a korábbi években is 
rendszeresen tartott sikeres 
tábort, de most az év közben 
ide járó gyerekek mellé újak, 
külsősök is jelentkeztek. A 
Rácalmási Sportegyesület 
szakosztályai közül a kézi-
labdások, valamint a kaja-

kosok a saját szakmai edző-
táborukon felül is kivették a 
részüket az önkormányzat 
nyári táboroztatásából. Rá-
calmás város intézményei 
közül a Jankovich-kúria és 
a művelődési ház is szerve-
zett tábort. A Jankovich-kú-
riában – kihasználva a helyi 
adottságait – kézműves tá-
bort szervezett, a művelő-
dési házban pedig idén már 
harmadik alkalommal volt 
kalandtábor. A Jankovich is-
kola a tanév lezárását köve-
tő két hétben (június végé-
ig) szervezett saját napközis 
táborán felül az önkormány-
zati támogatásnak köszön-
hetően még augusztusban is 
várja az iskolásokat napkö-
zis táborba, Füléné Perusza 
Katalin tanárnő vezetésével, 
amelynek a Jaknovich-kúria 
ad otthont.
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Jól sikerült a családsegítős tábor is
Rácalmás Város Önkor-

mányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat idén is 
megszervezte hagyományos 
nyári napközi táborát és ki-
rándulását.

A tábor 2018. június 25-
27. között került megrende-
zésre, helyét a rácalmási Jan-
kovich-kúria Rendezvény és 
Turisztikai Központ adta. 
Húsz gyermek várta nagy iz-
galommal a tábor hétfői kez-
detét, ahol számos kézműves 
program és sporttevékeny-
ségek (tollaslabda, frizbi) 
kínáltak hasznos és tartal-
mas időtöltési lehetőséget. 
Kedden délután meglepe-
tés programként ugráló-vár 
fogadta a gyerekeket, ami-
nek mindannyian nagyon 
örültek. Szerdán Rabi Jó-
zsef pszichológus tartott ál-
talános prevenciós előadást, 
amit a tábor résztvevői nagy 
érdeklődéssel hallgattak.

Június 28-án került sor 
a kirándulásra Solt-Rév-
bérpusztára, ahol 33 gyer-
mek vett részt a felejthetet-

len Pusztaprogramban. Volt 
csikós bemutató, lovaglás, le-
hetett kocsikázni lovas ko-
csival; megnézték a tájházat 
és az őshonos háztáji állato-
kat; finom lángos-pogácsát 
és ebédet ettek, a hazafelé 
vezető úton pedig megálltak 
fagylaltozni is. A gyerekek 
az eseménydús nap végén 
boldogan, élményekkel telve, 
késő délután érkeztek haza.

Köszönetet szeretnénk 
mondani mindazon támo-
gatóknak és segítőknek, 
akiknek a közreműködé-
se nélkül mindez nem való-
sulhatott volna meg: Rácal-
más Város Önkormányzat 
és Képviselő-testülete, Fülé-
né Perusza Katalin, Gál Ildi-
kó, Sándor Rita, Bányai Éva, 
Tóth Krisztina, Kecskés-
Nagy Szilvia, Rabi József és 
a Jankovich-kúria Rendez-
vény és Turisztikai Központ 
munkatársai.

Hódiné Schillinger 
Andrea 

és Vass Erika
családsegítők

Táborok és részvételi adatok
jazzbalett táborban  33 fő
kalandtáborban  39 fő
kézilabda (3-4. osztályosoknak) táborban:  16 fő
kézilabda (1-2. osztályosoknak) táborban:  11 fő
néptánc táborban:  21 fő
cimbora táborban:  21 fő
kúriás kézműves táborban  29 fő
napközis táborban  14 fő
kajakos táborban:  27 fő
tehát összesen  211 fő
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Könyvtári percek
Könyvajánló

Jodi Picoult: Házirend
Mostanában egyre többet 

lehet hallani és olvasni, az 
autizmusról, az autistákról, 
de talán nem eleget.

Ezzel a témával foglalko-
zik Jodi Picoult is a Házi-
rend című könyvében. A tőle 
megszokott alapossággal, 
mélyre hatóan és különös 
érzékenységgel járja körül a 
témát, mindezt érdekfeszítő 
cselekménybe ágyazva. Re-
mek szereplőkkel, nagyon jó 
jellemábrázolással.

A főszereplő, Jacob Hunt 
18 éves fiatalember, akinek 
Asperger szindrómája van, 
ami az autizmus egyik-vi-
szonylag enyhe-formája. 
Külső, felületes szemlélőnek 
fel sem tűnnek furcsaságai. 
Amik az autisták főbb jel-
lemzői, nála is megtalálha-
tóak. Szigorú napirend- há-
zirend- szerint éli az életét, 
amihez minden körülmé-
nyek között tartja magát. 

Életében minden napnak 
megvan a színe, úgy ruhá-
zatban, mint ételben. Min-
den napnak megvan a maga 
rituáléja, és ha valami miatt 
ez felborul, az nagyon fel-
zaklatja és olykor dühroha-
mot vált ki nála. Ezt az édes-
anyja Emma - aki egyedül 
neveli két fiát - már jól tud-
ja kezelni, nagyon kreatív 
Jacob nevelésében. A szere-
tet sok mindenen átsegíti…

Jacob nagyon okos fiú, 
ugyanakkor hiányoznak a 
szociális készségei, rettegés 
fogja el, ha a másik ember 
szemébe kell néznie, beszél-
getnie kell vele. Éppen ezért 
édesanyja felfogadja Jesst, a 
gyógypedagógust, ő lesz Ja-
cob segítője, barátja.

Egy nap azonban a fiatal 
lány brutális és egyben rej-
télyes gyilkosság-vagy bal-
eset?- áldozatává válik.

Ekkor a történet igazán 
izgalmas krimi-
vé válik. Ki tette? 
Milyen szerepe 
van a gyilkosság-
ban Jacobnak? 
Hogyan tudja 
egy fiatal ügy-
véd bebizonyí-
tani, hogy Jacob 
ugyan más, mint 
a többi ember, de 
normális?

Jodi Picoult 
ismét bebizonyí-
totta, hogy ébren 
tudja tartani az 
olvasó figyelmét, 
valamin, hogy: 
olvasni és szeret-
ni jó.

Ajánlom min-
denkinek!

Kiss Imréné
Kulcs

Magazin ajánló
Kis olvasóinkra is gondoltunk, amikor magazinokat vá-

logattunk a könyvtár részére. A gyermekek számára elérhe-
tő újságok a könyvtárban a Dörmögő Dömötör, Garfield, 
Csodaceruza, Kabóca, Tücsök, és a Szitakötő. A magazinok 
játékos feladatokat, olvasnivalókat érdekes cikkeket tartal-
maznak. A legfrissebb lapszám kivételével kölcsönözhetők a 
könyvtárból! Schmidt-Czetli Ágnes 

Új könyvek
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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 egyeztessen a 
könyvtárral a 25/440-456-os telefonszámon, facebookon 
vagy e-mailben, a rackonyvtar@racalmas.hu címen. Köszön-
jük! Schmidt-Czetli Ágnes

Várjuk olvasóink ajánlásait
Az elmúlt hónapok ta-

pasztalatai alapján azt gon-
dolom, hogy az olvasók 
szívesen fogadják a könyv-
ajánlókat, hiszen megjele-
nésük után többen keresik 
az ajánlott könyveket. Hogy 
minél szélesebb körben tud-
junk könyvet ajánlani, szíve-

sen vesszük olvasóink írásait 
is az általuk olvasott köny-
vekről, melyeket megjelen-
tetünk itt az újságban és fa-
cebook oldalunkon is! Az 
ajánlókat kézzel írva, vagy 
elektronikus úton várjuk a 
könyvtárba. Köszönettel:

Schmidt-Czetli Ágnes

Könyves kihívások
Továbbra is érdemes belevágni a könyves kihívásokba, hi-

szen a kellemes perceken kívül, amit olvasással töltünk, a 
szerencsések még ajándékot is kaphatnak, ha teljesítik a ki-
hívást.  Schmidt-Czetli Ágnes
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Gyalus Boglárka a Rácalmási 
Napsugár Asszonykórus elnöke

Lassan 15 éve lakunk 
Rácalmáson családommal. 
Nagyon szeretek itt élni, 
szívesen veszek részt a köz-
életben, emiatt is döntöttem 
úgy, hogy igent mondok 
a felkérésre, ami a Napsu-
gár Asszonykórus elnökségi 
tagjai részéről jött még már-
ciusban. Harmadik éve va-
gyok tagja a kórusnak, na-
gyon szeretem a csapatot, 
jó részt venni a próbákon, 
együtt dolgozni egy-egy fel-
lépés műsorszámain s látni a 
közönség pozitív reakcióit a 
fellépések alkalmával. An-
nakidején, még gyerekként 
zenei pályára készültem, hét 
évig zongoráztam, de igazá-
ból pici kislányként már az 
volt az álmom, hogy éne-
kesnő legyek. Vonzott a ko-
molyzene, az opera, de éne-
kelni csak középiskolásként 
kezdtem Szekszárdon, majd 
egyetemistaként Gödöllőn. 
Hiába tanultam magánéne-
ket már tizennégy éve, ekkor 
a zene már csak hobbi volt, 
hiszen agrármérnöknek ké-
szültem s lettem is. A munka, 
a családalapítás, a gyerekek 
születése kissé háttérbe szo-
rította a zenét, illetve a gyer-
mekdalok éneklésében ki is 
merült. 2007-ben viszont 
történt valami, ami eszem-
be juttatta egykori szerel-
memet: kaptam egy digitális 
Yamaha pianinót a férjem-
től! Ettől kezdve újra gya-
korolni kezdtem, beszerez-
tem néhány kottát, melyeket 
szívesen próbálgattam leját-
szani. Több mint húsz év ki-
hagyás után ez nem is olyan 
egyszerű! Érdekes volt átél-
ni, hogy hogy jönnek vissza 
a mozdulatok, az emlékek 
ennyi idő után, azok, amiket 
még gyerekként megtanul-
tam. A zongorázás azóta is 
szinte napi programom. Ki-

kapcsol, megnyugtat és a di-
gitális hangszer előnye, hogy 
fejhallgatóval is használha-
tó, így bármikor – akár éjjel, 
vagy ha másokat éppen za-
varnék – odaülhetek, s ked-
vemre zenélhetek. Örömmel 
játszom, de inkább csak ma-
gamnak, ritkán a családnak. 
Az éneklés akkor jött vissza 
az életembe, amikor el kezd-
tem járni az asszonykórus-
ba. Karnagyunkat, Márkus-
né Igmándi Zitát kislányom 
ének-zene tanáraként már 
ismertem, és a kórus szerep-
léseit figyelemmel kísértem 
régóta. Döntésemet öröm-
mel fogadták a kórustagok, 
s hamar befogadtak maguk 
közé. Ahogy nőtt a kislá-
nyom, és lehetőségem lett rá, 
a Dunaújvárosi Vegyeskarba 
is jelentkeztem s azóta is – 
immár két éve – tagja vagyok 
a szoprán szólamnak. A két 
kórus munkájában részt ven-
ni nagyon különböző, mind-
egyiknek megvannak az elő-
nyei, a szépsége, nehézsége, 
de ettől jó itt is, ott is éne-
kelni. Újra járok magánének 
tanárhoz is, mert szívesen 
énekelek szólóban. Egyelő-
re keresem a lehetőségeket, 
hogy milyen formációban, 
hol és kivel tudnék hosszabb 
távon együtt zenélni.

A Rácalmási Asszonykó-
rus legutóbbi közgyűlésén 
leköszönt az addigi elnö-

künk, Szvoboda Ferencné, 
Eszter, aki személyesen is 
javasolta, hogy én vegyem 
át tőle a stafétabotot. A kó-
rus többi tagja is egyetér-
tett Esztivel, egyöntetűen 
mellettem álltak, s bizalmat 
szavaztak nekem. Nem ta-
gadom, jól esett, hogy meg-
bíznak bennem, hogy érde-
mesnek éreznek arra, hogy 
kezembe vegyem a kórus 
dolgait. Tudom, hogy az el-
következendő hónapok leg-
fontosabb feladata az lesz, 
hogy új tagokat találjunk, 
mert minél többen vagyunk, 
annál jobban, változatosab-
ban lehet dolgozni, akkor 
lehet fejlődni, új célokat ki-
tűzni. Eddig is gyakran han-
goztattuk, hogy várjuk a fi-
atalokat, akár az iskolásokat 
is, hiszen a kórus nem nyug-
díjas kórus. A fennmaradás-
hoz szükségünk van a meg-
újulásra, a létszámot növelni, 
az átlag életkort csökkente-
ni kellene. Ettől függetlenül 
természetesen szeretettel 
várjuk az éneklést kedvelő 
nyugdíjas korú érdeklődőket 
is! Új fellépési lehetősége-
ket is találhatnánk, megmé-
rettethetnénk magunkat, ha 
sikerülne létszámot növelni. 
Nagyon szeretném, ha ez a 
kampányunk eredményes 
lenne! A következő hónap-
ban megnyílik az új Sport-
csarnok, ami a művelődési 
ház életébe is változást hoz: 
reményeink szerint megüre-
sednek időpontok, ha egy-
két csoport már az új hely-
színen fog tovább működni, 
így a kórus próbaidejét nö-
velni lehetne. A városi élet 
eseményein való részvétel 
sok feladatot rónak a kórus-
ra, az ezekre való felkészülés 
szinte minden próbaidőnket 
kiteszi. Ez persze nem pa-
nasz, szívesen teszünk ele-

get a város felkéréseinek, de 
kevésnek érzem a heti egy 
órát. További változásokra is 
lehet számítani a kórus éle-
tében, de jelenleg ezek a leg-
fontosabbak, s ezekre kell 
koncentrálnunk.

Szeretném, ha ez a bemu-
tatkozó interjú az olvasók fi-
gyelmét felkeltené, ha mind-
azok, akik kedvelik a zenét 
nem csak hallgatni, de éne-
kelni is – kortól-nemtől füg-
getlenül –, jöjjenek bátran, 
csatlakozzanak hozzánk, le-
gyenek részesei a kórus éle-
teseményeinek! Higgyék el 
nekem, hogy énekelni egy 
közösségben nagyszerű do-
log! Az új darabok betanu-
lása egy nagyon szép mun-
kafolyamat, aminek a végén 
a fellépés sikere akkora mo-
tivációs erőt ad az embernek 
a továbbhaladáshoz, amit 
máshonnan nem kaphatunk! 
Az, hogy az emberre számí-
tanak a társai, szükség van rá, 
örülnek neki, a valahová tar-
tozás élménye semmi más-
hoz nem hasonlítható ér-
zés! Egy kórus életében való 
részvétel önbizalmat, élmé-
nyeket, barátságokat, feltöl-
tődést, boldogságot jelent, a 
zene gyógyítja a testet-lel-
ket, segít a mindennapok 
nehézségeivel megküzdeni. 
Ez mind olyan érték, ame-
lyekre manapság nagyon 
nagy szüksége van szinte 
mindenkinek. Mi itt, a Nap-
sugár Asszonykórusban eze-
ket az értékeket képviseljük, 
szívesen megosztjuk min-
denkivel, aki igényt tart rá! 
Hiszen a gyertya lángja sem 
lesz attól kevesebb és kevés-
bé fénylő, ha lángra lobbant 
más gyertyákat is! 

Gyalus Boglárka, 
a Rácalmási Napsugár 

Asszonykórus Egyesület 
elnöke
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A Család- 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
szimbóluma

Az év elején Rácalmás 
Város Önkormányzat Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szol-
gálata rajzpályázatot hirde-
tett a rácalmási lakóhellyel 
rendelkező gyermekek ré-
szére. A feladat a Szolgálat 
új logójának elkészítése volt; 
a megmérettetésen bármi-
lyen klasszikus techniká-
val elkészített művel nevez-
ni lehetett. Fontos volt még, 
hogy az alkotások valami-
lyen módon visszatükröz-
zék a Szolgálat alapértékeit: 
a szeretetet és megbecsülést, 
a rászorulóknak nyújtott se-
gítő gondoskodást, a hátrá-
nyos helyzetűek támogatását 
és az elesettek védelmét.

A márciusi határidő-
ig számos alkotás érkezett, 
és szinte minden korosztály 
képviselte magát az ovisok-
tól a nyolcadikosokig. A pá-
lyamunkákat Schrick István 
polgármester úrból, Néme-
th Miklósné alpolgármes-
ter asszonyból és Pálinkás 

Tiborné képviselő asszony-
ból, Hódiné Schillinger 
Andrea és Vass Erika csa-
ládsegítőkből álló zsűri érté-
kelte. Az eredményhirdetés-
re és a díjátadóra hivatalos 
keretek között június 7-én, 
a Jankovich Miklós Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
művészeti tagozatos évzáró 
ünnepségén köszöntötték, 
ahol az összes alkotás juta-
lomban részesült. A verse-
nyen különdíjjal jutalmaz-
tuk Pletser Laura Lottit, 3. 
helyezést ért el Mák Luca, 2. 
helyezett lett Katona Tibor 
Péter; a kiemelkedő 1. helyet 
pedig Vincze Hajnal Blan-
ka szerezte, akinek munkája 
hivatalosan Rácalmás Város 
Önkormányzat Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat lo-
gója lett. 

Hódiné Schillinger 
Andrea 

és Vass Erika
családsegítők

Tűzivíz-tároló tartály

Helyére került a sportcsarnok biztonságát szolgáló óriási tűzivíz-tá-
roló tartály is
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Idén is népszerű volt 
a kerékpáros vetélkedő

2018. június 1-én ke-
rült sor a – most már-ha-
gyománnyá vált – kerékpá-
ros vetélkedőre a Rácalmási 
Jankovich Miklós Általános 
Iskolában. A szép számmal 
megjelent gyermekcsapat, 
nagyon jó hangulatban töl-
tötte a délutánt, ahol sok-
féle hasznos információval 
gazdagodott a bringázással 
kapcsolatban. A verseny egy 
elméleti KRESZ-tesztből és 
a biciklis akadálypályán való 
végighaladásból állt. A két 
feladat összesített pontszá-
ma adta ki a végeredményt. 
A verseny helyezettjei cso-
portonként:

1-2. osztály:
1. helyezett: Szalai Zsom-

bor 2.b, 2. helyezett: Szabó 
Barnabás 2.b, 3. helyezett: 
Neszmélyi Luca 2. b

A 3-4. osztály: 1. helye-
zett: Vagyóczki Gergő 3.a, 
2. helyezett: Poór Dénes 3.a, 
3. helyezett Hódi Balázs 4.b

A nyertesek a Szent 
György Polgárőr Egyesü-

let által biztosított, értékes 
védőfelszereléseket kaptak. 
A Szent György Polgár-
őr Egyesület a rendezvény 
fő támogatójaként volt je-
len.Hosszú Mihály a pol-
gárőrség titkára és a helyi 
polgárőrség több tagja is 
itt volt. A közlekedésbiz-
tonsági kerékpáros napot a 
helyi rendőrség és az isko-
la napközis munkaközös-
ségének a nevelői rendez-
ték. A rendőrség részéről 
jelen volt Friedrich Ferenc 
rácalmási körzeti megbí-
zott. Munkájukat segítette 
Hódiné Schillinger And-
rea családsegítő. A napkö-

zis nevelők közül a szerve-
ző munkában Nagy Tamás, 
míg a lebonyolításban min-
den kolléga részt vett. Fü-
léné Perusza Katalin is so-
kat segített. A rendezvény 
védnöke,Vizi István, ás-
ványvízzel kedveskedett a 
gyerekeknek ezen a meleg, 
nyári napon. 

Köszönjük ezt a hasz-
nos és jól sikerült programot 
minden szervezőnek, segí-
tőnek és a résztvevőknek. 
Köszönjük Nagyné Barta 
Gabriellának az eseményről 
készített fényképeket. Jövő-
re újra találkozunk!

Nagy Tamás
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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, Vasmű út 51. 1/4. 

Felelős vezető: Molnár Boglárka ügyvezető

Tankerületi 
környezetismeret verseny

Sok éve hagyomány isko-
lánkban, hogy a Jankovich-
hét keretében környezetis-
meret versenyt rendezünk 
a környékbeli települések 4. 
osztályos tanulói számára. Az 
idei vetélkedőnk az „Erdők, 
mezők állatai” címet kapta.

A gyerekek előzetes fel-
adatok megoldásával készül-
tek a megmérettetésre. A 
döntő napjára ötletes és kre-
atív tablókat készítettek az 
idei év állatairól, amelyek-
ből egy kis kiállítást rögtö-
nöztünk. A vetélkedő első 
részében a háromtagú csa-
patok egy feladatsor kitölté-
sével bizonyították tantárgyi 
tudásukat, majd a második 
részben vidám, játékos fel-
adatok következtek. Vil-
lámkérdések, találós kérdé-
sek, közös éneklés váltotta 
egymást. A háromtagú zsű-
ri, Vadné Tóth Flóra, Füre-
diné Kolláth Éva és Puskás 
Ferencné értékes pontokkal 
jutalmazta a csapatok mun-
káját. A feladatok megoldá-
sa után uzsonnával vendé-
geltük meg a résztvevőket. 

Eredményhirdetéskor a fel-
készítők és a versenyzők 
egyaránt ajándékot kaptak. 
Köszönjük Gyalus Boglár-
kának, hogy kézműves szap-
panokkal tudtuk meglep-
ni vendégeinket! Köszönjük 
továbbá Borné Ildikónak és 
Kupszáné Verának, hogy se-
gítettek a büfé finomságai-
nak elkészítésében!

Az izgalmas versengésben 
1. helyezett a dunaújvárosi 
Gárdonyi iskola Citromhé-
ják, 2. helyezett az előszál-
lási Erdei békák, 3. helyezett 
az adonyi Állatbarátok nevű 
csapat lett. Saját csapataink 
– a sportszerűség így kíván-
ja – versenyen kívül indul-
tak, pontszámaikat tekintve 
nagyon szépen szerepeltek.

Versenyünk színvona-
las megszervezéséhez és le-
bonyolításához a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület anyagi támogatást 
nyújtott, köszönjük a segít-
séget!

Minden résztvevőnek 
gratulálunk!

Szabó Tiborné

Szépíró és olvasó verseny 
A baracsi iskolában ko-

moly hagyománya van az 
iskolahéten megrendezett 
szépíró és olvasó versenyek-
nek.

Idén április 26-án került 
sor a megmérettetésre, me-
lyen iskolánk kisdiákjai re-
mekül helytálltak.

A sok versenyző mi-
att kissé hosszúra sikere-
dett versenyen érdemes volt 
az eredményhirdetésre vár-
nunk, mert az alábbi remek 
helyezéseket, minősítéseket 
érték el tanulóink:

Szépíróink
Arany minősítést ért el 

Horváth Jázmin 2.a, tanító-
ja Szabó Tiborné, valamint 
Riczkó Réka 3.b, tanítója 
Füléné Perusza Katalin

Ezüst minősítést ért el 
Novák Melitta 1.b, tanítója 
Vigh Zsuzsanna, valamint 
Wágner Luca 4.a, tanítója 
Bogár Szilvia

Az olvasó versenyen
Ezüst minősítést ért el 

Braun Ádám 2.b, tanítója 
Kürtösiné Fáczán Andrea

Füléné Perusza Katalin

 

 

Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Nyári ügyelet 
       1. hét 2018.06.27. 9.00-13.00 Kiss József 06 25/ 440-023 

 
2. hét 2018. 07.04. 9.00-13.00 Kiss József 06 25/ 440-023 

 
3. hét 2018.07.11. 9.00-13.00 Kürtösiné Fáczán Andrea 06 25/ 440-023 

 
4. hét 2018.07.18. 9.00-13.00 Kürtösiné Fáczán Andrea 06 25/ 440-023 

 
5. hét 2018.07.25. 9.00-13.00 Kürtösiné Fáczán Andrea 06 25/ 440-023 

 
6. hét 2018.08.01. 9.00-13.00 Márta István 06 25/ 440-023 

 
7. hét 2018.08.08. 9.00-13.00 Márta István 06 25/ 440-023 

 
8. hét 2018.08.15. 9.00-13.00 Kiss József 06 25/ 440-023 

 
 

Javítóvizsga:    2018. augusztus 28.   8.00 óra 

 

Tanévnyitó ünnepély: 2018. augusztus 31.   17.00 óra   

Rácalmási Sportcsarnok 

 

Első tanítási nap:  2018. szeptember 1.  8.00 órától 
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A rendszerváltás (1989-2011)

Rácalmás évezredei XV.

  



Gorbacsov hitt a szovjet 
rendszer megreformálha-
tóságában, ám túlértékelte 
a gazdasági teljesítőképes-
ségét, és a keleti blokk ösz-
szetartását. Hogy politikája 
a Szovjetunió teljes veresé-
gével és a nemzetközi erő-
egyensúly felborulásával fog 
végződni, csak kevesen sej-
tették. 

Magyarországon 1989 
tavaszától lélegzetelállí-
tó ütemben peregtek az 
események, összeomlott a 
pártállam, és a társadalom-
ban zajló folyamatok egy-
értelműen a rendszerváltás 
irányába mutattak. A kül-
politikai erőtér átrendező-
dése mellett fontos szere-
pet játszott ebben az állami 
tulajdonon alapuló közpon-
ti tervgazdálkodás csődje 
is a kapitalizmussal szem-
ben. S végül nem becsül-
hetjük le azokat az ellen-
zéki kezdeményezéseket és 
mozgalmakat sem, amelyek 
hozzájárultak a történel-
mi jelentőségű változások-
hoz. A köztársaság kikiál-
tása 1989. október 23-án 
történt meg, ezt követően 
elindultunk a piacgazdaság, 
a parlamentáris polgári de-
mokrácia és a jogállamiság 
irányába. Az állami tulajdon 
dominanciáját a magántu-
lajdon túlsúlya váltotta fel. 
Az átalakulás azonban sú-
lyos gazdasági és szociális 
válsággal járt együtt. 

A tanácsrendszer meg-
szűntével az első helyhatósá-
gi választásokat 1990 őszén 
tartották, és polgármester-
nek - a rátermettségét ak-
kor már tanácselnökként is 
bizonyító - Schrick Istvánt 
választották a rácalmásiak. 
Nagy ívű fejlődés vette kez-
detét. Kiépült a telefonhá-
lózat, gázvezeték, a csator-
narendszer több ütemben, 

miközben a partfal stabili-
zálást is meg kellett oldani 
az Ófaluban. A Katolikus 
Kör visszakerült egyház tu-
lajdonába, ám a művelődési 
háznak kiszemelt Teleszky 
kúriában alsó tagozatos di-
ákok osztálytermei voltak. 
Ekkor készült el az iskola 
átalakításának és bővítésé-
nek terve, melynek csak az 
első üteme, a tetőtér beépíté-
se valósult meg 1992-ben, az 
anyagi feltételek szűkössége 
miatt. Ezt követően meg-
történt a művelődési ház és 
a könyvtár új funkcióhoz 
való átalakítása is. Az óvo-
da szép fedett terasszal bő-
vült, és ebédlőt alakítottak ki 
a gyerekeknek. A kulcsi is-
kolát vezetékes vízzel látták 
el, hőtárolós elektromos fű-
tőtestekre cserélték az olaj-
kályhákat. Új hidat adtak 
át, és megkezdődött a Kis 
Duna-ág kotrása. 1994-ben 
Kulcs község egy népsza-

vazás eredményeként levált 
Rácalmásról, ezután mind-
két község a saját célkitűzé-
seit valósíthatta meg. A régi 
kúriák közül csak az óvoda 
(Rezutsek) a művelődési ház 
(Teleszky) és az iskola régi 
épülete (Bajor) volt a nagy-
község tulajdonában, a töb-
bit a tervezett intézményhá-
lózat megteremtéséhez meg 
kellett vásárolni. A fejlesz-
tések pályázatokból realizá-
lódtak, melyekhez az önrészt 
sem volt egyszerű előterem-
teni. Az építési telkek eladá-
sa jelentett bevételt, ekkor 
épült ki a Martinász és a ba-
boskerti lakótelep. A gázve-
zeték kivitelezése kevesebbe 
került, mint amennyit a la-
kosok befizettek, de a visz-
szajáró 10.000 Ft-ot (ami 
akkor háromhavi fizetésnek 
felelt meg) bent hagyták az 
emberek a közös kasszában, 
hogy utak épüljenek belő-
lük. Az utcák aszfaltozása, a 

vízelvezetés, parkolás meg-
oldása, buszmegállók építé-
se folyamatos feladat volt, a 
rácalmásiak ennek a költsé-
geihez is hozzájárultak több 
utcában. Kerékpárutak, ját-
szóterek, parkok létesíté-
se tette kényelmesebbé és 
biztonságosabbá az itt élők 
mindennapjait. A Trojkó-
kúria megvásárlásával bő-
víteni lehetett az óvodát, és 
tornatermet is kaptak a ki-
csik. A község megvásárolta 
a Jankovich-kúriát, és gyö-
nyörűen felújíttatta, ökotu-
risztikai központtal bőví-
tette. 2008 óta biztonságos, 
árnyas kerékpárúton köze-
líthetik meg a gyerekek az 
óvodát és az iskolát, az autó-
vak érkezőket pedig parko-
ló várja. A Jankovich Miklós 
Általános Iskola építésének 
második üteme 2010-ben 
fejeződött be. A korszerű, 
szépen kialakított épületek 
hangulatos kör alakú udvart 

A Jankovich-kúria épülete még a felújítás előtt, libatelepi központként
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öveznek, mely méltó hely-
színt biztosít az iskolai ren-
dezvényeknek. A parkosított 
terület a játszótérrel a gye-
rekek kikapcsolódását szol-
gálja. 2009-ben várossá nyil-
vánították Rácalmást. Az 
időszak záró beruházása az 
igényesen kialakított város-
háza volt. 

A rendszerváltozás a ma-
gyar iskoláztatás történet-
ében is fordulópontot jelen-
tett, megkezdődhetett egy 
demokratikus jogállam is-
kolarendszerének a kialakí-
tása. Az oktatáspolitika cél-
kitűzése a központi irányítás 
leépítése, az önkormány-
zatok fenntartói szerepé-
nek növelése, és az alterna-
tív struktúrák kialakítása az 
iskolarendszerben. A tan-
tervi munkálatok elkezdé-
séről szóló 1989-es minisz-
tériumi döntéstől a Nemzeti 
alaptanterv megjelenéséig az 
alaptantervnek hat változata 

készült el. Ez idő alatt há-
rom kormány váltotta egy-
mást: egy reformkommunis-
ta, egy keresztény-nemzeti 
érzelmű és egy szocialista-
liberális. A kormányváltá-
sok nem csupán politikai 
változást jelentettek az or-
szág életében, de jelentős ér-
tékrendbeli különbségeket 
is hordoztak. Míg az okta-
táskutatók azon vitatkoztak, 
(és soha nem jutottak való-
di egyezségre) hogy mi ke-
rüljön bele az alaptantervbe 
(megfeledkezve arról, hogy 
nem lehet az ismeretanyag 
rohamos növekedésével azo-
nos tempóban növelni a tan-
anyagot), a tantestületeknek 
ki kellett dolgozniuk a helyi 
tantervüket, melyben érvé-
nyesülhettek a helyi sajátos-
ságok. 

A pedagógiai program el-
készítése, mely az iskola cél-
kitűzéseit, nevelési alapelveit 
foglalta írásba, még kiváltot-

ta a pedagógusok érdeklő-
dését, a tananyagot részle-
tező helyi tanterv készítése 
azonban csak az alternatív 
iskolákban valósult meg tel-
jes egészében, ahol eleve egy 
koncepció teljes körű meg-
valósítására szövetkezetek a 
tantestületek. A pedagógu-
sok nagyobb részének sem 
igénye, sem felkészültsége, 
sem elhivatottsága, sem ide-
je nem volt erre a feladat-
ra, mely ráadásul semmifé-
le társadalmi elismertséget 
nem élvezett. Az évenként 
módosított tantervek követ-
keztében egyszerre három-
féle tanterv volt érvényben a 
különböző évfolyamokon. A 
tananyag nem csökkent, csak 
az óraszám, ezáltal még na-
gyobb lett a tanulók túlter-
heltsége, hiszen a gyakorlás 
az otthoni felkészülésbe to-
lódott át.

Az oktatásirányítás pró-
bált megoldást találni a pe-

dagógusok és a közoktatá-
si intézmények értékelési és 
ellenőrzési rendszerében a 
szakfelügyelet megszünte-
tésével kialakult hiányos-
ságra. Minőségbiztosítási 
rendszert kellett kialakíta-
ni az iparban már műkö-
dő szisztéma alapján, mely 
azonban nem váltotta be 
a hozzáfűzött reménye-
ket, hiszen figyelmen kívül 
hagyta a pedagógiai mun-
ka sajátosságait. Így a helyi 
minőségbiztosítási rend-
szer a helyi tantervvel és az 
egyéb, gomba módjára sza-
porodó kötelező szabályza-
tokkal együtt ott hevert az 
igazgatói irodák polcain, 
és csak arra volt alkalmas, 
hogy az ellenőrzések során 
be lehessen mutatni a léte-
zésüket. 

(Az iskolánkban törté-
nő változásokat a következő 
cikkemben mutatom be.)

Németh Miklósné

Az iskola épületének első üteme Az egykori nevelőotthon, mostani városháza

A Trojkó ház, majd óvoda Az Ady Endre utcai épület 2010-ig
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RácalmásSportegyesület

Bucsi Bence 
– Európa-bajnoki arany!

 Horvátországban rendezték meg a múlt héten az ifjúsá-
gi és U23-as maraton kajak-kenu Európa-bajnokságot. A 
Rácalmás SE ifjúsági versenyzője, Bucsi Bence aranyérmet 
szerzett kenu kettesben Vass Zoltánnal, a Lágymányosi SE 
sportolójával.

Gratulálunk Bencének ehhez a kiváló eredményhez!

Síkvizi Eb: ötödik helyezés
Bucsi Bálint az olaszországi Auronzoban megrendezett 

síkvízi Európa-bajnokságon szerepelt. A kenu négyesek 500 
m-es távján, a döntő futamban egy másodperccel lemaradva 
a dobogóról, az ötödik helyezést érte el a Hodován, Kollár, 
Bucsi, Zupkó magyar egység.

Gratulálunk!
Bölcskei Ferenc

szakosztályvezető

Vaskúti István olimpiai 
bajnok volt a vendégünk

Július elejétől kettő hétig a csónakház területén táborozik 
35 gyerek.Akik indulnak a Magyar Bajnokságon azok még 
kétszer egy hetet töltenek Dömsödön.

A rácalmási tábort meglátogatta Vaskúti István 1980-ban 
lett olimpiai bajnok, valamint többszörös szerzett világbaj-
noki címet.A gyerekeknek élménybeszámolót tartott, majd a 
gyakorlatban is megmutatta nekik a kenuzás fortélyait. Óri-
ási élmény volt a sportolóinknak. Bölcskei Ferenc

Érdeklődéssel hallgatták sportolóink a bajnokot

Vaskúti István megmutatta a kenuzás fortélyait

Harmincöt gyerek vett részt a táborban
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Sikeres bemutatkozás
A Rácalmás SE kajak-

kenu szakosztályának kere-
tein belül 3 hónapja alakult 
meg a szabadidős sárkány-
hajó csoport. Heti 2 alka-
lommal találkoznak a tagok 
a csónakházban és egy tíz 
fős sárkányhajóval eveznek a 
rácalmási Duna-ágban. Di-
cséretükre legyen mondva, 
hogy 2018. június 24. napján 
már be is mutatkoztak egy 
Sárkányhajó Roadshow-n 
Balatonfüreden. A cégek-te-
lepülések kategória 200 mé-
teres futamában a rácalmási 
legénység tagjai alaposan 
meglepték saját magukat is 
azzal, hogy aranyérmesek let-
tek! A Csonka Edit, Vajer Pál, 
Sártory Endre, Vasinka Ka-
rolina, Polgár Attila, Polgár-

né Bocskai Andrea, Terekiné 
Rendes Éva, Oskolás Éva, Il-
lés Zsolt, Illés Attila össze-
tételű csapat alaposan kitett 
magáért, minden erejüket és 
tudásukat beleadva eveztek és 
győztek. A roadshow-n csa-
ládi-baráti kategóriában is 
rendeztek 200 méteres futa-
mokat. Itt az előkelő második 
helyet sikerült a rácalmásiak-
nak megszerezni a követke-
ző legénységgel: Polgár Atti-
la, Polgárné Bocskai Andrea, 
Polgár Dávid, Polgár Eszter, 
Polgár Petra, Botlik Dóra, 
Csoknyai Vilmos, Oskolás 
Éva, Sártory Endre, Tereki-
né Rendes Éva. Gratulálunk 
a csapatnak a sikeres szerep-
léshez és további örömökkel 
teli evezést kívánunk!

Vidék Bajnokság
Július 6-7-8-án rendez-

ték meg Fadd-Domboriban 
a Vidék Bajnokságot. A há-
rom válogatott kenusunkat 
kivéve 14 versenyzőnk állt 
rajthoz a különböző távo-
kon és a különböző kategó-
riákban. Általánosságban az 
első tíz kvalifikálta magát az 
Országos Bajnokságra.

A következő eredmények 
születtek:

500 m: K-2 Bucsi Dániel-
Nagy János 1., K-2 Horváth 
Laura-Bucsi Blanka 3., K-1 
Ecsődi Sára 9.

1000 m: K-1 Bucsi Dáni-
el 5., K-1Csőregi Dorka 8.

2000 m: K-1 Bucsi Dáni-
el 10, BUcsi Blanka 10. Hor-

váth Laura 4. Poszpischil 
Bálint 9., MK-1 Poszpischil 
Lőrinc 10. Fridrich Levente 
9. Nagy Roland 20.

Bölcskei Ferenc

Edzőtáborozás 
Balatonszárszón

A Rácalmás SE három 
utánpótlás csapata egy hetes 
edzőtáborozáson vett részt 
Balatonszárszón. Ez a tábo-
rozás egyrészt jutalom volt 
az egész éves versenyzés után 
másrészt felkészülés volt a 
következő bajnoki szezonra. 
Ideális körülmények között 
töltött el egy hetet a negy-
ven gyermek. A napi két ter-
mi edzés fáradalmait kitünő 
fürdőmedencével rendelke-
ző szálláson pihenhették ki 
a gyerekek. Sajnos a Bala-

tonban csak egyszer füröd-
hettek az időjárás miatt. Ez 
a tábor nem csak a sportról 
hanem a pihenésről és a csa-
patépítésről is szólt. Kisvo-
nattal voltunk kirándulni és 
részt vettünk a Balatoni Nyár 
megnyitására szervezett fák-
lyás felvonuláson. A tábor vé-
gén volt egy meglepetés ven-
dégünk is: Mikler Roland a 
magyar kézilabda válogatott 
kapusa látogatta meg a gyer-
mekeket az utolsó edzésen. 

Nógrádi Sándor
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Idén 15 éves Rácalmás polgárőrsége
Utolsó jelentkezésünk óta 

sok olyan esemény történt, 
amelyről számot kell ad-
nunk. Többek között: a helyi 
körzeti megbízott városunk 
legfiatalabbjainak tartott já-
tékos előadást „Ovi zsaru” 
címmel, amelyen polgár-
őreink is részt vettek, köz-
reműködtek. Az apróságok 
megismerkedhettek játékos 
formában a szabályokkal és 
feladatokkal. Az iskolásokról 
sem feledkezett meg egye-
sületünk, a már hagyomá-
nyos kerékpáros ügyességi és 
KRESZ versenyt is megren-
deztük településünk rend-
őrével, Friedrich Ferenccel, 
az iskola pedagógusaival és 
a gyermekjóléti szolgálattal 
dolgozóival együttesen, ahol 
a verseny legjobbjai tárgyju-
talomba részesültek egyesü-
letünk jóvoltából. 

Már az előzőekben figyel-
meztettük az újság olvasóit, 
településünk lakóit arra, hogy 
a gyalogátkelőhelyen kerék-
párral csak úgy szabad átkelni, 
ha leszállunk róla és áttoljuk 
a zebrán. De ennek ellenére 
még mindig sokan kerékpá-
roznak tiltottan a gyalogát-
kelőkön, amivel nagyban ve-
szélyeztetik saját maguk testi 
épségét. Ezért egyesületünk 
megrendelte és ki fogja he-
lyezni azokat a táblákat, ame-
lyek a helyes közlekedésre fi-
gyelmeztetnek, arra, hogy a 
zebra előtt le kell szállni a ke-
rékpárról, és úgy kell áttolni a 
biciklit az úttesten.

Sajnálatos módon betörés 
is történt településünkön. 
Egy Kossuth Lajos utcai in-
gatlanba jutottak be hivat-
lan vendégek, és nagy érté-
kű gépeket tulajdonítottak. 
De nem jutottak messzeire! 
A jól szervezett és jól műkö-
dő (Szomszédok Egyemá-
sért) SZEM mozgalomnak 
és polgárőreinknek köszön-
hetően rövid időn belül kat-

tant a bilincs az elkövetéssel 
alaposan gyanúsítható sze-
mélyek kezén. Lakossági és 
polgárőreink által elmondott 
információk alapján három 
napon belül a rendőrség el-
fogta a tetteseket.

A nyári vakáció alatt sem 
felejtkezzünk el saját és la-
kótársaink értékeinek meg-
óvásáról. Továbbra is nagyon 
fontos a SZEM mozga-
lom fenntartása! Figyeljünk 
szomszédjaink értéktárgyai-
ra, lakására és más tárgyi ér-
tékeire. De kérjük, legyenek 
ugyanilyen figyelemmel te-
lepülésünk vagyonára, ér-
tékeire! Ha olyan személyt 
látnak, aki megrongál bármit 
is, azonnal jelentsék egye-
sületünknek vagy a körzeti 
megbízottnak. Nagyon fon-
tos ilyenkor a pontos sze-
mélyleírás. Ha esetleg gép-
járművel van vagy vannak az 
elkövetők, akkor a gépjármű 
rendszáma színe és típusa is 
hasznos információ, ezeket 
is figyeljék és jegyezzék meg, 
illetve mondják el a rendőr-
nek, polgárőrnek. Szintén 
kihagyhatatlan a pontos idő 
megjegyzése, mivel ez alap-
ján a városunkba működő 
kamera rendszerrel végig 
tudjuk követni az elkövető 
útvonalát az adott időpont-

ban, és ezzel további infor-
mációkat gyűjthetünk be.

A nyár, a vakációzásról, a 
nyaralásról, a strandolásról 
is szól. A fürdőhelyek leg-
főbb szabályát sem felejtsük 
el: értéktárgyainkat soha ne 
hagyjuk őrizetlenül, mindig 
bízzunk meg valakit a figye-
lésükkel. Továbbá soha ne 
felejtsünk nagy értékű tár-
gyat látható helyen, a par-
koló autónkban sem. Vi-
gyázzunk testi épségünkre 
is, felhevült testtel soha ne 
ugorjunk vízbe!

Sok veszélyt rejteget az éj-
szakai szórakozás is. Tartóz-
kodjunk alkalmi ismerőse-
inktől, bárokban, diszkókba 
soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül az italainkat, mert 
ezekbe a pillanat töredéke 
alatt bódító hatású szereket 
csempészhetnek az erre sza-
kosodott személyek, majd a 
kellő hatás elérése után áldo-
zattá válhatunk.

Lovas polgárőreink to-
vábbra is járőröznek a telepü-
lés külterületein, odafigyelve 
az illegális szemétlerakó-
helyekre. Nem kerülik el fi-
gyelmüket a hosszú időre 
magukra hagyott külterületi 
ingatlanok sem.

Egyesületünk tagjai to-
vábbra is fenntartják szolgá-

lataikat, illetve a nyári idő-
szakban sűrítik a nappali 
szolgálatot is. Számon kérik 
például az illegális dinnye-
árusokat is, árusítási enge-
délyt kérnek tőlük.

Egyesületünk az idén 
ünnepli megalakulásának 
15. évfordulóját. Az évfor-
dulót a Jankovich-kúria te-
rületén egy családi nappal 
szeretnénk megünnepelni, 
és ebből az alkalomból kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik mostanáig 
dolgoztak annak érdeké-
ben, hogy Rácalmás köz-
biztonsága elfogadható le-
gyen. Nem felejtkezünk 
el azokról sem, aki velünk 
együtt tették meg az első 
lépéseket, megalapítottuk 
a Szent György Polgárőr 
Egyesületet. Ezúton is sze-
retnék egyesületünk nevé-
ben köszönetet mondani, 
alapítóinknak, tagjainknak, 
támogatóinknak, segítő-
inknek! Köszönjük!

Továbbra is várjuk tag-
jaink sorába mind azok je-
lentkezését, akik szeretnék 
munkájukkal támogatni 
Rácalmás jónak mondható 
közbiztonságát.

Segíts, hogy segíthes-
sünk! 

Vizi István 
elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
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Körzeti megbízottak: 
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Benke Dániel 
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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 

 

Cserkész hírek
Ha július, akkor táboro-

zás és az elsőn már túl is va-
gyunk. A hónap elején húsz 
gyereket küldtünk a Zselic 
dombjai közé Visnyeszép-
lakra. A településből úgy két 
tucat tanya élte túl az idők 
viharait, ahol most önellá-
tással és ökogazdálkodással 
próbálkoznak. A helyi egye-
sület által kínált programok 
remekül illeszkedtek a mi 
nevelési céljainkhoz, pályá-
zatoknak köszönhetően a 
részvétel ingyenes volt, csak 
az utazásokat és a rengeteg 
adminisztrációt kellett meg-
oldjuk. A fiatalok kézmű-
ves foglalkozásokon kosarat 
fontak, nemezeltek, fát fa-
ragtak, szappant és krémet 
készítettek. A környező er-
dőkben gombát és gyógy-
növényeket gyűjtöttek, lovas 
kocsin túráztak, minden fel-
lelhető háziállattal barátsá-
got kötöttek. Szabadtéri ke-
mencében és üstben készült 
jófajta étkekkel pótolták az 
energiát, hogy esténként 
néptánc tanulásra is marad-

jon erő. A gyerekek renge-
teg alkotással és élménnyel 
tértek haza, a szervezők pe-
dig jövőre is szívesen látják a 
cserkészeket.

Őrsi foglalkozásainkon 
a természetben való élet-
hez szükséges ismereteinket 
frissítettük fel. Felállítottuk 
új közösségi sátrunkat, be-
szélgettünk a tábori rend-
szabályokról, higiéniáról, a 
természetben való viselke-
désről, szelektív hulladék-
gyűjtésről.

Július 17-24. között tart-
juk csapattáborunkat Pan-
nonhalmától néhány kilo-
méternyire. Felkeressük az 
apátságot, Győrben stran-
dolunk és megismerkedünk 
a várossal, lelki napot tar-
tunk, túrázunk, sokat ját-
szunk, mindezt egy egzoti-
kus expedíció keretmeséjébe 
csomagolva.

Szeptembertől ismét vár-
juk majd a cserkészet iránt 
érdeklődő fiúkat és lányokat 
7 éves kortól.

Blau Sándor

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. augusztus 

24-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. augusztus 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb augusztus 13-ig juttassák el a szerkesz-
tőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Isten éltesse Ilonka nénit!

Rácalmás Város Önkormányzata nevében Németh Miklósné alpolgár-
mester asszony köszöntötte július 3-án Spiák Ilona Anna Rácalmás, Si-
rály utcai lakost, szépkorút 90. születésnapja alkalmából. Ilonka néni 
két gyermekkel, három unokával és egy dédunokával büszkélkedhet




