
2018. augusztus XXV. évfolyam 8. szám

Tökfesztivál és 
Fedélzeti utas-
ellátó kiállítás 

A „Megy a gőzös’” vándor 
vasúttörténeti kiállítás ke-
retében fedélzeti utasellátó 
tárlat nyílik szeptember 11-
én Rácalmáson. 

A kiállítás megtekinthe-
tő a rácalmási vasútállomá-
son kiállított vasúti étkező-
kocsiban szeptember 11. és 
23. között. 

A Tökfesztivál ideje alatt 
naponta 10 és 18 óra között 
látogatható, egyéb napokon 
bejelentkezés alapján. Ér-
deklődni a 30/9395-499-es 
telefonszámon lehet.

(Tökfesztivál plakás la-
punk 10. oldalán, utasellátó 
kiállítás plakát a 24. oldalán.)

Kitüntetettjeink
A korábbi évek hagyomá-

nyaival szakítva ezúttal te-
lepülésünk nagy jelentősé-
gű eseményén, a Rácalmási 
Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok avatóján adták 
át önkormányzatunk legran-
gosabb kitüntetéseit.

Rácalmás Díszpolgára cí-
met vehetett át Kondor Ká-
roly és Bodnár Sándor. 

Rácalmásért Oklevél el-
ismerésben részesült:  Bencs 
Attila, Bodnárné Surányi 
Gabriella, Kupsza Jánosné, 
Bodó Ivánné.

(Kitüntetettjeinkről lapunk 
6-7. oldalán olvashatnak.)

A sportcsarnok átadásával régi óhajuk teljesült a rácalmásiaknak

Csarnokavató és városnapi 
rendezvény Rácalmáson

Rendezvényközpont és 
sportcsarnok funkciót egya-
ránt betöltő, csodálatos léte-
sítménnyel gazdagodott az 
ünnepi hétvégén Rácalmás, 
mindazok pedig, akik részt 
vettek az avatási ünnepsé-
gen, különleges élmények-
kel térhettek haza: futball-
meccs a színészválogatott 
ellen, fúvósokkal kísért ma-
zsorett-show, avatási ünnep-
ség díjátadással, Bródy János 
koncertje. A programok a 
kúriában folytatódtak a Vá-
rosnappal, amely ismét tö-
megeket vonzott. 

(Írásaink: 2,3,4,5. oldal)



Rácalmás2

Rácalmási Rendezvényközpont- 
A Rácalmási Rendez-

vényközpont és Sportcsar-
nok avatási ünnepségén 
köszönthettük dr. Kovács 
Pétert, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Dunaújváro-
si Járási Hivatalának veze-
tőjét, Hwang Seong Hak-ot, 
a Hankook Tire Magyar-
ország Kft. ügyvezető igaz-
gatóját, dr. Mathias Eilerst, 
Dransfeld polgármeste-
rét, dr. Marczinka Zoltánt, a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség sportigazgatóját, dr. Mák 
Attilát, az Adonyi Rendőr-
őrs parancsnokát, Pásztor 
Bélát, Veresegyház polgár-
mesterét, Deimel Petrát, a 
Rácalmási Rendezvényköz-
pont és Sportcsarnok igaz-
gatóját, díszpolgárainkat, a 
térség polgármestereit, a ki-
vitelezésben részt vett cégek 
képviselőit. 

– Régi álom vált valóra 
azzal, hogy ennek a kicsi, 
mondhatni földszintes Rá-
calmásnak lett egy 16 méter 
magas, impozáns csarnoka. 
Hosszú éveket, évtizedeket 
vártunk rá. 2015-ben adta a 
képviselő-testület azt a fel-
adatot Zsigmond Lászlónak, 
településünk Ybl-díjas fő-
építésének, hogy készítse 
el a csarnok terveit, aki azt 
gondolom, a többi mellett 
egy újabb csodálatos alko-

tással gyarapította lakóhe-
lyünket, felesége pedig a bel-
ső terek megálmodója volt. 
Már 2016-ban megverse-
nyeztettük az elkészült ter-
veket, kettő ajánlat érkezett 
a nyílt közbeszerzési eljárás 
keretében, és a számunkra 
legkedvezőbben, a Laterex 
Építő Zrt. ajánlatát fogad-
tuk el – mondta el Schrick 
István, Rácalmás polgár-
mestere az avatási ünnepsé-
gen, és köszönetet mondott 
a Hankook Tire Magyaror-
szág Kft.-nek azért, hogy 
létrejöhetett a csarnok, és 
ez a csodálatosan fejlődő 

és kiválóan prosperáló gyár 
biztosítja számunkra, hogy 
gyermekeinknek az átlagnál 
kicsivel jobb életkörülmé-
nyeket tudunk teremteni. 
Külön köszönetet mondott 
Roy Katalin kommunikáci-
ós vezetőnek, kiváló mene-
dzsernek a közösen végzett 
napias szintű munkáért, a 
jó együttműködésért. Kö-
szönetet mondott a kivite-
lezésben alvállalkozóként 
közreműködő helyi és tér-
ségi cégeknek, a Timpanon 
Kft.-nek, a Duna-Via Kft.-
nek. 

De minek kellett Rácal-
másnak ekkora hatalmas 
csarnok? Azért, mert van 
350 általános iskolásunk, 
150 óvodásunk, több mint 
200 igazolt játékossal büsz-
kélkedhet a sportegyesület. 
Az fantasztikusan szereplő 
kézilabdázóink csarnok hí-
ján eddig kénytelenek vol-
tak Dunaújvárosban termet 
bérelni edzésekhez és mér-
kőzésekhez, és még ilyen 
mostoha körülmények kö-
zött is szuper eredmények-
kel öregbítették Rácalmás 
jó hírnevét. Továbbá azért is 
nagy szükség volt a csarnok-
ra, mert nem volt egy olyan 

épületünk, ahol 100 főnél 
nagyobb rendezvényt, kon-
certet, színházi előadást tud-
tunk tartani. 

– Azt kívánom a rácal-
másiaknak, hogy élvezzék 
ennek a rendezvényköz-
pontnak az előnyeit, hiszen 
önöknek építettük ez a há-
zat – hangsúlyozta a polgár-
mesterünk.

Rácalmás Város Önkor-
mányzata az avatóra ké-
szíttetett sorszámozott 
emlékéremmel, valamint 
díszoklevéllel ismerte el a 
beruházásban közreműkö-
dők tevékenységét, amelyet 
a következők vehettek át:

Hwang Seong Hak, Zsig-
mond László, Zsigmond Ág-
nes, dr. Kovács Péter, Miklo-
vich Péter, az önkormányzat 
településfejlesztési előadó-
ja, dr. Györe Andrea Rácal-
más Város jegyzője, Schrick 
István, Rácalmás Város pol-
gármestere, Csíkos Andor a 
Laterex képviseletében, va-
lamint a kivitelezésben részt 
vevők közül Kerülő Gyu-
la, Molnár Mihály, Hered 
György, Katona Ferenc. 

Az ünnepség folytatá-
saként Schrick István át-
adta az intézmény kulcsát 
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és sportcsarnokavató

Deimel Petrának, aki igaz-
gatóként vezeti mostantól 
a Rácalmási Rendezvény-
központ és Sportcsarnokot. 
Ezt követően pedig dísz-
labdát vehetett át az avató-
ünnepség emlékére Hwang 
Seong Hak, Schrick István, 
Mathias Eilers, Bencs Attila 
a Rácalmás SE elnöke, Kiss 
József a Jankovich Miklós 
Általános Iskola igazgatója, 
Gál Gyula és Ferling Berna-
dett kézilabdacsillag, Pálin-
kás Tiborné a Manóvár Óvo-
da és Bölcsőde vezetője, dr. 
Marczinka Zoltán és Pász-
tor Béla. 

– A meglepődés első per-
cei a főúton fogadják a Rá-
calmásra betérő idegent. A 
köszöntőtábla, a rendezett 
utcafront, előkertek, aztán a 
gyönyörű épületek, parkok, 
ágyások, befordulva az in-
tézmények utcájába, a hiva-
tal, az iskola, az óvoda, most 
pedig ez az épület. Szó-
val egy nagyon csodálatos 
és nagy dinamikát mutató 
város Rácalmás. Legyenek 
büszkék rá. Ez a büszke-
ség természetesen felelős-
séggel jár. Vigyázzanak rá, 
áldozzanak érte munkát és 
pénzt, mert egy dolog az a 
pénzt, amit kapunk, a má-
sik, amit úgy adunk, illetve 
jól sáfárkodunk a javainkkal. 

Schrick István régi jó bará-
tom. A mi lelkünk rokon, a 
fejünk tiszta, a mi kezünk 
tiszta. A közélet embere 
másként nem gondolkod-
hat, csak úgy, hogy a kapott 
szolgálati helyet és lehető-
séget minden erejével, min-
den gondolatával teljesítse. 
Istvánban egy ilyen embert 
ismertem meg. Zsigmond 
László és felesége Ágnes 
ugyanebbe a körbe tartozik. 
Kívánok önöknek további 
sikereket, tiszta lelket, hogy 
az életük boldog legyen. Kí-
vánom, használják ki ezt a 
gyönyörű, új épületet, és azt, 
hogy az itteniek szerető em-
berek legyenek. Isten éltesse 
Rácalmás lakosait! – mond-
ta Pásztor Béla, Veresegyház 
polgármestere.

Dr. Marczinka Zoltán 
szakmai szempontból érté-
kelte a sportcsarnokot. Min-
denek előtt gratulált ehhez 
a nagyszerű létesítmény-
hez, majd elmondta, hogy 
a csarnok belső és külső te-
rei egyaránt alkalmasak a 
legnagyobb rendezvények, 
sportesemények megtartá-
sára is. Azt ígérte, a Magyar 
Kézilabda Szövetség min-
dent megtesz annak érdeké-
ben, hogy megmutassa Ma-
gyarországnak ezt a kiváló 
épületet, és bevezesse azt a 

köztudatba. A sportszak-
ember hozzátette: úgy véli, 
jól igazolt Rácalmás, ami-
kor Schrick István leigazol-
ta Adonytól annak idején, és 
nagyszerű rendezvényeket, 
mérkőzéseket kívánt ehhez 
a csarnokhoz.

Mathias Eilers köszön-
tőjében elmondta, meny-
nyire örül annak, hogy itt 
lehet ezen a csodálatos ese-
ményen. 

– Szívesen jöttem, hogy 
a partnerváros, Dransfeld 
üdvözletet elhozzam. Büsz-
ke vagyok arra, hogy ennek 
a különleges, dinamikusan 
fejlődő városnak lehetünk 
a testvérvárosa. Huszonhét 
éve figyeljünk Rácalmás fej-
lődését, különleges út volt 
ez, és az itt élők büszkék le-
hetnek lakóhelyük gyarapo-
dására. Rácalmás felkészült 
a jövőre, ezt különösen ezen 
a sportcsarnokon láthatjuk, 
amely a kultúrát, a sportot, 
a fiatalokat, a közösséget 
egyaránt szolgálja, és a fel-
nőtt korosztály sportolására 
egyaránt remek lehetőséget 
biztosít. Már most várom, 
mi lesz a következő lépése 
Rácalmásnak – mondta el 
Mathias Eilers. 

A köszöntők után Mitro-
vics Zsolt katolikus diakónus 
és Stermeczki András evan-

gélikus lelkész áldotta meg 
a Rácalmási Rendezvény-
központ és sportcsarnok 
épületét. Majd a résztvevők 
megtekinthették a Né meth 
Miklósné alpolgármester 
gondozásában Rácalmásról 
elkészült kisfilmet. 

Az ünnepség zárásaként 
adták át az önkormányzat 
legrangosabb kitüntetéseit: 
díszpolgári címet vehetett 
át Kondor Károly és Bodnár 
Sándor. Rácalmásért Okle-
vél elismerésben részesült: 
Bencs Attila, Bodnárné Surá-
nyi Gabriella, Kupsza János-
né, Bodó Ivánné. 

A csarnokavató napon ve-
zetett túrákon tekinthették 
meg az érdeklődők a létesít-
ményt. Délután két órától a 
színészválogatott ellen ját-
szott a Rácalmás SE felnőtt 
csapata. Délután mazsoret-
tek vonultak végig a telepü-
lés utcáin fúvószenekari kí-
sérettel, mintegy invitálva 
a helybélieket a csarnoka-
vató ünnepségre, a helyszí-
nen pedig a Löfan csoport 
mutatott be menettáncot. 
Az avató ünnepség után a 
Faceteam akrobatikus ko-
sárlabda-bemutató, majd a 
Spartan Cheerleaders be-
mutatója szórakoztatta a 
közönséget, egészen az esti 
Bródy János-koncertig.
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Rácalmási Városnap 2018
Események tekintetében 

duplázott, sőt triplázott Rá-
calmás a huszadikai hét vé-
gén, hiszen a sportcsarnok 
avatója után Városnappal 
ünnepeltük lakóhelyünk lé-
tét, várossá nyilvánításának 
évfordulóját, és az államala-
pító Szent István királyunk 
ünnepét. 

A hagyományos város-
napi nagyrendezvénynek a 
Jankovich-kúria adott ott-
hont vasárnap. A program 
kavalkád a magyaros ételek 
főzőversenyével kezdődött 
a színpad alatti füves terüle-
ten. Ezúttal is családok, ba-
ráti társaságok, munkahelyi 
közösségek, civil szervezetek 
neveztek a próbatételre. Fi-
nom ételek készültek, a zsűri 
– és természetesen a közös-
ségek – megelégedésére. 

A Tolnai Ifjúsági Fúvós-
zenekar hívogatta muzsi-
kával a rácalmásiakat a ren-
dezvényre a település több 
pontján is fél 12-től, hiszen 
a programok délben kezdőd-
tek a kúriában. A Vajk íjászai 
bemutatóval és szabad íjász-
kodással vártak mindenkit a 
Pokol pince felett. A fúvósok 
koncertet adtak a Díszud-
varban, a városnéző kisvonat 
pedig minden órában indult 
a kúria alasó parkolójától. A 

gyerekek ugrálóvár, napi já-
tékok, pónilovaglás, hajfonás, 
arcfestés közül választhattak 
kedvükre való elfoglaltságot 
a főépüleet alatti füves te-
rületen, illetve a kézműves 
házban is számos érdekes 
foglalkozást próbálhattak 
ki. Szintén a legkisebbeknek 
szóló program volt a Csuda-
táska című zenés interaktív 
gyermek műsor, az interaktív 
élő dínóshow viszont a gyer-
mekeken kívül nagyon sok 
felnőttet is vonzott. 

A nap egyik központi 
eseménye volt Szalai Árpád 
könyvbemutatója és dediká-

lása, aki ezúttal a Rácalmási 
történetek című kötettel 
ajándékozta meg mindazo-
kat, akik még többet szeret-
nének megtudni lakóhelyük 
múltjáról.

A színpadi program is kü-
lönleges volt. A helyi fellé-
pők, a Napsugár Asszonykó-
rus és a Barina Táncegyüttes 
nyitotta a sort, majd Koós 
János szórakoztatta a kö-
zönséget. 

Az ünnepség 16 órakor 
kezdődött, amelyen Schrick 
István, Rácalmás polgár-
mestere mondta el ünnepi 
gondolatait, és köszöntötte 

a résztvevőket, vendégeket. 
Az egyházak helyi képvise-
lői megáldották az új kenye-
ret, majd Németh Miklósné 
és Kukucska Gyula alpolgár-
mesterek segítettek a pol-
gármesternek megkínálni a 
résztvevőket az új kenyérrel. 

A tombolasorsolás után 
Freddie lépett színpadra, 
és Wellhello koncert ide-
jére pedig ismét zsúfolásig 
megtelt a színpad előtti tér, 
amelynek a végén – a prog-
ramsorozat zárásaként – a 
rácalmásiak ismét közösen 
nézték meg a gyönyörű tű-
zijátékot.
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Bemutatjuk kitüntetettjeinket, akik a csarnokavató rendezvényen vehették át az elismerést

Rácalmás díszpolgárai
Rácalmás Város Önkor-

mányzat Képviselő-testü-
lete Rácalmás Díszpolgára 
cím adományozásával isme-
ri el azok érdemeit, akik élet-
út elismeréseként kimagasló 
munkásságukkal közvetle-
nül hozzájárultak a város fej-
lődéséhez, akik kiemelkedő 
szakmai tevékenységükkel 
emelték illetve elősegítették 
a város fejlődését, a város la-
kosságának előrehaladását.

2018. évben a képviselő-
testület két aktív, helyi köz-
életi személynek, Kondor 
Károlynak és Bodnár Sán-
dornak adományozott Rácal-
más Díszpolgára címet. 

KONDOR KÁROLY 
Karcsi b ácsi bár nem Rá-

calmás szülöttje, de már több 
mint fél évszázada Rácalmá-
son lakik családjával.

Karcsi bácsi a rácalmási 
református egyházközség 
gondnoka volt, 1995-től a 
református lelkésszel min-
denben együttműködött a 
hitélet megtartása és a hit-
élet elmélyítése érdekében. 
Nevéhez köthető a temp-
lomkert rendezése, folya-
matos gondozása, ápolása. 
Gondnoki teendőit 2011-ig 

látta el a Kulcs- Rá-
calmás Missziós Egy-
házközség létrejötté-
ig. Gondnoki feladatai 
közé tartozott az úr-
vacsorákhoz az asztal 
feldíszítése, a pénz-
tári teendők ellátása. 
Nagy gondot fordított 
a hívek összefogásá-
ra. Nem volt rest fizi-
kai munkát is végezni 
a templom karbantar-
tására. Vallását mai na-
pig is gyakorolja. 

Szorgalmas, ön-
zetlen embert ismer-
hetünk meg személy-
ében. Szereti a természetet, a 
kertet, a gyümölcsöst. Aktív 
tagja a Napfény Nyugdíjas-
klubnak és a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesü-
letnek.

Karcsi bácsi évtizedek óta 
verset ír. Verseit a család, a 
szerelem, a természet ihleti. 
Szereti lakhelyét Rácalmást, 
mely érzés több versében is 
megjelenik. Alkotásai verses-
kötet formájában is kiadásra 
kerültek. 

BODNÁR SÁNDOR
Nyíregyháza környékéről, 

Újfehértóról érkezett 14 éve-

sen Dunaújvárosban tanulni. 
Kollégiumi évei alatt több-
ször megfordult Rácalmáson. 
Barátaihoz, később idősebb 
pártfogó munkatársaihoz járt 
szabadidejében segíteni. Mert 
ő mindig ilyen volt: segítő-
kész, barátságos, szorgalmas 
és lojális. A vasműben 43 éven 
át dolgozott, vezető beosztás-
ból ment nyudíjba 2015-ben.

Rácalmásra huszonnyolc 
éve költözött a családjával. 
Hamarosan sok barátra tett 
szert és bekapcsolódott a kö-
zösségi életbe is. Még aktív 
dolgozóként, 15 éve lépett 
be a Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesü-
letbe, ahol előbb tag, 
majd elnökségi tag 
volt, öt éve, 2013-tól 
elnökként igazgatja 
az egyesületet és tesz 
sokat Rácalmás váro-
sáért.

Városvédő tevé-
kenysége mellett 
évekig volt elnöke a 
Rácalmás Sportegye-
sület Pénzügyi és El-
lenőrző Bizottságá-
nak, a Dunaújváros 
Sportutánpótlás Ala-
pítványnál kuratóri-
umi tag volt, de két 

évig vezette a Dunaferr Női 
Kézilabda Kft-t is.

Hasznos közösségi ember, 
aki munkájával, szaktudásá-
val, kapcsolataival, jó véle-
ményalkotó képességével ha-
tékonyan segít megoldani a 
felmerülő problémákat, mert 
mindig van egy jó ötlete, amit 
nem rest akár önmaga meg-
valósítani.

Kedves, barátságos termé-
szetének köszönhetően pe-
dig jó viszonyt alakított ki 
nem csak a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület 
tagjaival, de Rácalmás lakos-
ságával is. 

Rácalmásért Oklevél elismerésben részesültek
A képviselő-testület a „Rá-

calmásért „ kitüntető oklevél 
adományozásával ismeri el 
azok érdemeit, akik kiemel-
kedő szakmai munkásságuk-
kal jelentősen hozzájárulnak 
illetve hozzájárultak a város 
fejlődéséhez, vagy tevékeny-
ségükkel jelentősen hozzájá-
rultak a város jó hírnevének 
öregbítéséhez.

Rácalmás Város Képvise-
lő-testülete négy olyan hely-
bélinek – Bencs Attilának, 
Bodnárné Surányi Gabriellá-
nak, Kupsza Jánosnénak, Bodó 

Ivánnénak – adományozta ezt 
a rangos elismerést, akik so-
kat tettek a közösségért, lakó-
helyünk fejlődéséért, fejlesz-
téséért.

BENCS ATTILA
A Rácalmás Sportegye-

sület elnöki feladatait látja el 
immár hat éve. A sportegye-
sületnek körülbelül 350 tag-
ja van, melynek kétharmada 
gyermek. Az egyesület kézi-
labda, labdarúgás, kajak-kenu 
és tömegsport szakosztályok-
ból áll. 

Bencs Attila elnöksé-
ge alatt újjászületett a sport-
kör. Folyamatosak a sport-
pályának és környékének, 
a vizitelepnek a fejlesztése, 
rendszeresek a sporteszköz-
beszerzések. Magas színvo-
nalú a szakmai, edzői munka 
mind a négy szakosztályban, 
erre is különös gondot fordít 
az elnök. 

A kajak-kenuban és az 
íjászatban európa bajno-
ki és világbajnoki sikerek 
is születettek. Tagjaik válo-
gatott sportolók. Bencs At-

tila remekül menedzseli az 
egyesület pénzügyeit, gaz-
dálkodását. Irányítása alatt 
a korábban fillérekből gaz-
dálkodó sportegyesület ma 
már évente több tízmillió 
forintot fordíthat működé-
sére és a különböző humán 
és infrastruktúrális fejlesz-
tésekre.

A sportegyesület Bencs 
Attila elnöki irányítása alatt 
stabil gazdasági alapon áll 
és lehetőséget tud biztosíta-
ni minden sportolni vágyó 
rácalmási számára.

Rácalmás díszpolgárai: Bodnár Sándor és Kondor 
Károly



Rácalmás 7
Elmondható róla, hogy 

nemcsak szereti a sportot, ha-
nem ő maga is fiával együtt 
gyakran hódol vízi sport 
szenvedélyének, rendszere-
sen kajakozik a rácalmási kis 
Dunán. 

BODNÁRNÉ SURÁNYI 
GABRIELLA

Gabika Baracson gye-
rekeskedett, később a csa-
lád Dunaújvárosba költözött. 
Szülei egyszerű, de nagyszívű 
emberek voltak, akik a társa-
dalmi munkába is magukkal 
vitték gyerekeiket. Talán itt 
ragadt rá a közösség, a közös-
ségi munka iránti szeretet.

Korán kezdett dolgozni. 
A szakközépiskolát is munka 
mellett végezte el, majd már 
felnőttként szerzett gazdasá-
gi mérnöki diplomát. Jelen-
leg a Dunaferr Vámügynök-
ség Kft.-nél gazdasági vezető, 
három felnőtt fiú édesanyja.

Bodnárné Surányi Gab-
riella másfél évtizede él Rá-
calmáson és szinte rögtön 
bekapcsolódott a rácalmási 
virágosításba. Már 2002-től 
férjével együtt vesz részt Rá-
calmás német testvérváro-
si kapcsolatának ápolásában, 
otthonukban rendszeresen 
fogadnak német vendégeket.

Gabika 15 évvel ez-
előtt, 2003-ban lépett be a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesületbe, ahol az első 
perctől kezdve aktívan veszi 
ki részét a feladatok megoldá-
sából. Később az elnökségnek 
is tagja lett, az egyesület gaz-
dasági tevékenységét 2008-
tól látja el, napi, hivatali mun-
kája mellett. Feladatait nagy 
munkabírással, jó szervező-
készséggel végzi. Az egyesület 
által vállalt feladatok, progra-
mok, rendezvények szerve-
zésében, irányításában és le-
bonyolításában nagy szerepet 
vállal, társaival együtt megha-
tározó egyénisége a rácalmási 
köztéri virágosításnak.

Két éve átvette a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tár égisze alatt működő An-
gol nyelvklub irányítását is, a 

kis számú nyelvbarát csapat-
tal rendszeresen, hetente egy 
alkalommal tartanak foglal-
kozást.

KUPSZA JÁNOSNÉ 
Kupszáné Vera Hartán 

született, erdélyi székely szü-
lők leszármazottjaként egy 
igazán nagy családban nőtt 
fel, 10 testvére volt. Hartán 
járt általános iskolába, a kö-
zépiskolát pedig Kalocsán vé-
gezte el.

Egy fiú gyermek édesany-
ja, két unoka büszke nagyma-
mája. A család 1982-ben köl-
tözött Dunaújvárosba, ahol 
Vera különböző munkahe-
lyeken dolgozott adminiszt-
ratív területen. 2010-ben a 
vasműből ment nyugdíjba. 
Férjével és családjával 1990-
ben költöztek Rácalmásra, a 
maguk építette családi házba, 
ahol már három generáció él 
együtt.

Élete során mindig ak-
tívan vett részt a társadalmi 
munkákban így nem is csoda, 
hogy nagyon korán bekap-
csolódott az 1994-ben meg-
alakult Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület munká-
jába is. Aktív tagja a Napsugár 
Nyugdíjas Klubnak, jó szer-
vezőkészsége mellett arról hí-
res a kisvárosunkban, hogy ő 
a rácalmási tökös-mákos ré-
tes készítésének alapembere. 

Lelkesen vesz részt társai-
val a különböző civil meg-
mozdulásokon, szívesen segít 
programok lebonyolításában, 
amelyeknek sokszor megha-
tározó személyisége.

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület egyik leg-
aktívabb tagja. Munkájára 
gyakorlatilag minden rendez-
vényen lehet számítani, fá-
radhatatlansága, jó hangulata 
magával ragadó. A rácalmási 
civil közösség meghatározó 
alakja.

BODÓ IVÁNNÉ
Bodóné Marika 1968-tól 

rácalmási lakos, férjével ek-
kor költöztek Rácalmásra, 
két lányt és egy fiút nevel-
tek fel itt. Marika az elmúlt 
50 év alatt sokféle tevékeny-
séget végzett településünkön. 
1972-től a Dunai Vasműben 
dolgozott különböző terüle-
teken. Az akkori kor elvárá-
sainak megfelelve részt vett 
sokféle társadalmi munká-
ban, amelynek köszönhetően 
a Társadalmi Munka Arany 
fokozata elismerést is meg-
kapta.

1975-ben kapcsolódott be 
a rácalmási közéletbe, először 
a helyi Népfront bizottság-
ban dolgozott, majd 1980-tól 
1990-ig tanácstag is volt. Ön-
kéntes munkájával már meg-
alakulása óta támogatta a Fa-

luvédő Egyesületet, az első 
Tökfesztivál rendezői között 
is tevékenykedett.

2003-ban lépett be a 
Napfény Nyugdíjas Klubba, 
amelynek a vezetői feladatait 
is ellátja évek óta, továbbá ak-
tív és lelkes tagja a rácalmási 
Napsugár Asszonykórusnak. 
E vállalt feladatai kapcsán is 
szoros kapcsolatot ápol Rá-
calmás lakosságával és intéz-
ményeivel. 

 A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesületnek 2005 
óta a meghatározó tagja, rajta 
keresztül a nyugdíjasklub tag-
jai is lelkes városvédők lettek. 
Marika kulturális, szabadidős 
és egyéb programokat szervez 
a nyugdíjasklub tagjai részé-
re, de példamutatóan ösztö-
nöz a fesztiválokon való segí-
tő részvételre, a virágágyások 
gondozására is. Tevékenysé-
ge, személyisége magával ra-
gadó, lelkesedése és szeretete 
Rácalmás közössége felé vi-
tathatatlan és mindannyiunk 
által érezhető.

Rácalmásért Oklevél kitüntető címet vehetett át: Bencs Attila, Bodnárné Surányi Gabriella, Kupsza Já-
nosné és Bodó Ivánné

Szeretettel 
gratulálunk 
Rácalmás 
kitüntetettjeinek!
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Szelektív naptár
Szelektív hulladék-
gyűjtési napok: Szept-
ember 4., 18. Október 
2., 16. November 13., 
27. December 11. és 29.
Komposztálható hulla-
dék elszállítása: Szept-
ember 10., október 8. és 
november 5.

Fogadóóra
A következő időpont:
Németh Miklósné
2018. szeptember 5.

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.

Szeptemberben is a hónap első csütörtökén 
és péntekén lehet eltüzelni a kerti hulladékokat!

A lakosság kérésének 
megfelelően változtatott 
Rácalmás képviselő-testüle-
te az avar és kerti hulladék 
égetését szabályozó helyi 
rendeleten, mégpedig olyan 
módon, hogy a nyári hóna-
pokban is lehetőségük le-
gyen a lakóknak tűzgyúj-
tással ártalmatlanítani a 
kerti hulladékot. 

Erre azonban továbbra 
is havonta csak egy alkalom-
mal lesz lehetőség Rácal-
más területén! 

Avar és kerti hulladék 
megsemmisítése továbbra is 
elsősorban helyben történő 
komposztálással történhet. 

Égetéssel csak a nem kom-
posztálható (nem lebom-
ló), illetve a komposztálás-
ra alkalmatlan (pl. vírusos, 
baktériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzött) avar és kerti 
hulladék ártalmatlanítható.

A lakosság egészségé-
nek és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében a 
nem komposztálható, illetve 
a komposztálásra alkalmat-
lan avar és kerti hulladék 
égetése december és janu-
ár kivételével minden más 
hónapban (február, március, 
április, május, június, július, 
augusztus, szeptember, ok-
tóber és november) a hónap 

első csütörtökén és pénte-
kén végezhető el. A fenti 
időponttól eltérni csak ked-
vezőtlen időjárási viszo-
nyok esetén (például: eső, 
szél, köd stb.) lehet és a fen-
ti időpontot követő hét csü-
törtökén és péntekén lehet 
csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra kö-
zötti időszakban lehet vé-
gezni. 

Égetni csak száraz kerti 
hulladékot lehet. 

A következő tűzgyújtási 
alkalom tehát: szeptember 
6. és 7.

Kedvezőtlen időjárás 
esetén: szeptember 13., 14.

Szépül a Millenniumi park
A tó stabilizálásával je-

lentős munkálatok kez-
dődtek el a Millenniumi 
parkban a nyár elején. A re-
habilitáció látványos, hiszen 
aki arra jár naponta, folya-
matosan nyomon követhe-
ti, mi mindent megtesznek 
a szakemberek annak ér-
dekében, hogy hosszú táv-
ra rendezzék a tó medrét: 
gabion falat építenek, vala-
mint cölöpözéssel erősítik 
meg a medrét, hiszen a tős-
gyökeres rácalmásiak em-

lékeznek még rá, hogy haj-
danában törmelékhegyek 
magasodtak ezen az akkor 
még „tógödör”-ként emle-
getett, elhagyatott település-
részen.

Az egykori állapotokból 
adódóan a talaj laza össze-
tételű, megcsúszna, beom-
lana a mederfal megerősítés 
nélkül. 

A tóval várhatóan a nyár 
végére, ősz elejére készül-
nek el a szakemberek. Utána 
a park helyreállításán lesz a 

sor. A tó körül burkolt járda 
lesz, díszes kandeláberekkel, 
padokkal, pihenőhelyekkel. 
A parkosításhoz 102 millió 
forint támogatást kapott az 
önkormányzat a Területi és 
Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) kereté-
ben. 

Következő ütemben a tó 
északi részén, a patak két ol-
dalára felnőtt, illetve gyer-
mek játszótér van tervezve, 
ezek megvalósítása jövőre 
várható.
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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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A tavalyi fesztivál 
képei és felhívások
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Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület családi napja

A Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület au-
gusztus 4-én, szombaton 
rendezte meg hagyományos 
és a tagság által várt csalá-
di napját, amelyre nem csak 
tagjainkat, de családtagjaikat 
is szeretettel vártuk. 

A szép nyári időben a 
művelődési ház parkjában, 
árnyas fák hűvösében Me-
leg László készítette a finom 
ebédet, de a korábban érke-
zőket és főleg a gyerekeket 
már lángossal és palacsintá-
val vártuk. 

A nagy meleg ellenére 
sokan jöttünk össze, a gye-
rekek vizes játékokkal, cso-

csózással hűtötték magukat, 
a felnőttek főzőcskéztek, be-
szélgettek, kártyáztak.

Délután ebben a meghitt 
körben adtuk át a családi na-
pon megjelent rácalmási di-
ákoknak a Város- és Falu-
védők Szövetségének díjait, 
melyet országos rajzpályáza-
ton nyertek. (Fotók és rész-
letek a következő oldalon.) 
A napot közös fagyizással 
zártuk.

Ismét szép napot töltöt-
tünk együtt, amely most 
nem a munkáról, hanem a 
baráti együttlétről szólt!

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület

Rendet tettünk 
a városközpontban

Július 23-án a városközpontban akadt dolguk a város-
védőknek: megtisztították az ágyásokat, rózsát metszettek. 
Úgy dolgoztak együtt, mint régi cimborák! 

Gazoltunk az állomáson
Kicsit gazoltunk a vasútállomáson, fűkaszáltunk, gyom-

irtóztunk, pótoltuk a kisült virágokat és locsoltunk is. Szé-
pen megnőttek az évelők a kőedényekben és jó ötlet volt a 
sziklakerti az ablakokban, ezek kevesebb locsolással is beérik.

 Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Osvai Réka 7. a-s tanuló - Rácalmás. Vízpart - Különdíj Mikó Fanni 6. a osztályos - Kúria (Rácalmás) - Különdíj

Vincze Hajnal Blanka 8. b-s tanuló – Rácalmás nevezetességei - III. díj Blau Kata 7. a-s tanuló - Szökőkút (Rácalmás) - III. díj

Rácalmási diákok országos sikere

A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 
2018-ban is kiírta az országos, „Fiatalok az épített és termé-
szeti környezet védelméért” című pályázatát, melynek témá-
ja a megőrzésre méltó helyi értékek bemutatása - a fiatalok 
szemével.

E pályázatra a rácalmási Jankovich Miklós Általános Is-
kola diákjai is készítettek alkotásokat és azokkal szép ered-
ményeket értek el. 

A nyertes pályamunkák a Szövetség saját, országos rende-
zésű eseményein kerülnek kiállításra.

Gratulálunk a diákoknak, akik gyönyörű alkotásaikkal 
hozzájárultak városunk értékeinek, szépségeinek bemutatá-
sához, országos megismertetéséhez! (A városvédők családi 
napján Bodnár Sándor, az egyesület elnöke adta át a díjakat 
és gratulált az elért szép sikerekhez.) A díjazottak és alkotá-
sai a következők:

Vincze Hajnal Blanka Osvai Réka díját édesanyja vette át Bodnár Sándortól Blau Kata
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Cimborák az indiánok földjén
A Rácalmási Művelődé-

si Ház és Környvtár égisze 
alatt működő Cimbora klub 
által szervezett „Cimborák 
az indiánok földjén” elneve-
zésű táborba 20 indiánjelőlt 
jelentkezett.

Nagy örömünkre kiállták 
a probát, minden akadályon 
keresztül jútottak. 

A szeptemberben indu-
ló Cimbora foglalalkozáson 
újratalálkozunk!

Mudra Gréta beszámoló-
ja a táborról:

„Július 23-27. között vet-
tünk részt a cimbora tábor-
ban, a művelődési házban. A 
tábor vezetője Marcsi néni 
volt, aki érdekes programok-
kal és feladatokkal tette szí-
nessé ezt a hetet. A tábor az 
indiánok életével kapcsola-
tos dolgokról szólt.

Hétfőn választottunk in-
diános nevet, készítettünk 
indián fejdíszt, illetve nyak-
láncot, amire ráírtuk a ne-
vünket. Amikor ilyen kreatív 
dolgokat csináltunk, min-
denki szabadjára engedhette 
a fantáziáját, így különlege-
sebbnél- különlegesebb da-
rabok születtek.

Kedden totemoszlopot 
készítettünk, ami nem egy 

hagyományos oszlop volt, 
mert minden kartondoboz, 
(amikből felépítettük) szí-
nes és különleges lett. Ezt 
követően egy kis ismertető 
után az íjászkodást is kipró-
bálhattuk.

Szerdán agyagoztunk, 
ami ahhoz a meséhez volt 
köthető, amit pénteken elő-
adtunk. Mindenki készített 
valami szépet. Volt aki poha-
rat, tálkát, míg más a fantá-
ziájára hagyatkozva teknős-
békát, vagy más különleges 
dolgot formázott.

Csütörtökön útra keltünk 
és lementünk busszal Du-
naújvárosba indián kenuzni, 
ami szintén mindenkinek 
nagyon tetszett.

Észre sem vettük, hogy 
elszaladt az idő, és már-
is péntek lett. Egész nap az 
előadásra készültünk. Dél-
utánra vártuk a családta-
gokat, akiknek előadtuk a 
Gyógyító víz című indián 
népmesét és egy indiános 
dalt amit, egy apuka segített 
nekünk betanulni. 

A táborban a segítőink, 
Kata,Gergő és Bálint voltak 
akik a programok között is 
izgalmas játékokat mutat-
tak nekünk. Játszottunk éjje-

li gyilkost, zene cím és elő-
adó felismerő versenyt. Napi 
szinten csocsóztunk is. Kap-
tunk indiános könyveket is 
olvasni. Szabadidőben készí-
tettük a rajzokat a meséhez 
amik igazán szépek lettek. 

Minden nap kaptunk regge-
lit, ebédet és uzsonnát. Egyik 
nap, még fagyizni is elmen-
tünk. A tábor, tehát minden-
kinek élményekkel teli gaz-
dag hetet jelentett, ahol sok 
új barátság is született.

Forrás: művelődési ház facebook oldala
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Az 1940-es 50-es évek egyik 
legkiemeltebb slágerénekesének, 

Dr. Lantos Olivérnek 
néhány slágere is elhangzik 

Gerendai Gábor 
e havi válogatásában.

Állatkertek éjszakája 
A Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium idén nem csak 

két este rendezi meg az állatkertek éjszakáját. Érdemes ellá-
togatni az állatkert hivatalos honlapjára, vagy facebook olda-
lára, mert elővételes jegyek is válthatók az állatkert pénztárá-
ban és a Pécs Pontban (Pécs, Széchenyi tér 1)! 

Bővebb információért látogassa meg az eseményt, illetve 
a honlapot!

PROGRAMOK INNEN-ONNAN
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Könyvtári percek
Könyvajánló

Trish Cook: Éjjeli napfény
Katie egy nagyon rit-

ka betegségben, Xeroderma 
Pigmentosum (XP) szenved, 
számára a minimális napfény 
is halálos lehet. Édesanyját 
korán elveszti egy balesetben. 
Betegsége miatt magántanu-
ló, mindene a tanulás, minél 
több tudás megszerzése és 
a zene. Egyetlen barátnője 
Morgan, aki a külvilági ka-
pocs számára. A 18 éves, fris-
sen érettségizett lány napjai-
nak azon részét, amikor a nap 
az égen jár, a házukban töl-
ti. Számára az élet napnyugta 
után kezdődik. Ilyenkor fogja 
a gitárját és a helyi pályaud-
varon játssza el saját szerze-
ményeit a járókelőknek.

Charlie, aki a helyi úszó-
sport csillaga volt, egy sze-
rencsétlen balesetben meg-
sérül, így az úszást egy időre 
fel kell függesztenie. Egy este 

meglátja a pályaudvaron Ka-
tiet játszani… Így indul az ő 
közös történetük.

Az első szerelem minden 
bája, kedvessége benne van 
az ő kapcsolatukban, de Katie 
betegségének fekete árnyai 
sem kímélik őket. Miután 
kiderül, hogy milyen rövid 
együtt töltött időt szánt ne-
kik a sors, megpróbálják éle-
tük legszebb nyarát megélni, 
mindkettejük és a mások szá-
mára is maradandót alkotni.

A történetet olvasva aka-
ratlanul is igazat kell adnunk 
Katie édesanyjának: „…csak 
a most számít”!

A fiatal felnőtteknek ké-
szült könyv a már nem fiatal 
felnőttek szívébe is garantál-
tan belopja magát.

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros
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Kihívások
Még mindig nincs késő csatlakozni a könyves kihívások-

hoz. Sokan a nyári szünet előtt kapcsolódtak be és bátran je-
lentjük, hogy már ők is jól állnak a kihívásban! 

Az egyes pontok teljesítéséhez szükséges könyvek válasz-
tásához kérje a könyvtáros segítségét!

Schmidt-Czetli Ágnes

Nyár a könyvtárban
A nyarat sem töltöttük tétlenül a könyvtárban. A nyári 

szünet alatt feltöltöttük a leürült polcainkat jobbnál jobb új 
könyvekkel. Rengeteg szórakoztató irodalom -krimi és ro-
mantikus könyv egyaránt-, valamint számos szépirodalmi 
kötet is érkezett. Az ifjúságra is gondoltunk, így az ő polcai-
kon is sok szép új könyv lelt otthonra. Szeptember 4-től vá-
runk mindenkit szeretettel! Schmidt-Czetli Ágnes

Magazin ajánló

Képes Sport
A sport rajongóit is szeretettel várjuk a könyvtárba, hiszen 

idén már a Képes Sport is megtalálható a folyóirataink között. 
A heti rendszerességgel megjelenő lapot a legfrissebb lapszám 
kivételével kölcsönözni is lehet. Schmidt-Czetli Ágnes
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Óvodások és iskolások 
tanulhatják a biztonságos 
közlekedés alapjait

A Hankook Tire Magyarország Kft. 2018-ban harmadik 
alkalommal indítja el a „Közösségi Összefogás a Szebbért”, 
azaz a „KÖSZ, Hankook!” önkéntes programját. A kezde-
ményezés célja, hogy az abroncsgyártó helyi partnerekkel és 
lakosokkal, valamint munkatársaival együtt tegye élhetőbbé 
és biztonságosabbá környezetét. Ebben az évben a vállalat 
a dunaújvárosi óvodás és iskolás gyerekek számára készülő 
KRESZ-pálya építéséhez várja önkéntesek jelentkezését a 
http://www.koszhankook.hu/#onkentes weboldalon.

2018-ban ismét elindul a „KÖSZ, Hankook!” program, 
amely része a vállalat 2012 óta működő átfogó társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) stratégiájának, a Hankook Érték-
teremtő Programnak. A gumiabroncsgyártó a dunaújvárosi 
rendőrséggel és önkormányzattal közösen ezúttal a Március 
15. téren lévő, szebb napokat látott KRESZ-tanpálya felújí-
tására és kibővítésére invitálja a helyi önkénteseket, mun-
katársait és partnereit. Az összefogás célja egy olyan park 
létrehozása, ahol a gyermekek játékosan sajátíthatják el a fe-
lelős és biztonságos közlekedés alapjait. A lámpás kereszte-
ződések, a körforgalmak és a vasúti átjáró-modellek között 
a gyermekek kerékpárral járhatják be a parkot, amely emel-
lett friss külsőt is kap: a tervezett munkák része a padok át-
festése, új virágládák elhelyezése és az útburkolat felújítása.

A Hankook Tire 
nyilvánosságra hozza 
pénzügyi eredményeit 2018 
második negyedévére

A prémium abroncsgyártó Hankook Tire bejelentette 
pénzügyi eredményét 2018 második negyedévére. A válla-
lat a jelentésben szereplő időszakra 1,325 milliárd euró (1 
706 billió KRW) világszintű forgalmat és 142,2 millió euró 
(183,2 milliárd KRW) üzemi nyereséget jelentett be.

A Hankook 2,3 százalékos forgalomnövekedést köny-
velhetett el az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez 
mindenek előtt a csúcstechnológiára és prémiumtermékek-
re épülő első gyári felszerelésű üzletág bővülésének és a ki-
egyensúlyozott növekedésnek volt köszönhető az olyan ré-
giókban, mint Európa, Kína és az USA. A nagy átmérőjű, 17 
coll feletti abroncsok értékesítése az előző év hasonló idő-
szakához képest 3,5 %-kal növekedett, és ezzel 52,1 száza-
lékos részesedést ért el a személygépkocsi abroncsok teljes 
forgalmából.

A Hankook eredményét a prémium első gyári felszerelé-
sű üzletág növekedése segítette elő stabil forgalmi arányok-
kal, elsősorban Európában és Kínában. Az üzemi nyereség 
az előző év azonos időszakához viszonyítva 10 százalékkal 
visszaesett, főként az amerikai Tennesseeben épült új gyár 
üzembehelyezési költségei miatt, valamint a koreai piacon 
élesedő versenyhelyzet következtében.

A Hankook Tire versenyképes prémium terméksoroza-
tokkal szeretne globális prémium márkává fejlődni. Az ab-
roncsgyártó ennek érdekében bővíti ultranagy-teljesítményű 
(UHP) abroncsainak választékát és különösen a nagy átmé-
rőjű, 17 collos és annál nagyobb abroncsokra összpontosít, 
amelyeknél forgalomnövekedés várható. Az év második fe-
lében a Hankook erőteljesebb forgalommal számol, amihez 
az amerikai, Tenneesseben megnyílt gyár stabilizálódása, va-
lamint az utánpótlási piac növekvő forgalma is hozzájárul.

Felhívás az 1Úton Nemzetközi 
zarándoknapra

A Mária Út Egyesület az idén ötödik alkalommal ren-
dezi meg Dr. Erdő Péter bíboros és Novák Katalin állam-
titkár fővédnöksége alatt az 1Úton Nemzetközi Zarándok-
napot. A Mária Út teljes útvonalán több száz szakaszon 1 
napon 1 közös célért indul el több ezer ember, hogy együtt 
éljék át azt a különleges élményt, amit a zarándoklás nyújt. 
Az idei 1Úton Nemzetközi zarándoknap az édesanyákért ke-
rül felajánlásra

2018. augusztus 25-én szombaton.
Útvonalak:

1. Adony, Czigler tó – Kulcs, Arany János utcai kereszt 
(kb. 7 km)

Indulás: 2018. augusztus 25. – szombat – reggel 9 óra.
2. Dunaújváros, Óvárosi római katolikus templom – 

Kulcs Arany J. utcai kereszt (kb. 12 km)
Indulás: 2018. augusztus 25. – szombat – reggel 8 óra. 

A jelentkezőket fogadja és felvilágosítást ad:
Moró Piroska: telefonszám: 30-448-1248,
e-mail:  piroskasz@hotmail.com

Öregeket, fiatalokat, nagymamákat, nagypapákat, 
édesanyákat, édesapákat, 
gyermekeket, unokákat, 
MINDENKIT szeretettel várunk!
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Cserkészek, nyár, táborok
Július elején a Zselicben 

táboroztak fiataljaink egy 
hagyományőrző kézműves 
táborban, megismerve a ta-
nyasi-falusi életforma szép-
ségeit. A hónap végén pedig 
következett a csapattábor a 
cserkészév csúcspontja.

A messzi Pápuaföldre re-
pített bennünket a tábor ke-
retmeséje. Bátor felfedezők, 
marcona bennszülöttek, fű-
szoknyás lányok népesí-
tették be a Ravazdi erdé-
szet kezelésében lévő Józsa 
László Cserkészparkot. Fel-
kerestük a Szent-hegyet 
(Pannonhalma), a varázsla-
tos pimpógyökeret kutattuk 
(arborétum), portyáztunk a 
pápuák fővárosában (Győr), 
ahol átadták a város kulcsait 
(elfoglaltuk a városháza tor-
nyát -jegyzői engedéllyel), 
megtaláltuk a frigyládát és 
a kukorékoló vaskakast, a 
holt vízben (Mosoni-Du-
na) megkereszteltük a törzs-
főnököt és a varázslót, majd 
strandoltunk egy nagyot.

Ügyességi versenyt ren-
deztünk, melyben a kókusz-
diók játszották a főszerepet: 
célba dobás, diókeresés be-
kötött szemmel és sok más 
érdekes feladat. Legnagyobb 
sikere a nutelláskenyér- és 
banánevő számnak, vala-

mint a madzagra kötött gu-
micukor férgek gyorsasági 
elfogyasztásának volt. Tú-
ráztunk, kézműves foglalko-
zásokat tartottunk, jelmezes 
szépségversenyen vettünk 
részt. Esténként hosszú tá-
bortüzekkel zártuk a napot.

Marci atyának köszönhe-
tően lehetőségünk adódott 
gyónásra és tábori szent-
misén vehettünk részt, lelki 
napunk keretében. Kitűzött 
nevelési céljainkat, tábo-
ri programunkat sikeresen 
megvalósítottuk.

Július 28-augusztus 10. 
között a kerületi vezetőkép-
ző tábor ellátását vállaltuk, 
60-110 fő étkeztetését és az 
ehhez kapcsolódó beszerzé-
seket oldottuk meg nomád 
tábori körülmények között. 

Ennek a tábornak keretében 
kiscserkészeink is négy kel-
lemes napot a Bakonyban 
tölthettek.

Augusztus 17-19. között 
Dunaújvárosban a Szalki-
szigeten, Scoutland néven 
cserkész kulturális fesztivált 
rendez szövetségünk, me-
lyen mi is ott leszünk.

Szeptembertől ismét vá-
runk fiatalokat sorainkba!

Blau Sándor

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

Ellenéségünk 
a vörös meztelen 
csiga!

Úgy vélem, hogy a Rá-
calmáson is elszaporodott 
vörös meztelen csigákat va-
lahonnan (?) behurcolták ha-
zánkba. Ezek esznek min-
den olyan növényt is, amit 
az őshonosak nem. Tavaly 
egy budai kertben mindent 
megmérgeztek (nem kímél-
ve a kert gyümölcseit sem), 
így védekeztek ellenük. Idén 
ugyanott tömegesen jelentek 
meg ezek a felettébb kárté-
kony vörös meztelen csigák.

Rácalmás ófalujában sör-
csapdákkal és ecetes víz-
be fojtással tizedelem eze-
ket a csigákat, ám harcom 
reménytelen. Mert lakatlan 
kertekben is szaporodnak. 
Télen fügebokrok alatt vagy 
a komposztban telelnek át. 
Szinte kiirthatatlanok. Mi-
vel hazai ellenségük nincs, és 
a kínai kacsák csak az adott 
helyen pusztítják őket, úgy 
vélem, nálunk az egész város-
ra vonatkozóan kellene szak-
szerű irtási terv. Ha nem fo-
gunk össze, pár év múlva nem 
lesz bogyós gyümölcs, tök, de 
még szép virágoskert sem.

Farkasné Gellért Júlianna

Az olvasó Az olvasó írjaírja
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RÁCALMÁSI SZIGETFUTÁS, avagy...

Egy álom vált valóra
Mint minden említésre 

méltó dolog, ez a futóver-
seny is egy ötlettel kezdő-
dött…

Életünkben kisgyermek 
korunk óta meghatározó 
szerepet tölt be a sport, va-
lamint a Duna és a termé-
szet szeretete. Leírhatatlan 
feltöltődést ad számunkra a 
természetben történő moz-
gás. Egyik kedvencünk a fu-
tás. DE nem csak nekünk. 
Bármerre nézünk, minden-
hol mindig fut valaki! Épp 
ezért nem meglepő, hogy 
manapság egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendenek 
a tömegeket (sokszor két-
háromezer embert is) meg-
mozgató futófesztiválok. 
Magunk is járjuk az orszá-
got, egy pár éve összeállt, ba-
rátokból álló, nem fiatal, de 
annál lelkesebb, hobbi futó-
csapattal, a Kocogó Mazso-
lákkal, különböző, számunk-
ra érdekes futóversenyekre 
benevezve. Fantasztikus ér-
zés egy ilyen nagyszerű csa-
pat tagjának lenni, és együtt 
átélni ezeket a kihívásokat. 
Boldogok vagyunk, hogy 
itt élünk Rácalmáson, ahol 
megismertük ezeket a nagy-
szerű embereket. Már több 
mint tíz éve, hogy ide költöz-
tünk erre a csodálatos Duna-
parti településre. Itt található 
a természetvédelmi oltalom 
alatt álló, 380 hektáron elte-
rülő Rácalmási Nagysziget 
és Ártéri Tanösvény, amely 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
része. Számtalanszor be-
jártuk már, keresztül-kasul, 
gyalog, futva, biciklivel, egye-
dül, gyerekekkel, barátokkal, 
látogatjuk télen, nyáron, ta-
vasszal és ősszel, amikor csak 
tehetjük. Itt született meg az 
első gondolat is, hogy legyen 
Rácalmásnak is saját futó-
versenye! Ma már minden 

hétvégén találni egy-két fu-
tóversenyt Magyarországon, 
ezért merésznek tűnhet egy 
újabb versenyt becsempész-
ni a futótársadalom tudatá-
ba, de úgy gondoltuk, hogy 
Rácalmás és lakosai is meg-
érdemelnek egy ilyen ren-
dezvényt, ami más, mint a 
többi. Évek óta érlelődött 
már ez a gondolat, de végre 
elszántuk magunkat, és el-
kezdtük a szervezést. Szívvel 
- lélekkel azon voltunk, hogy 
rendezvényünk méltó legyen 
Rácalmás nevéhez, valamint 
arra törekedtünk, hogy min-
den futó (legyen ő profi vagy 

amatőr) megtalálja számítá-
sát itt nálunk is, és nyakában 
egy éremmel, szívében egy 
életre szóló élménnyel tér-
jen haza.

A közösségi médiáról ér-
kezett visszajelzések folya-
matosan erősítettek ben-
nünket. Úgy tűnt, hogy 
emberek egyre nagyobb tö-
mege mutat érdeklődést a 
Rácalmásra tervezett terep-
futó verseny iránt. Nagyon 
izgalmas volt átélni, ahogy 
egyre nőtt a regisztrálók szá-
ma. 3 távon rendeztük meg a 
versenyt: 5, 10 és 20 km-en. 
Az indulók számát 400 főre 

terveztük, és minden vára-
kozásunkat felülmúlva jóval 
többen jelentkeztek, így még 
a verseny előtti héten, le kel-
let zárni a nevezést.

Ahogy közeledett a ren-
dezvény napja egyre több is-
merős és barát jelentkezett, 
akik segítségüket ajánlották. 
Óriási meglepetés volt meg-
tapasztalni a sok önzetlen és 
lelkes hozzáállást és ezért 
őszintén hálásak vagyunk 
nekik! 

Számos átdolgozott éj-
szaka után elérkezett a nagy 
pillanat. 2018.06.24. 04:00-
kor megszólalt az ébresztő-
óra. Gyors készülődést köve-
tően, a pályán egy bejáráson 
találtuk magunkat. A rajt 
előtti utolsó ellenőrzés: tá-
vokat, irányokat és megtett 
kilométereket jelző táblák, 
és szalagok a helyükön, jö-
hetnek a futók! : 

És jöttek! Maximum lét-
számmal! Sőt, még többen 
is, ugyanis voltak még hely-
színi regisztrálók is. Az álom 
valóra vált!

Fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy sok rácalmási 
lakos eddig még soha nem 
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járta be az erdő teljes útvo-
nalát, sőt olyan is van, aki 
még csak nem is járt a szige-
ten. A résztvevők közül pe-
dig többen csak ez a rendez-
vény miatt - és valószínűleg 
a minden teljesítőnek járó, 
Rácalmás jelképeit magá-
ba foglaló, gyönyörű befutó-
érem miatt - kezdték el fu-
tóedzéseiket. Ezzel elértük 
célunkat, hogy megmozgas-
suk a környék fiatal és idő-
sebb lakosságát egyaránt, 
egy jó hangulatú élmény-
futás keretében, és megmu-
tassuk ezt a gyönyörű helyet 
más szemszögből is. Egyéb-
ként az ország minden terü-
letéről, sőt még külföldről is 
úgy gondolták, érdemes fel-
keresni városunkat. A legfi-

atalabb versenyző csupán 5, 
a legidősebb pedig 69 éves 
volt, őket külön is díjaztuk 
ezért a teljesítményért!

10:00 -kor rajtoltak, akik 
a 20 km-t vállalták, majd 20 
percenként indultak a 10 km 
és az 5 km résztvevői. Köny-
nyfakasztó sztorikat kap-
tunk azoktól, akik életük-
ben először indultak el egy 
5 km-es távon és azoktól is, 
akik először vállaltak be fu-
tóversenyen 20 km-t. Egy 
ilyen versenyen mindenki 
saját magával küzd és min-
den elismerésünk az övék! 
Gratulálunk mindenkinek, 
aki legyőzve a „kényelmest”, 
célba ért!! 

Persze voltak profi indu-
lók is, az első három helye-

zettet távonként illetve ne-
menként 1-1 külön éremmel 
is jutalmaztuk. Az elvesztett 
kalóriákat pedig egy tál tész-
tával pótolhatták a résztve-
vők. (Köszönjük Chéf !)

A rendezvény mondhat-
ni tökéletesen sikerült! A 
rengeteg pozitív visszajelzés 
és a sok boldog ember okot 
adnak nekünk azt érezni, 
hogy jó volt az ötlet, és érde-
mes volt ennyit dolgoznunk, 
hogy megvalósítsuk. Még az 
időjárásra sem lehetett pa-
naszunk, fentről is megkap-
tuk a támogatást, így remek 
körülmények között zajlott 
le az első Rácalmási Sziget-
futás. Még egyszer külön 
köszönet Vikinek, az időjá-
rásfelelősünknek (mert ne-
künk az is volt ám)! 

És még rengeteg ember-
nek tartozunk köszönet-
tel. Az, hogy ez a rendez-
vény létrejöhetett, és már 
első alkalommal teltházzal 
működhetett, a futóverseny 
zökkenőmentesen és futó-
ink megelégedésére zajlott, 
egy sor szervezet, társaság, 
intézmény áldozatos segít-
ségének és munkájának kö-
szönhető!

Szeretnénk itt is köszöne-
tet mondani minden támo-
gatónknak és segítőnknek!

Külön köszönjük Nagy 
Győző főerdész és mun-

katársai kiváló munkáját, 
Rácalmás Város Önkor-
mányzatának segítségét és 
támogatásását, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sületnek és a Rácalmási 
Szent György Polgárőr 
Egyesületnek önzetlen és 
profi segítségét, köszönet az 
egészségügyi biztosításért 
a két mentős kollégának is, 
valamint egy sor önkéntes-
nek, akikről elmondhatjuk, 
hogy nagyon jó barátaink, 
és nem lehetünk elég há-
lásak nekik, hogy azonnal 
mellénk álltak, lelkesen és 
profin végezték az általunk 
rájuk rótt feladatokat. És 
nem utolsó sorban a két ki-
csi fiúnknak is, akik heteken 
át türelmüket adták mind-
ehhez.

A verseny után rengeteg 
utómunka várt még ránk. 
Az egyik legörömtelibb fel-
adat volt a visszaérkezett 
kérdőívek kiértékelése és 
megválaszolása. Büszkén je-
lenthetem, hogy egyértelmű 
megerősítést kaptunk, sőt 
sokan kifejezetten megkér-
tek arra, hogy jövőre is le-
gyen Rácalmáson terepfutó 
verseny! Mi minden tőlünk 
telhetőt megteszünk és re-
ménykedve várjuk a 2019-
es évet!

A verseny főszervezője:
Nagy Gábor
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Az iskola és óvoda egyéni arculatának kialakulása

Rácalmás évezredei XVI.



Rácalmás látványos fejlő-
désének következtében nőtt 
az ideköltözők száma. Míg 
a községben élő gyermekek 
egy részének szülei itt jártak 
iskolába, és többségük en-
nek köszönhetően kötődött 
is intézményünkhöz, a kite-
lepülők alapos megfontolás 
után döntöttek az iskolavá-
lasztásról. A dunaújvárosi is-
kolák tagozatai, és az egész 
napos oktatás biztosítása 
nagy vonzerőt jelentettek, 
ezért meg kellett fogalmaz-
nunk, hogy ezzel szemben 
mit tudunk kínálni mi. A 
kiköltöző családok egy része 
viszont éppen az óvodán, is-
kolán keresztül kapcsolódott 
be a helyi közösség életébe. 

Az iskola legfőbb erős-
sége mindig is a gyermek-
központú, jól képzett, össze-
szokott, nagy teherbírású, 
innovatív tantestülete volt. 
Hívogató volt a családias 
légkör, a közvetlenebb kap-
csolat a szülők és pedagógu-
sok között, a sok program, és 
a bejárás kényelmetlenségé-
nek elkerülése.

Az úttörőmozgalom 
megszűntével át kellett 
gondolnunk a tevékenysé-
gi rendszerünket, a tanórán 
kívüli programkínálatot. Az 
évtizedek óta működő ren-
dezvények sora egyre bő-
vült, ezek közül kiemelném 
a húsvéti és karácsonyi ját-
szóházat, a télköszöntőt. 
Egyszeri alkalomnak ígér-
kezett, de a gyerekek kíván-
ságára hagyománnyá vált, 
hogy a végzősök báli ruhá-
ban, keringővel nyitják meg 
a farsangot, és aztán az osz-
tályfőnökükkel előadnak egy 
zenés jelenetet. Rendszeres-
sé váltak a színház-, múze-
um, operalátogatások. Min-
den nyolcadikos eljutott a 
Nemzeti Galériába, a Pla-
netáriumba, a Parlamentbe. 

Új szakkörök indultak, egyre 
nőtt az iskolai szervezésű tá-
borok száma. Külön vonatos 
iskolai kirándulások, „vulkán 
túra” Olaszországban, két-
évente jelentkező nagy ér-
deklődéssel fogadott színházi 
előadásaink alakították in-
tézményünk egyedi arculatát.

Az iskola 1994-ben fel-
vette Jankovich Miklós, a tu-
dós műgyűjtő nevét, és még 
nagyobb hangsúlyt fekte-
tett hagyományainak kiala-
kítására. Mindez megjelent a 
kék-sárga színekben, az emb-
lémában, a zászlóban, az ok-
leveleken. A Híd Európába 
Alapítványnak köszönhető-
en 1996-ban egy Jankovich 
Miklóst ábrázoló dombor-
művel gazdagodott az in-
tézmény. Jankovich hetet 
szervezetünk, melyeknek ki-
alakult az állandó program-
ja. Nevelési szempontból ki-
emelkedő jelentőségű volt, 
bár nem nélkülözte a vitá-

kat a diákigazgató választás, 
a fordított nap. Létrehoztuk 
a Jankovich-díjat. A Nem-
zeti Galéria által rendezett 
Jankovich Miklós gyűjtemé-
nyes kiállítást, valamennyi 
tanulónkkal megtekintettük. 
Mivel diákjaink a tanulmá-
nyi, kulturális és sport ver-
senyeken szinte mindig a 
dobogón álltak, hamar meg-
tanulta a nevünket a térség, és 
büszkén vállalták a gyerekek, 
hogy a”Jankovichból” jöttek. 
Teljesítményünket a gyere-
kek felvételi eredményei, és 
középiskolai helytállása is 
minősítette. Évente külső 
szakértő által végzett mérést 
szerveztünk, ezt később ki-
váltotta a kompetenciamérés, 
melyen minden alkalommal 
jobbat írtak a gyerekeink az 
országos átlagnál.

1990-től bevezettük a 
német nyelv, majd az an-
gol oktatását, diáksportkört 
működtettünk, minden di-
ákunk megtanult úszni. Ta-
nulóink 80 %-a részt vett 
valamilyen tanórán kívü-
li foglalkozáson. A legtöb-
ben edzésekre és művésze-
ti képzésre jártak (zene és 
jazzbalett), de népszerű-
ek voltak a szakkörök is. 
2004 óta alapfokú művésze-
ti oktatási intézménnyé vál-
tunk, képzőművészeti ág-
gal. Megtapasztaltuk, hogy 
ha azokat a területeket fej-
lesztjük, amelyekben tehet-
séges a diák, akkor az ott el-
ért sikerek kihatnak a többi 
területre is. Rendezvényeink 
színvonalát emelte a gyere-
kek művészeti képzések so-
rán szerzett tudása.

A tantestület 1994-ben 

1995 Kovács Istvánné, 
 Pálinkás Tiborné, Csiszár Béláné 

a csoporttal
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  Felvállaltuk a sajátos ne-
velésű gyermekek képzését 
is. Mivel egyre nőtt a tanu-
lási illetve beilleszkedési za-
varral küzdő tanulók száma, 
logopédust, gyógypedagó-
gust, fejlesztő pedagógusokat 
alkalmaztunk, korrepetáláso-
kat tartottunk. A különböző 
hátterű és képességű tanulók 
együtt nevelése és oktatása új 
hozzáállást és módszereket 
igényelt. Az egyéni haladá-
si ütemet segítő differenci-
ált tanulásszervezés, és a ko-
operatív tanulási módszerek 
(páros és csoportmunka), a 
dramatizálás, az önálló felké-
szülést igénylő kutatómun-
ka alkalmazása, és a projekt 
hét gazdagította eszköztá-
runkat. A halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek 
esélyegyenlőségének javítása 
érdekében Integrációs Peda-
gógiai Rendszert működtet-

tünk. Felvállaltuk az ingye-
nes iskolatej és gyümölcs 
akcióban való részvételt.

Az iskolát fenntartó a te-
lepülési önkormányzat a mű-
ködtetéshez állami hozzá-
járulást (normatívát) kapott 
a tanulólétszám arányában 
(ez a kiadásoknak körülbe-
lül 50-60 %-át biztosította). 
A Rácalmáson zajló beruhá-
zások nagy száma a véglete-
kig megterhelte a költségve-
tést, és érthetően takarékos 
működtetést várt el az intéz-
ményeitől az önkormányzat. 
A kulcsi felső tagozat bein-
dításával és a nevelő otthon 
megszűntével átmenetileg 
kevesebb gyermek tanult is-
kolánkban, de hírnevünk-
nek köszönhetően hama-
rosan újra 350 körüli lett a 
tanulólétszámunk. Az integ-
rált és az integrációs nevelés 
bevállalásával és a művésze-
ti képzéssel plusz normatív 
támogatást hívhattunk le. A 
taneszköz-ellátottság szín-
vonalának emelése érdeké-
ben több sikeres pályázatot 
írtunk. A gyermekek számá-
ra szervezett programok fi-
nanszírozásához papírt gyűj-
töttünk, valamint egyesületet 
alapítottunk és működtet-
tünk. Az osztálytermek, 
mosdók felújítását a szülők 
segítségével oldottuk meg, 

akik ezen kívül is nagyon sok 
segítséget nyújtottak az is-
kolának. A szülői munkakö-
zösség által szervezett bálok 
bevételéből vásároltuk meg a 
felújításhoz szükséges anya-
gokat. Az iskolának legtöb-
bet segítő szülők számára 
Patrónus díjat létesítettünk. 

Tantestület összetartását 
rendszeres közös programja-
ink, kirándulásaink erősítet-
ték. Sok új kolléga került az 
iskolához, csak azokat emlí-
tem, akik legalább tíz esz-
tendeig itt tanítottak. Pál 
Péterné, Márkus Zoltán, 
Galkovics Rita, Vígh Zsu-
zsanna, Igmándi Zita, Sza-
bó Erika, Ősz Diána, Jakab 
Éva (Szabó Tiborné), Osz-
vald Jánosné, Baksa László, 
Fürediné Kolláth Éva, Pek-
kel Szilvia, Hagymási Me-
linda, Kunos Vanda, Vadné 
Tóth Flóra, és az „aranyat 

érő” gazdasági vezető, Szeke-
res Istvánné.

Az 1989-ben továbbfej-
lesztett Óvodai Program le-
rakta a gyermekközpontú, 
demokratikus szellemisé-
gű nevelőintézmény alapja-
it. Óvodánk Nagy Jenőné: 
„Óvodai nevelés a művésze-
tek eszközeivel” című peda-
gógiai programját adaptálta. 
A Schrick Istvánné által ve-
zetett Etalonsport Sportó-
voda 11 óvodapedagógussal, 
130 feletti gyermeklétszám-
mal működött. Ekkor került 
ide Sarokné Molnár Anikó, 
Tóth Krisztina, Horváthné 
Jankovics Judit, Kaziné Ma-
darász Judit, Gódány Edina, 
Lupityka Andrea, Nagyné 
Néder Hajnalka. Az óvoda 
gazdag programmal, fejlesz-
tő foglalkozásokkal várta a 
kis lurkókat. 

Németh Miklósné

1999. Jankovich hét koszorúzás

2009. március 15. 2010. kampány
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RácalmásSportegyesület

Serdüli ifjúsági magyar bajnokság
Augusztus 2-3-4-5-én rendezték meg Szolnokon, rekke-

nő hőségben a Serdülő ifjúsági magyar bajnokságot, melyen 
a rácalmási fiatalok is részt vettek.

A kenusok mellet a kajakosok is kitettek magukért.
Horváth Laura és Bucsi Blanka kajak kettes 1000 m-n a 

döntő futamban V. lett, szintén V. lett 2000 m-n is.

Szintén V. lett 4000 m-n a Bucsi Dániel, Nagy János duó.
A 3x200 m-es kajak váltóban a futamukban III. lett Bucsi 

Dániel, Bencs Botond, Nagy János trió.
A 11 hónap kemény munkája meghozta a sikereket, most 

augusztus végéig pihenőt kaptak a sportolók.
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Olimpiai Reménységek Versenye 
és Kolonics vándorserleg

Horváth Benedek biztos indulója az Olimpiai Remény-
ségek Versenyének (ORV), amelyet szeptember közepén 
Lengyelországban rendeznek meg. Benedek az országos 
bajnokságon elért eredményei alapján érdekelte ki, hogy 

részt vegyen ezen a rangos, szeptemberi megmérettetésen. 
Bucsi Bálint és Bucsi Bence nyerte a C-2 500 méteren a Kolo-
nics György vándorserleget.

Bölcskei Ferenc
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Országos versenyt rendeztek az íjászok 
Rácalmás adott otthont 

a Magyar Íjász Szövetség 
3D Grand Prix sorozat ak-
tuális fordulójának 2018. 07. 
14-15-én. Az egyesület és a 
szakosztály számára is na-
gyon megtisztelő volt a szö-
vetség felkérése, más egyesü-
letek számára ez a lehetőség 
csak pályázat útján nyerhe-
tő el. 

A kétnapos verseny hely-
színe ismét a Rácalmási 
Nagysziget volt, ahol az or-
szág különböző részeiről ér-
kező 200 versenyzőnek nem 
csak az ötletesen megépített 
pályával kellett megbirkóz-
ni, hanem a meleggel és a 
szúnyogokkal is. A nehézsé-

gek ellenére is nagyon elé-
gedettek voltak az íjászok, 
illetve a szövetség képvise-

lői is, ami azért nagy ered-
mény, mert a mezőnyben 
több világbajnokot is kö-

szönthettünk. Reméljük, 
hogy a rácalmási íjászat fej-
lődése ezzel nem ér véget, 
már tervezzük a jövő évet, 
csapatunk továbbra is azon 
dolgozik, hogy az egyesület 
és a szakosztály továbbra is 
az íjász sport egyik kiemel-
kedő tagja legyen.

Természetesen ez az ese-
mény sem jöhetett vol-
na létre a Rácalmás Sport-
egyesület, Rácalmás Város 
Önkormányzata, valamint a 
sok-sok önkéntes segítőnk 
és lelkes tagjaink segítsége 
nélkül, köszönet érte min-
denkinek!

Tóth Balázs 
szakosztály vezető

Szeptembertől az új sportcsarnokban 
készülhetünk a mérkőzésekre

2018.08.22-29-ig nagy 
örömünkre az új sport-
csarnokban készülhetünk a 
szeptemberben kezdődő fel-
nőtt és utánpótlás bajnoksá-
gokra.

Az utánpótlás csapatok 
napi két edzésen míg a fel-
nőttek a szokásos heti há-

rom edzésen tesztelik az új 
létesítményt.

Augusztus 25-én a nem-
régiben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Ongai Gábor 
tiszteletére első alkalommal 
megrendezzük az Ongai 
Gábor Kézilabda Kupát.

Meghívott csapatok:

Serdülők:Dunaújvárosi 
AC; Százhalombatta; 
Treff-07 Érd; Rácalmás

U-12 csapatok: Duna-
újvárosi AC ; Alba Regia; 
Treff-07 Érd ; Rácalmás

(A mérkőzésekről lapunk 
szeptemberi számában ol-
vashatnak.)

Foci 
sorsolás
2018. 08. 26. 17:00 
 Rácalmás - Mezőszilas 
 Rácalmás Sportpálya
2018. 09. 01. 16:30 
 DUFK - Rácalmás 
 Dunaújvárosi Stadion
2018. 09. 09. 16:30 
 Rácalmás - Kulcs 
 Rácalmás Sportpálya
2018. 09. 16. 16:00 
 L.komárom - Rácalmás 
 Lajoskomárom Sportpálya
2018. 09. 23. 16:00 
 Rácalmás - Alap 
 Rácalmás Sportpálya
2018. 09. 30. 15:00 
 Cece - Rácalmás 
 Cece Sportpálya
2018. 10. 07. 15:00 
 Rácalmás - Zichyújfalu 
 Rácalmás Sportpálya
2018. 10. 14. 14:30 
 Nagyvenyim - Rácalmás 
 Nagyvenyim Sportpálya
2018. 10. 20. 14:30 
 Kisapostag - Rácalmás 
 Kisapostag Sportpálya
2018. 10. 28. 13:30 
 Rácalmás - Nagylók 
 Rácalmás Sportpálya
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A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

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

Benke Dániel 
06-20/3308-899

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Komoly feladat volt a rendezvények 
biztosítása

 Az elmúlt időszakban a la-
kóság sérelmére elkövetett bűn-
cselekmény településünkön 
nem történt. Viszont több al-
kalommal kellett településünk-
ről illegális árusokat kiutasítani. 
Ennek apropójánki ismételten 
kérjük városunk lakóit, hogy ne 
éljenek, az illegálisan árusítók 
kínálta lehetőséggel, mert köny-
nyen előfordulhat, hogy silány 
terméket vásárolnak, vagy anya-
gilag rosszabbul járnak, mint ha 
kereskedelmi forgalomból szer-
zik be a termékeket. Köszönhe-
tően a Szomszédok Egymásért 
(SZEM) mozgalomnak, ezúttal 
sem sokáig járhatták Rácalmást 
ezek az engedély nélküli árusí-
tások, mert hamar rendőrkézre 
kerültek. 

Egyesületünk – koráb-
bi ígéretéhez híven – figyel-
meztető táblákat helyezett ki 
minden gyalogátkelőhelyhez. 
Ezek a kerékpárosoknak szó-
ló figyelmeztető táblák „Hajt-
va tilos, tolva szabályos” fel-
irattal vannak ellátva, ami arra 
utal, hogy a kerékpáros száll-
jon le a gyalogátkelőhely előtt 
a kétkerekűjéről, és tolja át a 
biciklijét szabályosan az úttes-

ten, ezzel is csökkentve a bal-
esetveszélyt. 

Továbbá kihelyezésre ke-
rült kettő darab VIGYÁZZ 
GYERMEKEK! feliratú tábla 
is a biztonságtechnikai szem-
pontból kockázatosnak ítélt 
zebrákhoz. Ezzel azt szerettük 
volna elérni, hogy az autós tár-
saink még figyelmesebben kö-
zelítsék meg ezeket az átkelő-
helyeket. 

Tagjaink újabb, jelentős ki-
hívás után vannak: A sportcsar-
nok-avató és a városnap komoly 
feladatot jelentett számunk-
ra. Augusztus 18-án, az új ren-
dezvényközpontunk és sport-
csarnokunk avatási ünnepsége 
alatt egyesületünk tagjainak és 
a rendőrségnek a fő feladata volt 
a településen a forgalom irányí-
tása illetve a parkoltatás megol-
dása, biztosítása. Szűkös parko-
ló kapacitásaink miatt kértünk 
minden rácalmási lakót, hogy 
ha tehette, ne gépjárművel ér-
kezzen az avató ünnepségre 
és az azt követő rendezvényre 
sem. Mint már a többi rendez-
vényünk esetében is megfigyel-
hették, autós társaink ezúttal is 
szigorú ellenőrzésre is számít-

hattak, főleg az alkohol szonda 
került előtérbe. Forgalmi rend 
változás is volt ez idő alatt: a 
Szigetfő út zsákutcaként mű-
ködött, ide csak a rendezvényre 
érkezők hajthattak be illetve az 
utcában lakók, akiknek (ameny-
nyiben megoldható volt) a saját 
portájukon kellett parkolniuk. 
A parkoló hely megközelíthe-
tő volt még a Körtés utcán át-
hajtva, de megállni tilos volt a 
Körtés utca mind a két oldalán, 
illetve az Iskola közben is. Erre 
azért volt szükség, hogy problé-
ma esetén a mentők, tűzoltók, 
orvosok akadálytalanul tudja-
nak közlekedni. A tilalom dél-
előtt 10 órától este 23 - óráig 
tartott. 

Másnap 19-én, a városnapi 
rendezvényen volt ismét a már 
bevált forgalmi változás, ahol a 
szabályok betartását ismét csak 
a rendőri szervek ellenőrizték. 

Az előbbiek talán példázzák, 
hogy mi mindenre kell figyelni 
egy-egy rendezdezvény bizton-
ságos lebonyolítása érdekében. 
A felsorolt jelentős munkánk-
hoz segítséget nyújtott partne-
rünk, a Perkátai Polgárőr Egye-
sület számos tagja, valamint a 

dunaújvárosi Rudas gimnázium 
tanulói is, közösségi szolgálat 
keretében.

Szent György Polgárőr 
Egyesületünk továbbra is foly-
tatja a már megszokott szolgál-
tatásait, hogy Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságát kör-
zeti megbízottjainkkal egye-
temben fenn tudjuk tartani. 
Ehhez várjuk mindazok jelent-
kezését, akik munkánkat segíte-
ni szeretnék.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István 

elnökségi tag

Száljunk le a kerékpárról és úgy toljuk át a zebrán

Gyermekeink érdekében figyelmesen közelítsük meg a település köz-
útjain lévő zebrákat!
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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 

 

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2018. szeptember 

21-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2018. szeptember 10-én, hétfőn. Kérjük, hir-

detéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, 
meghívóikat legkésőbb szeptember 10-ig juttassák el a szer-
kesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

MOPED! Eladó nagyon jó állapotú 12 km/h, 3 kerekű, kék 
színű Sterling elektromos MOPED tartozékokkal (akkumulá-
tor, bot tartó, pumpa) 4 havi ingyenes szervizeléssel. Irányár 
180.000 Ft. Kapcsolat 06-25/444-741-es telefonszámon 18-
20 óra között.

ApróhirdetésApróhirdetés
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!

Lisztmajer Kornél, 2018. 07. 12., Rácalmás, Tóth Á. utca
Szeitz Noémi Éva, 2018. 07. 16., Kiss E. u. 
Sápi Zsófia Katalin, 2018. 08. 04., Somogyi B. u.

Kis anyakönyv

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni szomszédjaimnak: Baratkai 

Zoltánnénak Marikának, Nyeste Ferencnek, és Soós Istvánnak, 
mindennapos áldozatos segítő munkájukat.

Külön köszönet illeti Rácalmás Város Önkormányzatát, há-
ziorvosomat, dr. Árgyelán Sárát, Rácalmás Város Önkormányzat 
Szociális Gondozó Szolgálatát, valamint Rácalmás Város Önkor-
mányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait – kü-
lönösen a családsegítőmet, Hódiné Schillinger Andreát – a magas 
színvonalú, szakszerű segítségnyújtásért és a szerető gondoskodá-
sért. Bíró Lászlóné Irénke néni




