2017. március XXIV. évfolyam 3. szám
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is! A televízió adása az interneten
is megnézhető, a www.
racalmas.hu weboldalon.

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánok
Rácalmás
valamennyi
lakójának!

Schrick István
polgármester

Március idusán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezett rácalmási városi ünnepi program keretében március 14-én délután a művelődési házban Rácz-almási
Kúria Kávéház és nosztalgiafotózás várta a látogatókat. A
Jankovich Miklós Általános Iskola tanulóinak színpadi előadásán túl az ünnepi műsorban közreműködött a Rácalmási
Napsugár Asszonykórus Egyesület, a Jankovich Miklós Általános Iskola énekkara, valamint Lendvai Józsefné szavalatát
hallhattuk a Petőfi-szobornál történt koszorúzásnál.

Rácalmáson
TARTALOM tartotta szakmai
napját
a fesztivál
szövetség
Elkezdődött a Király utca vízelvezetéssel társított aszfaltozása.
3. oldal

Megtisztelő
Rácalmás
számára, hogy a Magyar
Fesztivál Szövetség nálunk,
a Jankovich-kúriában tartotta
soros szakmai napját március
8-án. (Írásunk a 6. oldalon.)

2

Sok a szabadtéri
tűzeset

Az elmúlt napok tavaszias
időjárása miatt sajnos tovább
emelkedett és megközelítette a
százat a beavatkozással járó szabadtéri tüzek száma. Sok helyen
már a tavaszi kerti munkáknak is
nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.
Ismétlésképpen a szabadtéri
égetés főbb szabályai:
– belterületen csak ott szabad
kerti zöldhulladékot égetni, ahol
ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, de ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni;
– ha az önkormányzatnak
nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor
az tilos;
– a külterületi tarlóégetést és
vágott növényi hulladék égetését
a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel;
– a szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról;
– mindig legyen nálunk a tűz
oltására alkalmas kézi szerszám,
és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
– ha feltámad a szél, azonnal
hagyjuk abba az égetést és oltsuk
el a tüzet;
– háztartási szemét, veszélyes
hulladék, építési törmelék (pl.:
műanyag, gumi, PET palack,
újságpapír, ágymatrac, pelenka)
égetése TILOS, tehát semmilyen körülmények között nem
engedélyezett!
A szabályok megszegése esetén tűzvédelmi bírságot lehet
kiszabni!
Ha valaki a kertjében úgy
éget zöldhulladékot, hogy azt
nem engedélyezi önkormányzati
rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi,
az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat!
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Rácalmás

Avar és kerti hulladék
égetésének szabályai
Tájékoztatom a helyi lakosokat és a rácalmási ingatlan
tulajdonosokat, hogy a kerti
hulladék égetésére vonatkozó
szabályok a következők Rácalmás területén
Avar és kerti hulladék
megsemmisítése elsősorban
helyben történő komposztálással történhet. Égetéssel
csak a nem komposztálható
(nem lebomló), illetve a kom-

posztálásra alkalmatlan (pl.
vírusos, baktériumos, gombás
vagy egyéb fertőzött) avar és
kerti hulladék ártalmatlanítható.
A lakosság egészségének
és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a
komposztálásra alkalmatlan
avar és kerti hulladék égetése február, március, április,

Hulladékégetési időpontok
április 06, 07-én
szeptember 07, 08-án
október 05, 06-án
november 02, 03-án
(Kedvezőtlen időjárás esetén a következő
hét csütörtök és péntek!)

Az égetést 14 - 22 óra közötti
időszakban lehet végezni!

szeptember, október és november hónap első csütörtökén és péntekén végezhető
el. A fenti időponttól eltérni
csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: eső,
szél, köd stb.) lehet, és a fenti
időpontot követő hét csütörtökén és péntekén lehet csak
égetni.
Kivételt képeznek a hivatalok, egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, kulturális intézmények,
nyitott sportlétesítmények, a
temető és az önkormányzat
fenntartásában lévő területek
300 méteres környezetében
az intézmények működési
ideje alatt.
Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni.
Égetni csak száraz kerti
hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében
az avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani , szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban
történhet.
dr . Györe Andrea
jegyző

TAVASZI SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ!
Április 8-án, szombaton tavaszi szemétszedést szervezünk Rácalmáson.
A tervezett célterületek:
Rácalmás – Kulcs közötti út
Duna-parti kerékpárút
6-os út melletti fás-bokros terület …
de természetesen más helyszín is szóba jöhet.
Zsákot és kesztyűt egyesületünk biztosít.
Gyülekező és indulás reggel 9 órakor a régi önkormányzati épület elől.
		

Várunk mindenkit szeretettel!

Tisztítsuk meg együtt Rácalmást a télen összegyűlt útszéli szeméttől!
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

3

Rácalmás

Már
látszanak
a csarnok
körvonalai

A téli kemény hidegek alatt a kivitelező nem tudott haladni a sportcsarnok
földmunkáival.
A fagyok elmúltával viszont azonnal
nekilátott a teendőknek, és néhány
hét leforgása alatt
jelentő változásokat
tapasztalhatnak a területen: már a munkaterületen kívülről
is látszanak a létesítmény körvonalai, az
alapozási és falazási,
betonozási munkálatok javában zajlanak. A szakemberek
és az önkormányzati
vezetők szerint a kivitelező időarányosan
teljesíti a feladatát.

Útépítés a Király utcában
Régi igénye, kérése teljesül
a lakóknak és a környékben
élőknek, illetve olyan régi
gond oldódik meg azzal,
hogy elkezdődött a Király
utca felújítása. A kivitelezést
hátráltatta és nehezítette
a partfal folyamatos leszakadása, amelyet vis maior
forrásból kármentesített az
önkormányzat. Továbbá új
nyomvonalon kellett biztosítani a csapadékvíz levezetését
a Dunához, ennek érdekében
ingatlant is vásárolt az önkormányzat.
A most kezdődött és nyár
közepére elkészülő beruházás
során a megoldódik a vízelvezetés, valamint új aszfaltos
burkolatot kap az utca.

Fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap
első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpontok:
Kukucska Gyula
2017. április 5.
Nagyné Berzai Márta
2017. május 3.
Németh Miklósné
2017. június 7.
Pálinkás Tiborné
2017. július 5.

dr. Varga Szabó Lajos
2017. augusztus 2.
Vizi István
2017. szeptember 6.
Kukucska Gyula
2017. október 4.

Nagyné Berzai Márta
2017. november 8.

Németh Miklósné
2017. december 6.
Helyszín: Polgármesteri
hivatal, a fogadóórák minden
alkalommal 15-17 óráig tartanak. Mód van arra, hogy a fenti
képviselői alkalmakra külön is
konkrét időpontot kérjenek.
Az időpontot Rácalmás jegyzőjével dr. Györe Andreával
egyeztethetik a 25/517-866os telefonszámon.

Szelektív hulladékgyűjtés

Rácalmás területén ebben
az évben is lehetőség van
arra, hogy a lakók szelektív
módon, zsákokba gyűjtsék a
műanyag palackokat, papír,
valamint fém hulladékokat.
A szolgáltató kéri, a flakonokat összetaposott állapotban
tegyék a zsákba! A szelektív
hulladékszállítás időpontjai:
március 29.
április 26.
május 24.
június 28.
július 26.
augusztus 23.
szeptember 27.
október 25.
november 22.
december 27.
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Értékelő est
a környezetszépítésről

KÖZGYŰLÉSI
MEGHÍVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület (2459. Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) nevében meghívom Önt a

2017. március 24-én (péntek)
16.30 órakor
tartandó éves rendes
közgyűlésünkre.
Helyszín:
Rácalmási Művelődési Ház
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok
tárgyalásával 2017. március 24-én 17 órakor.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelődési
Ház.
Közgyűlés napirendi pontjai:
1.

Beszámoló a 2016. évben végzett tevékenységünkről. A beszámoló elfogadása.
Előadó: Bodnár Sándor elnök

2.

Beszámoló az egyesület 2016. évi gazdálkodásáról.
A beszámoló elfogadása.
Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella elnökségi tag

3.

A Felügyelő Bizottság jelentése az egyesület 2016.
évi munkájáról. A jelentés elfogadása.
Előadó: Szalóki-Oros Brigitta

4.

2017. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése. A tervek elfogadása.
Előadó: Bodnár Sándor elnök

5.

Az egyesület elnökségének és a Felügyelőbizottság
tagjainak választása.
Javaslattétel, szavazás, szavazatszámlálás, a szavazás
eredményének kihirdetése.

6.

Egyebek.

Rácalmás, 2017. február 27.

Bodnár Sándor
elnök

A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő
verseny szervezőbizottsága
meghívásának eleget téve
Rácalmás város képviseleté
ben értékelő esten vettünk
részt április 22-én Székesfehérváron.
A meghívott előadók
között a tavaly díjazott települések képviselői és zsűritagok számoltak be a verseny
céljairól, tapasztalatairól.
Filmvetítéssel egybekötött
bemutatkozást láthattunk
pl. Iszkaszentgyörgy polgármesterétől, mely település 2016-ban elnyerte az „Év
települése” díjat. Megismerhettük Súrt, a 2016-os év
legszebb fekvésű települését
és Nagylókot, melyet a zsűri
2016-ban Arany Rózsa díjjal
jutalmazott. A programban
szerepelt még Bakonykút
település különleges rózsáival, a székesfehérvári Diófa
Étterem jól megtervezett és
szépen kivitelezett funkcionális kerthelyiségével, továbbá megismerkedhettünk
a mosonmagyaróvári „Apró
kezek - csodakertek” elnevezésű, gyermekeknek szóló
kertépítő verseny hagyományaival.
Rácalmás városáról és a
zsűrizés tapasztalatairól Jankovics Ilona kertészmérnök
zsűritag, a Székesfehérvári
Kertbarát Egyesület elnöke
vetített hangulatos filmet.
Nagy öröm volt számunkra
hallani a hozzánk látogató szakemberek dicséretét,
pozitív véleményét és a vá-

rosunknak szóló elismerő
szavakat.
Az est utolsó előadója,
egyben a rendezvény egyik
díszvendége, Anton Schlaus
építészmérnök, az Entente
Florale Europe (Európai
Virágos Városok és Falvak)
verseny szlovén zsűritagja
volt, aki örömét fejezte ki,
hogy ennek a versenynek
immár 19 éve az értékelői
között dolgozhat. Az eltelt
évek alatt világossá vált,
hogy Magyarország nagy
fejlődésen ment keresztül
és örömmel látta, hogy a
környezetszépítésben nemcsak Budapest és a nagyvárosok, hanem a kisebb települések is nagy számban
vesznek részt. Előadásában
követhető példákat, érdekes
megoldásokat mutatott be az
európai zsűrizés során szerzett tapasztalataiból.
A program másik díszvendége dr. Bocsi Andrea, a
„Virágos Magyarországért”
kampány projektvezetője
volt, aki zárszavában ismét
megköszönte az önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények aktív, kezdeményező, lelkes és előremutató munkáját, továbbá
reményét fejezte ki, hogy a
jövőben egyre több, hasonlóan szép eredményről adhatnak majd számot a zsűriben
résztvevő szakemberek.
Bodnárné Surányi
Gabriella
Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület

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: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8.
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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„Virágos Rácalmás”
és „Szép Porta” mozgalom
A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület 2017-ben
is meghirdeti városszépítő
versenyeit.
A „Virágos Rácalmás” és
„Szép Porta” versenyek célja,
hogy városunk portái előtt
tavasztól késő őszig minél
több helyen gyönyörködhessünk rendezett és virágos előkertekben, szép portákban.
Természetesen
tudjuk,
látjuk, hogy nagyon sokan
egyesületünk felhívása nélkül,
a versenyre való jelentkezés
nélkül is csinosítják, virágosítják, szépítik környezetüket,
de bízunk abban, hogy kezdeményezésünkhöz évről évre
egyre többen csatlakoznak.
A minden év végén megtartott értékelő ünnepségen
nem csak a díjak átadása okoz
örömöt, de prezentációt is készítünk a szezon virágos előkertjeiről, szép portáiról, vagy
egy-egy ellesett, frappáns kerti
ötletről, érdekes megoldásról.
2016-ban
hetvennégy
lakó, azaz hetvennégy porta
jelentkeztek a felhívásra. A
tavaly novemberen megtartott értékelési ünnepségen
nyolcvankettő díjazottnak,
köztük tíz Szép porta tulajdonosnak tudtunk gratulálni,
továbbá két különdíj is kiosztásra került.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség van arra,
hogy ne csak saját magunk

nevezzünk, hanem ha a környezetünkben nekünk tetsző
virágos, ápolt vagy különleges
utcafrontot látunk, dobjunk
egy nevezést a javukra.
Így a „szerénységből” szemet gyönyörködtető virágoskerteket, ízléses előkerteket
és harmonikus környezetet
gondozó rácalmási lakosok
nem fognak kimaradni a versenyből. Bátorítjuk Önöket,
hogy jelöljék szomszédjukat
vagy barátjukat, hisz ezzel a
gesztussal örömöt és elismerést is szereznek nekik.
A 2017. évi versenyre való
pályázás feltételei a tavalyi
évhez képest nem változtak.
A „Virágos Rácalmás” I.
II. és III. helyezés elérésének feltétele, hogy az utcafront folyamatosan virágos,
gondozott, és harmonikus
legyen tavasztól őszig, amíg
az időjárás engedi. Ebben a
kategóriában a kerítésen kívüli terület kerül értékelésre
a fenti szempontok szerint.

nál található postaládába is
elhelyezhetik. A jelentkezési
lap honlapunkról is letölthető
és e-mailen is eljuttatható az
info@racalmasivarosvedok.
hu címre.

A „Szép Porta” cím elnyeréséhez fontos az udvar és a
kert látványa, összhangja, de
ugyanakkor szükséges az utca
látképének előzőekben említett rendezettségére is. Szerencsére erre is nagyon sok
helyen láthatunk jó példát
Rácalmáson.
Jelentkezés:
A versenyekre a jelentkezési lapokon 2017. április
30-ig lehet nevezni.
Jelentkezni lehet interneten a Városvédők honlapján
közzétett, illetve a Rácalmás
újságban elhelyezett, kitöltött
Jelentkezési lap egyesületünkhöz történő eljuttatásával. Ezt személyesen - nyitvatartási időben (szerdánként
8-10 és 17-18 óra között) az egyesületünk irodájában
adhatják le a régi városháza
épületében, vagy a bejáratá-

Értékelés:
A jelentkezettek névsorát
összesítjük, amely alapján
az értékelő csoportok május
hónaptól elkezdhetik munkájukat. Természetesen március-április hónapokban sem
csukjuk be a szemünket, hiszen alig várjuk már a tavasz
első virágait, ezek mindenkiben mély nyomot hagynak.
És mivel jól ismerjük lakókörnyezetünket, tudjuk, emlékszünk rá, hogy ezekben a
hónapokban, hol, melyik ház
előtt örülhettünk virágos, rendezett környezetnek.
Májustól szeptemberig
három, egyenként három
főből álló csapat egymástól
függetlenül értékeli mindkét
versenykategóriát. Fényképek
készítésével dokumentálják a
látottakat, azok összhatását.
Az eredményhirdetésre várhatóan november hónapban
kerül majd sor.
Szeretettel várjuk a nevezéseket.
Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület

JELENTKEZÉSI LAP
Szép Porta 

Virágos Rácalmás 

NÉV______________________________________
CÍM______________________________________
TELEFONSZÁM___________________________
*Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni a versenyben.
Egyszerre mindkettő is jelölhető!
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Rácalmáson tartotta szakmai napját
a fesztivál szövetség
A Magyar Fesztivál Szövetség Rácalmást választotta
soros szakmai napja helyszínéül március 8-án.
Elekes Zoltán, a Magyar
Fesztivál Szövetség alelnöke
köszöntő gondolatai között
kifejezte örömét azért, hogy
aktuális konferenciájuknak
Rácalmás adhat otthont,
amely maga is rangos, országos hírű fesztivált tudhat
magáénak. Annál is inkább,
mivel a jó minősítéssel rendelkező Tökfesztivál mellé egyre inkább felzárkózik
a tavaszi Almavirág Fesztivál is, hangsúlyozta az alelnök, majd köszöntötte Márta Istvánt, aki ezúttal nem a
Magyar Fesztivál Szövetség
elnökeként, hanem a Nemzeti Kulturális Alap képviseletében volt jelent a rendezvényen. Üdvözölte továbbá
a házigazdákat, Schrick Istvánt, Rácalmás polgármesterét, Bodnár Sándort,
a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület elnökét,
az előadókat, a megjelent
szakembereket, vendégeket,
majd ismertette a konferencia programját.
A konferencia nyitányaként Schrick István polgármester bemutatta a Dunaparti településünket, amely

– mint később elhangzott –
a 4600 ezres lélekszámhoz
képest jelentős, 3300 dolgozót foglalkoztató gumiabroncsgyárral, mint nagy
foglalkoztatóval rendelkezik, és a cég iparűzési adója jelenti a településfejlesztés bázisát is. A Tökfesztivál
is monumentális vállalásnak
számít a kisváros méretéhez
képest, hiszen jó idő esetén

20 ezres látogatói számmal
büszkélkedhetnek a szervezők, a városvédők. Épített
értékeink közül a Jankovich-kúria jelentős turisztikai és rendezvényközpontnak számít, Ófaluba is
érdemes ellátogatni, valamint a természeti kincsek
közül a 380 hektáros Nagyszigetet ajánlotta a polgármester a konferencia vendégeinek figyelmébe.
Bodnár
Sándor,
a
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület elnöke az 1994 óta működő civil közösség bemutatásakor hangsúlyozta egyebek
mellett azt a jelentős önkéntes munkát, település�szépítést, virágosítást és
közösségi összetartó erőt,
amelyet a városvédő tagoknak köszönhet a település.
Kiemelte a Virágos Magyarországért versenyben
elért eredményeket, a fesztiválon dolgozó mintegy

120-150 önkéntes munkáját, a Tökfesztivál kínálta
70 féle programot, és a jelentős vonzerőt, amelyet a
rendezvény jelent.
A folytatásban a szakmáról, a fesztiválokról, a minőségi munkáról volt szó,
amelyeknek jó példája volt a
Tökfesztivál hangulatát felidéző kisfilm. Márta István a
Nemzeti Kulturális Alapról,
a Kulturális Fesztivál Kollégium pályázatairól szólt.
Elekes Zoltán jóvoltából bepillantást nyertek a résztvevők a szövetség regisztrációs és minősítő programjába.
Később szó volt a turisztikai
csomópontokról, valamint a
szakhatóságok (rendőrség,
tűzoltóság) képviselői a saját
szemszögükből világítottak
rá a fesztiválok, rendezvények szervezésének előírásaira, az Artisjus képviselője
pedig a jogdíjak világába engedett betekintést.
(Forrás: DH)
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Rácalmási Manóvár
Óvoda és Bölcsőde
MÉZ! MÉZ! MÉZ!

A nyuszi csoportosok a következőket mondták amikor a
mézről beszélgettünk:
„Egészséges!” „Olyan a színe mint az arany!” „ Azért is jó
mert a macik szeretik!” „ Lehet belőle finom süteményt készíteni!” „ Szeretem az illatát!”
A gyerekek szívesen fogyasztják a mézet a nap bármely
szakában, nagycsoportosok lévén már egyedül is elkészítik a
mézes finomságokat – limonádé, tea, mézes kenyér stb.

Bölcsődei előjegyzés
A bölcsődei előjegyzés: 2017. 03. 31-ig történik bölcsődénkben.
Az előjegyzéshez szükséges dokumentumok:

- TAJ kártya
- lakcímigazoló kártya
- munkáltatói igazolás
- szülő adatait igazoló okmányok
- a bölcsődében igényelhető nyomtatványok

Tavaszi rendrakás

Figyelmükbe ajánljuk!
Kedves Szülők!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Rácalmás SE
keretein belül működő sakk
szakosztályt!
Több korosztályban kiemelkedő eredményeket érnek el volt óvodásaink. Sikereiken felbuzdulva edzőjük
Kondás László az elmúlt hetekben óvodánkban szervezett játékos foglalkozásokat
az érdeklődő gyermekeknek.

Lelkesedésüket látva úgy
döntöttünk hogy május közepén újra házi bajnokságot
szervezünk. Javasoljuk, hogy
otthon is sakkozzanak az
erre fogékony gyermekekkel, hisz a sakk köztudottan
fejlesztő hatású játék. A tanulási képességek mellett
erősödik a gyermek önbizalma, időérzéke, szabálytudata, kudarctűrő képessége.
SAKK-MATT!

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, látogatói köszönik a Napfény Nyugdíjas Klub tagjainak, hogy március 13-án
idén is rendbe tették az intézmény kertjét és bevezető út melletti
virágágyásokat!

Rácalmás
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Fodor István, Rácalmás-Kulcs
református lelkésze
Fodor István Rácalmás és
Kulcs református gyülekezetének lelkésze múlt év vége
óta. A fiatal lelkész Váchartyánban nőt fel, a teológiai
évei Budapesthez kötődtek,
és legutóbb pedig Diósdon
szolgált beosztott lelkészként három évig egy mis�sziós gyülekezetben, ahol
ugyancsak a kicsi gyülekezet nehézségeivel küzdöttek.
Más értelemben Gazdagréthez is kötődik, ahol gyakorlati évét töltötte. Azt mondja, az ottani gyülekezet példa
értékű az ő számára, mert
tagjai nagyon jól képviselik
az evangéliumot nemcsak
szóban, hanem tettekben és
érzelmileg is magával ragadóan. Településünk korábbi református lelkipásztorát,
Kovács Enikőt a teológiai
óta ismeri Fodor István, és
jó kapcsolatokat is ápolnak
mind a mai napig.
- Nagyon örülök, hogy
Enikőtől vehettem át a szolgálatot, mert tudtam, ki
munkálkodott itt előttem, és
azt is tudtam, hogy nem egy
problémákkal teli gyülekezet kerül hozzám, ami nagy
megnyugvás volt számomra.
Nagyon sokan nem a gyermekkeresztség által találtak
Istenre, hanem felnőttként
köteleződtek el Isten mellett, tehát van egy vonulata
az itteni gyülekezetnek, ami
kifejezetten bátorított engem, tudatosságot vélek felfedezni benne, és engem ez
nagyon inspirált. Én is küzdöttem sokat, kerestem a válaszokat, mert nagy kérdés
volt számomra, hogy Isten
vajon hol akar engem látni,
hol tudok a legtöbbet tenni
az ügyért. Mert nem az számít, hogy az ember hol érzi
magát a legjobban. Néha
oda kell mennünk, ahol nehéz. De az a dolgom és kész.

Máskor nem kell az örömtől sem elzárkózni. Isten
tehát egyaránt küldhet nehéz, illetve könnyű helyzetbe, a kérdés az, hol akar
engem látni. Úgy gondolom, illik is az itteni kontextusba az én útkeresésem.
Ha arra gondolok, hogy sokan élnek itt, akik nem vak
hittel akarnak bírni, hanem
meggyőződéssel, akkor éppen nekem kellett idejönnöm, mivel én ugyanígy
megküzdöttem a hitemért,
tudom, min mennek keresztül mások, akik ugyanezt teszik a maguk útján.
Volt egy évem a teológián, amikor szüneteltettem
a tanulmányaimat, mert
olyan mértékű volt bennem a kétely, de Isten vis�szahívott, és megerősített,
mert éppen a kételkedés
állapotában voltam, amikor
kaptam egy könyvet azzal
a feladattal, hogy István,
fordítsd le ezt magyarra.
A címe az volt, hogy Book
for doubters - A kételkedők könyve. Nem csak lapoznom, olvasnom kellett
ezáltal, hanem megérteni
minden szavát. Én lefordítottam, azóta ki is adták.
Olyan volt ez, mint egy levél Istentől, még a leadási

határideje is jelzés értékű
volt, hiszen a születésnapommal esett egybe.
– Máig munkálkodik a
kérdés Önben, miért éppen ide
kellett jönnie?
– Igen. Ez kialakuló dolog. Figyelem a gyülekezet
látását, azt, hogy mi az, amivel a közösségünk előre tud
haladni. Van nekem gondolatom arról, mit hogyan kellene végezni, de ha egy közösségben Isten nem ülteti
el javaslatait a Szentlélek
által, akkor nekem, egymagamnak hiába van ötletem,
hiszen együtt kell teljesítenünk a nekünk szánt feladatokat.
– Maholnap elkészül az új
gyülekezeti házuk, amit még
Kovács Enikő kezdett el építeni…
– Bizony nem könnyű
feladat ez, néha úgy érzem,
talán szélesebb vállak kellenének ilyen nagy terhekhez.
De különös, hogy édesapám
templomépítő lelkész volt
Erdőkertesen, ő kezdhette el
az ottani templomot, viszont
más fejezte be. Itt Enikő
kezdte el az építést, nagyon
sokat fáradt érte, a terveket
készíttette, sokat töprengtek
rajta, mi hogyan legyen, és én
nekem maradt a jó része, én

Szeretettel várunk mindenkit
a húsvéti alkalmainkon:

Virágvasárnap istentisztelet, április 9. 10:30
Nagypéntek, április 14, passiós istentisztelet 17.30
Húsvétvasárnap, április 16. úrvacsorás istentisztelet 10.30
Egyéb alkalmaink:
Április 1.
Bakony túra az ifjakkal és lelki ifjakkal
Május 20.
Egyházmegyei családi nap Dinnyésen
Július 3-7.
Biciklis ifitábor a diósdiakkal: (7.-12. osztály)
Július 23-26.
Nyári tábor a dunaújvárosiakkal
Balatonszárszón
Július 31.- aug 4. Vifi tábor Gyenesdiáson 6. osztályt kijártak
már jöhetnek.

fejezhetem be Polányi Tamás testvérem segítségével.
Nem is gondoltam mennyire
szükséges egy ilyen közösségi ház! Köszönjük a pályázati forrást, az önkormányzattól kapott kettő és fél millió
forintot, nem győzünk hálát
adni a támogatásokért. Mert
nagyon jó szolgálatot tesz
majd a templom melletti új
közösségi ház, lesz benne
mellékhelyiség, konyha, kisebb tér, ahol lehetnek alkalmak, mert nagyon fontos,
hogy ne csak a vasárnapi alkalom legyen egy gyülekezet
életében, hanem a személyes életünk megosztása is
megtörténjen egy bibliaórai
környezetben, korosztályra bontva, középkorúaknak,
az ifjúságnak, vagy éppen a
Fülöp-est csoportunknak.
Valamint sok családos nem
tudja elhozni gyermekeit az
istentiszteletre, mert zavarja
őket, ha kúsznak-másznak a
pad alatt. A közösségi házban lehetne istentisztelet
alatt a gyermekekkel foglalkozni, mégpedig úgy, hogy
az ne felügyeletet, hanem
lelki alkalmat jelentsen számukra. Ez lesz a gyermekistentisztelet. A műszaki átadás most lesz, utána
a használatba vételi eljárás
kezdődik. De jár még a fejünkben, hogy nyári táborunk is lehetne ott, amikor
majd kinő a fű, vagy akár
a teraszon is lehet közösen
eszegetni, sőt grillt is terveznek az udvarban hátul,
tehát egy jó közösségi tér
lesz, amit használhat a református gyülekezet.
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Városi nőnap Jakupcsekkel

Gratulálunk Lendvai
Józsefnének
a XXIV. Kor-Társ
Nyugdíjas Ki mit
tud?-on nyújtott
teljesítményéhez!

A városi nőnap alkalmából megtelt a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár
nagyterme
március 8-án este, ahol Jakupcsek
Gabriellát láthatta és hallhatta a közönség.
A 2016-ben megjelent
Megúszhatatlan című könyvének országjáró író-olvasó találkozója kötetlen beszélgetéssé nőtte ki magát.
Az író, műsorvezető Németh Miklósné és SchmidtCzetli Ágnes beszélgetőtársak kérdésein túl válaszolt a
nézőknek is, majd szívesen
dedikálta könyveit és közös
fotókat is készíthettek vele a
megjelentek.

A népszerű televíziós személyiséget, valamint
a hölgyeket köszöntötte a

nőnap alkalmából Schrick
István Rácalmás polgármestere.

Rácalmás

A Művelődési Ház és Könyvtár

ALKOTÓI PÁLYÁZATOT
hirdet a rácalmási gyerekeknek Rácalmás kincsei címmel

Örökítsd meg, amit Te Rácalmás kincsének gondolsz!
Készíthetsz fényképet Rácalmás város épületéről, szobrairól,
a kertetekről, a kedvenc fádról vagy búvóhelyedről,
lefestheted az Ófalut, a Duna-parti sétádon látottakat.
A technika szabadon választható pl.:
rajzolás, festés, grafika, szobor, montázs, fotó...
Az alkotók 5-18 éves korig, kizárólag saját alkotással
nevezhetnek!
Beadási határidő: 2017. április 4., kedd
a racmuvhaz@racalmas.hu e-mail címre vagy
a Művelődési Házba leadva
A beküldött munkán kérjük feltüntetni: az alkotó nevét,
életkorát, elérhetőségét (cím, telefonszám), a pályamű címét,
Rácalmáson belüli azonosítását.
Eredményhirdetés: A költészet napi ünnepség keretében.
A beérkezett alkotásokat kiállítjuk, és prezentáció formájában
bemutatjuk a Költészet Napján rendezett ünnepi műsor
keretében április 11-én,
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban
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Aktív február a rácalmási Cimboráknál!
Február 26-án tartotta 4.
születésnapját és egyben Ki
mit tud? gáláját a Rácalmási
Cimbora Klub.
Délelőtt újrafestették a
Cimboraösvényt, majd délután a művelődési ház civil termében szülők, barátok
gyűltek össze meghallgatni és megnézni a gyermekek műsorát. A színvonalas
produkciók után a cimborák
a zsűri eredményhirdetéséig
igazi tortázós, szülinapi zsúr
keretében ünnepeltek.
Minden gyerek nagyszerűen szerepelt, végül a következő előadásokat díjazta
éremmel és ajándékkönyvvel
a zsűri:
Bűvész kategória első helyezett: Krizsán Balázs
Tánc kategóriában győzött: Ranga Petra
Hangszer kategóriában
két első helyezés született:
Pletser Lotti és Blau Kata
Ének kategóriában első
helyezést ítélt a zsűri Antal Nóra és Udvari Napsugár produkciójának valamint
Pletser Lottinak is. 2. helyezést ért el Ranga Petra és
Rékasi Szilárd holtversenyben. Vers kategóriában szintén osztozni kellett a dobogó első és második fokán: 1.
helyezéssel jutalmazták Nyári Biankát és Krizsán Krisztinát. 2. helyezéssel Rékasi
Nórát és Szendrey Kittit, 3.

Március 4-én a Cimbora Klubtalálkozó keretében a gyerekek Törökné Antal Mária klubvezetővel együtt az Ági virágbolt előtt található Cimbora-virágágyást tették rendbe

helyezéssel Mák Lucát, Bencsik Ákost és Szendrey Lilit.
Gratulálunk
minden
cimborának, és még sok boldog születésnapot kívánunk
a Rácalmási Cimbora Klubnak!
Köszönjük az önkormányzat támogatását, a tortát Pomothy Attilának és az Ági Virágsaroknak a szép virágokat!
A kedves pedagógusok és szü-

lők támogató segítségét is nagyon köszönjük!
A következő Cimbora találkozó 2017. április
1-én, szombaton lesz 15
órától a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban.
Várunk szeretettel minden
cimborát és leendő cimborát, olyan gyermekeket,
akik szeretnek olvasni, szeretik a verseket, meséket!
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Az áprilisi adásban a harmincas- negyvenes évek
könnyűzenei slágereiből hallhatnak egy összeállítást.
Énekel többek között Kelly Anna, Kabos Gyula
és Kapitány Anna.
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Keresse új könyveinket!

A tavasz közeledtével a könyvtári kínálatunk is frissült
márciusban és szebbnél szebb könyvek érkeztek a könyvtárba.
A számos szép könyv között, reméljük, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő olvasnivalót!
Az új könyvek között több is akad, ami már 2017-es megjelenésű. Várjuk szeretettel régi és új olvasóinkat!

Nyitvatartás:

Művelődési Ház
Könyvtár és Internet
nyitva tartása:
nyitva tartása:
Hétfő:
ZÁRVA
Hétfő:
ZÁRVA
Kedd:
10-20
Kedd:
10-18
Szerda:
10-20
Szerda:
10-20
Csütörtök: 10-20
Csütörtök: 10-18
Péntek:
10-20
Péntek:
10-18
Szombat:
10-18
Szombat:
10-16
Vasárnap:
ZÁRVA
Vasárnap:
ZÁRVA
Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi
elérhetőségeken adunk felvilágosítást:
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, 2459 Szigetfő u. 31.
Telefon, fax: 25/440-456
e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu

Rácalmás

Cserkész
hírek

A tavasz eljöttével szinte
minden hétvégét a szabadban töltünk. Március elején
– mint minden évben – bejártuk a Szentmihályi erdő
hóvirágmezeit, találgattuk
merre lehettek a bronzkori vár sáncai. Piknikeztünk a
Duna partján, őzeket riasztottunk, tucatnyi madárfajt
figyelhettünk meg. Zárásként minden túrázó, a csapat
vendége volt egy süteményre a Pomóthy cukrászdában.
Március 19-én a szigetben kirándulunk, csapatunk
új kabala kiskutyájával. Április 2-án medvehagymára
vadászunk a Bakony erdeiben, a Burok völgyön keresztül egy nehezebb 30kmes túrát fogunk teljesíteni. A
begyűjtött ízletes levelekből a gyerekek fognak pogácsát és más finomságokat
készíteni. Március folyamán
két őrsi foglalkozást tervezünk, ahol gyakorlatias, játékos módszerekkel adjuk át a
cserkészismereteket.
Elkezdtünk próbálni a
passiójátékra. Április 9-én
immár ötödik alkalommal
veszünk részt az előadáson.
Remek alkalom megismertetni a gyerekekkel a húsvéti ünnepkör eseményeit.
A fiatalok egy olyan közösségben lehetnek, ahol elfogadják, értik és megélik a
keresztény értékeket. Jócselekedetekkel is készülünk
a húsvét ünnepére: rendbe
tesszük a virágágyásunkat és
a 6-os úti kereszt környékét
is. Nagypéntek estéjén keresztutat járunk Rácalmás és
Kulcs között. Hímes tojásokat, húsvéti dekorációt készítünk, süteményt sütünk,
a fiúkkal közösen megyünk
locsolkodni. Blau Sándor
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„Duna-parti” takarítás

A Sirály Horgász Egyesület önkéntes munkát szervez a Duna-parton (horgász versenypályán)

2017. április 2-án, vasárnap (esőnap április 9.) 10 órától 12 óráig.

Feladat: gallyazás, szemétszedés.
Gyülekező a hídnál. Minden civil szervezetet és lakót szeretettel várunk!
Lépcsőtulajdonosok megjelenésére feltétlenül számítunk!
Aki teheti hozzon magával szerszámot (fűrész, fűkasza, balta, ágvágó, olló stb.).
A munkát követően a horgász egyesület egy tál meleg ételre hívja a segítőket a helyszínen.
Bucsi Tamás
Sirály HE elnökségi tag
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A Kreskayak nevével történeteim során már többször
találkoztunk. Hattyúffy Kristóf és Éjszaki Károly Kreskay
lányt vett feleségül. A Kreskayak öt generáción keresztül
Fejér megye és Fehérvár közéletében előkelő szerepet játszottak, 10-15 Kreskay viselt
jelentős tisztséget. Fehérvár
történészei írják, hogy a Kreskayak rányomták bélyegüket
Fejér megyére és Fehérvárra.
Az öt generáció élete Rácalmáshoz is kötődik, hiszen 1015 fő az itt születettek száma.
Volt időszak, amikor is 2-3
család egyidejűleg itt élt. A
lányok és asszonyok a bálok
és egyéb rendezvények kedvelt résztvevői voltak. Ismerkedjünk meg a család néhány
tagjával.
A Kreskay család
történetéből
Kreskay László Túrócz
megyéből az 1720-as években
költözött családjával Fehérvárra. Fia, Kreskay János, az
1730- as évektől Fejér megyei
esküdt volt. 1756-ban Mária
Teréziától nyert nemeslevelet a maga, felesége (Kovács
Anna Mária) és öt gyermeke
részére. Többször volt pozsonyi országgyűlési követ. János
hamarosan Rácalmáson földbirtokot vásárol, ide költözött
és itt élt családjával. Öt gyermeke született: Tamás, Ferenc, Gáspár, Katalin, József.
Ferenc Székesfehérvár főügyésze volt, ott is élt. József
részt vett a Martinovics féle
összeesküvésben, a felelősségre vonás elől Franciaországba
menekült.
Kreskay Tamás (17421811) még Fehérváron született a családi kúriában. Ott
is tanult, majd 1763-ban belépett a pálos szerzetes rend-

be és Imre nevet vette fel. A
pálos rendben felismerték tehetségét, nyelvtudását. Tanulmányútra külföldre küldték. Öt év után hazatért és a
pálosoknál különböző vezető
beosztásban dolgozott.
1785-ben a pálos rendet
feloszlatták. Ezután nevelői
és lelkészi feladatokat vállalt.
1804-től a Pápa melletti Ihász
településen dolgozott. 1811ben Pápára utazott szerzetes
barátaihoz. Útközben rablók
támadtak rá és meggyilkolták.
Irodalommal és költészettel foglalkozott. Egyike volt
a XVIII. század legtermékenyebb íróinak. 1791-ben Batsányi János írja: „Jó magyar
poéta és szép tudományú, jeles ember”. Írt elégiát, eklogát,
epigrammát, ódát. 1790-ben
tagja volt annak a hattagú bizottságnak, amely Bessenyeivel egy „Tudós Hazafias Társaság” megalakítását tervezte.
Testvérei Ráczalmáson éltek, akiket gyakran meglátogatott. Több verset itt írt, a
versek alatt a dátum mellett
Ráczalmás is szerepelt és így
küldte el kiadójának.
Nevét azonban hamarosan
elfelejtették, mint ahogy Batsányi írta: „Elfelejtve nyugszik a földnek gyomrában,
mintha közöttünk sem lett
volna” Életét Hattyuffy Dezső foglalta regénybe.
Kreskay Gáspár (17521804) Jogi tanulmányai elvégzése után a Fejér-megye
szolgálatába állt. Feleségül
vette Gonda Annát. 1787-től
aktuarius, 1789-től főszolgabíró, főszámvevő, majd táblabíró. A rácalmási gazdaságot tovább építi, kialakította
a Kreskay tanyát a kúriával.
Öt gyermekük született: Angellika, Mihály, Gábor, Raffael és Antal.

Kreskay Mihály (17891859) szintén Fejérvár szolgálatában állt. Hosszú ideig
táblabíró volt. Megépítette a
második Kreskay tanyát, ezt
a megkülönböztetés miatt
Kreska tanyának nevezték.
Talán azért, mert ráczalmási
lakos volt az 1840-es években
a bor és húsmérési jogot évenként árverésen ő értékesítette.
Mihály és fiai: Kálmán és Pál
a reformkor és a 48-as szabadságharc elkötelezett hívei
voltak. Ők is a Márkus kúriát látogatták és együtt fogalmazták meg a reformköveteléseket.
Amikor megalakult a Fejér-megyei Forradalmi bizottság, Kálmán annak tagja
lett. A szabadságharcban több
Kreskay is részt vett és a Komáromi várból Klapka menlevelével távoztak. Az osztrákok bevonulása elől többen
elmenekültek Ráczalmásról,
köztük Kálmán és Pál. Vagyonukat elkobozták, de később,
az 50-es évek elején vis�szakapták. Amikor Hattyuffy Kristófot a megyei püspök
kiátkozta az egyházból, a falu
lakossága, élén Jankovich Józseffel, Kreskay Mihály és fiai,
Pál és Kálmán írta alá a kérelmet Hattyuffy rehabilitációjáért .
Kreskay Pál (1826-1891)
Ráczalmáson született. Tanulmányai elvégzése után a
megye szolgálatába állt, vármegyei esküdtként. 1862-ben
megnősült Miss Franciskát
(1830-1905) vette feleségül.
A faluban éltek, két leányuk
született: Piroska és Etelka.
Az 1880-as években királyi
végrehajtó volt az adonyi járásban. 1887 elejétől ivásnak
adta a fejét, adóságokba keveredett. Elváltak és ismerősöknél húzta meg magát,

közben hivatalát is elveszítette. Gyakran hazalátogatott
családjához. 1891 szeptemberében családi házuk pincéjében pisztollyal agyonlőtte
magát. A hatóságok feleségét
gyanúsították és letartóztatták. A gyanú azért terelődött
Franciskára, mivel Kreskay
Pál nagy értékű életbiztosítást kötött, feleségét megjelölve kedvezményezettként.
Néhány hónap után a feleségének sikerült tisztázni a vád
alól magát.
Kreskay Antal (17911848) itt Ráczalmáson a
Kreskay tanyán élt és nagy
földbirtokon gazdálkodott.
Boncz Ágnest (1795-1868)
vette feleségül. Két lányuk
született: Jolán és Etelka. A
leányok is haladó gondolkodásúak voltak, a Fejér-megyei
Olvasó Társaság tagjai voltak, ami akkor hangsúlyosan
politika is volt. Jolánt 1840es években Éjszaki Károly
vasútmérnök vette feleségül,
de 1848 után elváltak. Jolán
Thassy Bélához újra férjhez
ment. Thassy a szabadságharcban
huszárszázados,
majd főszolgabíró és ország�gyűlési képviselő. Itt laktak
Ráczalmáson. Etelkát 1851ben Hattyuffy Kristóf vette
feleségül.
A Kreskayak birtokaikat és
gazdaságukat az 1920-évektől fokozatosan eladták és
Pestre költöztek. A birtokokat főleg a Jankovichok vették meg.
A Kreskay famíliából 1012 főt temettek el a rácalmási
temetőben. A fekete márványból készült Kreskay sírboltot a múlt század közepén
széthordták.
A Kreskayakról fotókat
sajnos nem találtam.
Szalai Árpád
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Rácalmás   Sportegyesület

Elkezdődtek a vízi edzések

A kajakos, kenusok számára végett ért az alapozó időszak. Már harmadik alkalommal zárják az alapozást kétnapos úszó és futó táborban a sportolók.
A 22 gyereknek a Duna-Menti Települések Alapítványa
finanszírozta a költségeket.
Köszönjük.
A hideg idő ellenére a nagyobbaknak elkezdődtek a vízi
edzések.
Bölcskei Ferenc

Takarítási nap

Március 25-én (szombat) 9-12 óráig a Vízi Sport Szakosztály a Duna-Menti Települések Alapítványával közösen
Duna-parti takarítás szervez.
Az évek óta szervezet munkáknak köszönhetően egyre
kevesebb a szemét a Duna-parton. Így csak a kikötő területén és a csónakház területén folynak a munkák.
Fő hangsúlyt kap a homokos pálya felújítása a kisgyerekes szülők örömére, kik szívesen hozzák gyermekeiket játszani egész évben.
A 32 köbméter homokot és annak szállítását a Kavics-Ker
Kft. és a Timpanon P+P Kft. finanszírozza.
Köszönjük.
Bölcskei Ferenc

Rácalmás

Versenyzők az asztalnál
Ebben az évben sem történt
másképp, mint hét évvel korábban. Immár hagyománnyá vált a
Fejér megyei sakkozás történetében, hogy Rácalmás nyitja meg
azt a körversenyt, amelyben négy
korosztályban ülnek asztalhoz a
megye sakkozói. Ebben a versenysorozatban, Fejérben néhány
helység ad otthont a versenyeknek. A falvak, városok igyekeznek
minél jobb körülményeket biztosítani a versenyzés körülményeinek minél jobbá tételébe. Szinte versengenek a szervezők azért,
hogy a vendégek, kísérők, edzők
minél jobban érezzék magukat
a versenyek helyszínén. A helyi
vállalkozók a legkülönbözőbb
kedvezményeket, felajánlásokat
tesznek annak érdekében, hogy
mindenki jól érezze magát.
Rácalmáson március 11-én
rendeztük meg ezt a versenyt.
A versenyt az én felvezetésem
után Németh Miklósné Rácalmás alpolgármestere nyitotta
meg. Megnyitójában a versenyzők és a vendégek köszöntése után megismertette városunk
szórakoztató programjait, és arra
biztatott minden vendéget, hogy
látogassák meg városkánkat ezeken a rendezvényeken. Jó játékot,
sportszerű versenyzést kívánt a
játékosoknak. Katona Ferenc, a
verseny játékvezetője megismételte mindazt, amit minden verseny előtt elmond a szabályok betartásáról.
A versenyzők és kísérőik – mivel itt töltenek több órát –, ellátá-

Tóth Noel

sáról is gondoskodtunk. Zsíros és
vajas, lila hagymával és felvágottal előkészített kenyér szeletkéket fogyaszthattak vendégeink.
A szomjúságukat különböző ízesítésű ásványvizekkel olthatták.
Erre az eseményre felajánlotta részvételét Volman Ferenc
a „malom” játék Európa bajnokságának harmadik helyezettje. A
játék fortélyaival ismertette meg
a vendégeket, illetve a szünetekben a játékosokat.
Helyenként igen színvonalas játszmák zajlottak. A kezdők
játékában és az I-es korcsoport
játszmái.ban még csúsztak be
hibák, de ez természetes, hiszen
még nagyon-nagyon sok tanulni
való van. Néhány játékos azonban már itt megmutatta „oroszlánkörmeit”. A III-as korosztály
sakkozói már igen szép partikat
produkálnak. A felnőttek között
vállalt játékot néhány fiatal játékos akik nem az éremre, kupára
„hajtottak”, hanem a fejlődésüket tartották szem előtt. Közülük Bodrogi Bence volt, aki nagyon szépen, okosan játszott és
bizony megnehezítette az öregek
„életét”.
A rácalmási versenyzők – rajtam kívül – nagyon szépen teljesítettek. Közülük is kiemelkedett
Tóth Noel, aki korcsoportjában
mindenkit legyőzött és hat fordulóból 100 százalékos teljesítményt nyújtott.
Oklevelet, aranyérmet egy
könyvet kapott, ráadásul begyűjtött két emlékplakettet is, egyet a
legfiatalabb versenyzőként, a másikat pedig a legtöbb pontot gyűjtő rácalmási versenyzőként.
Kezdőként két rácalmási versenyző vett részt, ők egy arany és
egy ezüstéremmel „gazdagodtak”.
A II-es korcsoportban öt
rácalmási versenyzőnk indult.
Krizsán Kriszti a lányok között
első lett. Az ebben a csoportban induló fiúktól többet reméltem, de teljesítményük így is figyelemre méltó. Perczel Ákos 3
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A verseny megnyitója
és fél, Nagy Henrik, Poór Dénes
3, Lampert Olivér 2 pontot szerzett. Ezt a csoportot Tamási Levente dunaújvárosi kis sakkozó
nyerte 6-ból 6 ponttal.
A III-as korcsoportban egy
lányunk indult, Molnár Kiara
aki a nagyszerű 2. helyet szerezte
meg a lányok közül. Ugyanebben
a csoportban versenyzett Krizsán
Balázs, aki 7. helyezést ért el.
A „nagyok” között, legnagyobb sajnálatomra egyedüli rácalmásiként csak én indultam és
még magammal szemben is voltak elvárásaim. Három pontot
tudtam elérni, ez a 8. helyre volt
elég. Tudom, hogy legalább húsz
sakkozni szerető felnőtt él közöttünk, de félnek a vereségtől. Nem
merik megmérettetni magukat.
Az eredményhirdetés során a
díjak átadására, Kundra Anikót, a

művelődési ház vezetőjét kértem
meg, aki szívesen vállalta ezt a felemelő feladatot. A díjak kiosztása után emlékplakettek adtunk át
a legidősebb versenyzőnek, a legjobb rácalmási fiú és leány, a legfiatalabb versenyzőnek, a legtöbb
pontot szerző rácalmási játékosnak.
Emlékplakettet adtam át Katona Ferencnek és Szabó Annának, akik évről évre nagyon sokat fáradoznak, dolgoznak azért,
hogy lebonyolítsák a megyei versenyeket. Köszönjük nekik!
A rácalmási sakkozók a legtöbb versenyre el fognak látogatni, ezen kívül mi is rendezünk
néhány versenyt. Mindenkinek
köszönöm, akik részt vállaltak a
verseny szervezésében és lebonyolításában.
Kondás László

Krizsán Kriszti átveszi aranyát Kundra Anikótól
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Új szervezet a civil palettán

Dinamikusan fejlődik a rácalmási vízisportélet
Januárban tartotta meg
első kuratóriumi ülését Rácalmáson a frissen megalakult Duna-menti Települések Szabadidő, Vízisport
és Víziturizmusáért Alapítvány. A helyi vállalkozók
által létrehozott nonprofit szervezet fő célkitűzése, hogy támogassa a Rácalmáson vízisportokat űző
gyerekek és felnőttek sporttevékenységét, valamint a
vízisportokhoz és a víziturizmushoz kapcsolódó szabadidős rendezvények szervezését.
Céljaik megvalósításhoz
az alapítók mellett már további támogatókra is találtak.
Közös vonása az alapítóknak,
hogy szülőként már eddig is
sokat tettek a rácalmási vízisport-életért. 2008-ban egy
maroknyi, a kajak-kenu sport
iránt elkötelezett volt sportoló mellé állt az önkormányzat
és az együttműködésük ered-

ményeként létrehozott Duna-parti sporttelep évről évre
fejlődik.
A kuratórium elnöke, dr.
Bucsi László mérnök-közgazdász egykori sportolóként és versenyző gyermekei
révén szülőként is ezer szállal kötődik a vízisportokhoz.
Mint elmondta, az alapítvány legfőbb célkitűzésével
kezdettől fogva azonosulni
tudott, hiszen minden támogatást megérdemel az a
színvonalas szakmai munka, amely a Rácalmás SE vízisport szakosztályában az
önkormányzat támogatásával jelenleg is folyik.
A kormány által meghirdetett Bejárható Magyarország Program például az
egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hazai kezdeményezés, amely a szabadidő aktív eltöltését, a
belföldi turizmus élénkítését, az egészség- és környe-

zettudatos
szemléletmód
kialakítását egyaránt szolgálja. A programban a természetjárás, a kerékpárturizmus, a vitorlázás, a túra
kajak-kenuzás és a lovasturizmus segítségével megismerhetők hazánk természeti és kulturális értékei.
Az elmúlt hetek folyamán
már több olyan program is
megvalósult, amelyekben
közreműködött az alapítvány is. Február 12-én 20
kilométeres teljesítménytúrát szerveztek a Bakonyba,
a Tés-Római fürdő-Szentkút-Tés útvonalon. Az utazás költségét az alapítvány
vállalta magára, a túrán 26
fő vett részt. Február 18-án
a Szarvason megrendezett
Medencés Sárkányhajó Versenyre a rácalmási sárkányhajósok és kajak-kenusok
utazását támogatta az alapítvány, a sporteseményen
a Dragon Steel SE verseny-

zőivel közösen vettek részt
a rácalmási sportolók. Egy
arany és egy bronzéremmel tértek haza a csapatok
a versenyről. A Tiszakécskén február 24-26-ig megrendezett edzőtáborban 24
kajakos gyerek vett részt, a
téli alapozó edzések keretében futással, úszással készültek a tavaszi szezonra.
A résztvevők teljes ellátását
az alapítvány támogatta, ezzel is tehermentesítve a Rácalmás SE vízisport szakosztály költségvetését.
Március 25-én pedig az
alapítvány támogatásával a
rácalmási csónakház és környékének tavaszi nagytakarítására kerül sor, ahol a
strandkézilabda pálya rendbetételét is elvégzik majd.
Duna-menti
Települések Szabadidő,
Vízisport és
Víziturizmusáért
Alapítvány

Tavaszi gyalogtúra
a Mátrában

2017. április 22-én, szombaton
a Mátrában ismét turistacsalogató
gyalogtúra napot szervez
a Decathlon Sportáruház.
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 32 személyes autóbuszt indít a rendezvényre és várja minden gyalogolni vágyó csatlakozását. A túra részletei az interneten itt
olvashatók: http://decathlonajanlatok.hu/matraturanap. Az
idén ismét a Sástó 13 km nevű túratávot teljesítjük.
Indulás 2017. április 22-én, szombaton 6,30 órakor Rácalmásról a régi városháza elől Mátrafüredre. Dunaújvárosban is lehetőség lesz az autóbuszra felszállni. Várhatóan 19
óra körül érkezünk haza.
Érdeklődni és jelentkezni Terekiné Rendes Évánál a (20)
912 52 63-as telefonszámon vagy a terekine.eva65@gmail.
com e-mail címen lehet.
A buszköltség 3.000.- Forint/fő, mely befizethető a szervezőnél telefonos egyeztetést követően.
Jelentkezési határidő: 2017. április 13.
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Sok a gyorshajtó!
Egyesületünk februári hónapban
is azt tudja jelenteni, hogy településünkön a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény nem történt.
Tagjaink a továbbiakban is folytatják a megszokott járőrözéseket, illetve posztos szolgálataikat. Továbbra
is együtt járőrözünk a helyi körzeti megbízottakkal és az adonyi őrs
rendőreivel. A lakóság kérésére (a
gyorshajtók miatt) több alkalommal
is trafipax ellenőrzés volt a településen, pontosan a butiksoron, a dunaújvárosi rendőrkapitányság rendőrei
mérték a gépjárművek sebességét, és
megállíthatjuk: valóban sokan nem
tartják be a kötelező sebességet! Ígéreteikhez híven a jövőben is sűrűn
lesz ellenőrzés, ezért kérünk minden
gépjárművezetőt, saját érdekében is
tartsa be a közlekedési szabályokat.
Aláírás alatt van az az együttműködési megállapodás a dunaújváro-

si vízirendőrséggel, amely szerint
a szárazföldön járőröző rendőrök
szolgálatuk ideje alatt érinteni fogják Rácalmás közigazgatási területét,
ahol ugyanolyan intézkedési joggal
rendelkeznek mint bármilyen rendőri szerv. Ezzel is hozzájárulva közbiztonságunk fenntartásához.
Egyesületünk idén is megtartja
az iskolával, helyi rendőreinkkel és
a családsegítő intézménnyel egyetemben a nyár eleji közlekedési versenyt és vetélkedők, vezetőségünk
értékes tárgy jutalomban részesíti
a kimagaslóan jól teljesítő gyerekeket. Itt hívjuk fel a szülők figyelmét,
hogy ne csak azon az egy napon legyen gyermekük szabályos és pontos.
Első fontos lépésnek tartjuk, hogy
otthon is oktassák gyermekeiket a
helyes közlekedésre, és a közlekedési eszközt úgy adják át nekik, hogy
minden biztonsági berendezés kifo-

Kis
anyakönyv

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!
Klér Noel, 2017. március 11., Adonyi út

Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. április 28-án,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2017. április 17-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb április 17-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

gástalanul működjön rajta, és mondják el a láthatósági, biztonsági felszerelések fontosságát is (sárga mellény,
sisak, világító berendezések).
Előző számunkban írtuk, hogy
nagyban számítunk a lakosság adójának 1 %-ra, ez így is van, de a
NAV idei rendeletével megnehezítette dolgunkat, illetve az adózók
dolgát, ugyanis elvégzi az adóbevallásokat központilag, így nehezen
kerül az adózók kezébe az a nyilatkozat, amivel adójuk 1%-ról lehet
nyilatkozni.
Kérünk mindenkit, aki részünkre
szeretne rendelkezni, hogy az adó-

hatóság megkeresésekor kérje az
adójának 1%-os rendelkezési lehetőségét. Tudjuk, hogy macerás dolog lesz, de ha szeretnének az elmúlt
évekhez hasonlóan jó közbiztonságban élni, kérjük önöket, szánjanak rá
pár percet! Köszönjük!
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szeretnénel tenni Rácalmás jónak mondható közbiztonságáért, de várjuk adójuk 1%-át is,
hogy jó és jobb közbiztonságban élhessünk kisvárosunkban!
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

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

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonságos
mindennapjaihoz járul hozzá, ha
ADÓJA 1%-ával egyesületünk részére rendelkezik.

Adószámunk:18495573-1-07

Rendelkezését köszönettel vesszük, és az ön által
felajánlott összeget Rácalmás közbiztonságának javítására
fordítjuk!

