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Az energiatudatos, zöldebb térségért

Lezárult a Norvég Alap által támogatott, „Greening Regions”, vagyis „Zöldebb térségekért” című projekt, 
amely megalapozza Rácalmás Város Önkormányzatának hosszú távú energetikai törekvéseit. A projekt 
ünnepélyes zárókonferenciája április 20-án került megrendezésre. (Összefoglaló a 2-3. oldalon.)

Letelepedési támogatás
Rácalmás Város Képviselő-testülete lapunk nyomdai 

munkálataival egy időben, április 25-én délután tárgyalta 
a letelepedési támogatásról szóló helyi rendeletet, amely 
Rácalmás területén lévő ingatlan, családi ház vásárlásá-
hoz nyújt majd segítséget.

Lapunk mostani, áprilisi számában szerettük volna 
közölni a rendeletet, mert tudjuk, hogy sokan és nagyon 
várják már, ám a testületi ülés időpontja miatt erre sajnos 
nem volt módunk, ezért – amennyiben a képviselő-tes-
tület elfogadta április 25-én az elé tárt helyi dokumen-
tumot, és nem kért változtatásokat – lapunk követke-
ző, májusi számában olvashatnak a rendeletről. Addig is 
(jóváhagyó döntés esetén) megtalálják a rendelet teljes 
szövegét és mellékleteit az önkormányzat hivatalos hon-
lapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 
kifüggesztve. Ha testület jóváhagyja a rendeletet április 
25-én, akkor az a kihirdetést követően, május 1-jén lép 
hatályba. 

Majális 
a pályán!

Szeretettel meghí-
vom Rácalmás lakóit, 
baráti társaságait, kö-
zösségeit városunk idei 
évi majálisára! 

Töltsünk együtt egy 
kellemes napot!

(A Majális részletes prog-
ramját az újság utolsó, 24. ol-
dalán találják meg!)

Schrick István
polgármester

Almavirág 
Fesztivál: 
május 13-14.

Figyelmükbe ajánljuk a 
városvédők legnagyobb ta-
vaszi rendezvényének szín-
vonalas programjait! 

Várjuk önöket a Janko-
vich-kúriában!

Plakát a 6. oldalon.
A városvédő egyesület 

elnöksége és tagjai

Anyák napja 
alkalmából 
szeretettel 
köszöntöm 
a rácalmási 
édesanyákat, 
nagymamákat, 
kismamákat!

Schrick István
polgármester
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Növekvő energiatudatosság Rácalmáson
Április 20-án, csütörtökön 

került megrendezésre a „Green-
ing Regions”, vagyis „Zöldebb 
térségekért” című projekt ünne-
pélyes záró konferenciája. Rá-
calmás Város Önkormányzata 
a projektet azzal a céllal való-
sította meg, hogy ösztönözze 
a településen és a térségben a 
megújuló energiaforrások hasz-
nálatának terjedését, és erősítse 
az energiatudatosságot, mind az 
önkormányzati intézmények-
ben, mind a lakosság és a helyi 
vállalkozások körében. A Nor-
vég Alap által támogatott pro-
jektben partnerként működött 
közre Mezőfalva Nagyközség 
Önkormányzata, a Duna-Via 
Kft., az Energiaklub, valamint a 
norvég Elverum és Stor-Elvdal 
Önkormányzata is.

A záró rendezvényt a támo-
gatást nyújtó Miniszterelnökség 
képviseletében Savanyú Adrián, 
főosztályvezető nyitotta meg, 
majd köszöntőt mondott a város 
polgármestere, Schrick István. 
Beszédében kiemelte a projekt 
kulcsfontosságú eredményeit, 
Rácalmás Város újonnan kidol-
gozott energiastratégiáját és az 
energiamenedzsment ügynök-
ség felállítását.

A 2017–2021-re szóló ener-
giastratégia központi célja, ví-
ziója a fenntartható település-
működés megteremtése, amely 
a megújuló energiaforrásokra, 
az energiatudatos szemlélet-
módra épül, egyben magában 
foglalja az energetikai önellá-
tásra való törekvést is. A város 
rövid távú energetikai céljai 
között szerepel az önkormány-
zati fenntartásban lévő intéz-
mények energiafelhasználá-
sának csökkentése, a helyben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások hatékonyabb 
kiaknázása, az önkormányzati 
dolgozók, a lakosság és a vál-
lalatok energiatudatosságának 
növelése is. Erre alapozva a vá-
ros középtávú célja a település 
energiaellátási biztonságának 

fokozása, felkészülés a jövőbe-
ni geotermális fejlesztésekre, 
valamint a település vonzóbbá 
tétele a zöldtechnológiát prefe-
ráló befektetők számára.

„Rácalmáson a lakosság, a 
vállalkozások, de még az in-
tézmények is csak most ismer-
kednek a megújuló energiafor-
rások nyújtotta lehetőségekkel. 
A legsürgetőbb teendő így az 
információhoz való hozzáju-
tás biztosítása, ami a megújuló 

energiaforrások felhasználásá-
nak gyakorlati lépéseit, lehetsé-
ges területeit tudja bemutatni.” 
– mondta Schrick István, pol-
gármester. Ezt a célt szolgálja 
a projekt keretében létrehozott 
energiamenedzsment ügynök-
ség, mely tájékoztatást és gya-
korlati tanácsot tud nyújtani az 
érdeklődőknek az energiahaté-
konysági beruházásokkal kap-
csolatban. A szemléletformá-
lási tevékenység már a projekt 

keretében megkezdődött: az 
Energiaklub szakmai közremű-
ködésével megvalósult képzése-
ken mindösszesen mintegy 100 
fő vett részt, beleértve önkor-
mányzati munkatársakat, helyi 
vállalkozásokat, lakosokat.

A „Greening Regions” pro-
jekt keretében ezért egy min-
taberuházás is megvalósult, 
mely jól példázza a megújuló 
energiaforrások hasznosítá-
si lehetőségét: a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcsőde 
energiahatékony felújításának 
eredményeképpen geotermi-
kus energia felhasználásával, 
talajszondás hőszivattyúkkal 
biztosítják az intézmény fűté-
sét. Műszaki becslések alapján 
a beruházás eredményeként az 
épület hőigénye mintegy 40 
százalékkal csökkenhet. A záró 
rendezvényen a kivitelező cég 
képviselője, Deli Zoltán a hely-
színen mutatta be a megvalósult 
fejlesztést.

A „Greening Regions” pro-
jektnek köszönhetően Rác-
almás fontos lépéseket tett a 
fenntartható településműkö-
dés megteremtése érdekében, 
az Energiastratégiában meg-
fogalmazott intézkedési terv és 
az Energiamenedzsment Ügy-
nökség működése pedig bizto-
sítékot jelent az önkormányzat 
hosszú távú elköteleződésére az 
energiatudatosság és a megúju-
ló energiaforrások hasznosítása 
mellett.

Az együttműködés rendkívül sikeres volt
– Szeretnénk ezt a rendkí-

vül hatékony együttműködést 
a jövőben is folytatni. A fe-
ladatok tekintetében sok ha-
sonlóságot tudtunk felfedez-
ni a különböző helyszíneken, 
így sokat tudunk egymástól 
tanulni. Szeretnék gratulálni 
Rácalmásnak és az együtt-
működő partnereknek is, 
hogy ilyen rövid idő, egy év 
alatt is sikerre tudták, tudtuk 
vinni ezt a projektet, mondta 
Enger Alf Kristián, Elverum 
energiahatékonysági tanács-
adója.

– Miért támogatták Rácal-
más elképzeléseit?

– A közös kapcsolat Boza 
Pálon keresztül valósult meg, 
aki a tanácsadó cégnél dolgo-
zik és hallotta Brüsszelben az 
én egyik előadásomat. Neki 
volt kapcsolata Rácalmással 
és úgy gondolta, az én elő-

adásom kapcsolatba hozha-
tó Rácalmással. Elverumba 
hazatérve referáltam a város 
vezetésének a történtekről, 
és nagyon örültek a lehe-
tőségnek, kinyilvánították 
akaratukat, hogy szeretnének 
együttműködni Rácalmás 
önkormányzatával. Ez azért 
is újdonság volt, mert eddig 
Európában senkivel nem volt 
kapcsolatunk, csak máshol a 
világban, például Namíbiá-
ban és Indonéziában.

Enger Alf Kristián
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Gratulálok 
Rácalmásnak!

– A Norvég Alap mű-
ködése három szintből áll. 
Legfelül a nemzeti kapcso-
lattartó van, amely a klasz-
szikus irányító hatósági fel-
adatköröket látja el, amit 
régen a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség végzett, és 
most a Miniszterelnökség, 
vagyis mi foglalkozunk vele. 
Alattuk működnek a prog-
ram operátorok, a harma-

dik lépcsőfok a végrehajtó 
szervezet. A Miniszterel-
nökséghez, annak Nemzeti 
Fejlesztési Államtitkárságá-
hoz, azon belül is hozzánk, 
a Nemzeti Együttműködé-
si Programok Végrehajtási 
Főosztályához két program-
terület tartozik, a kultú-
ra és a kapacitásfejlesztés – 
mondta el Savanyú Adrián, 
a Miniszterelnökség főosz-
tályvezetője kérdésünkre vá-
laszolva. Azzal folytatta: 

– A kapacitásfejlesztés az a 
terület, amelynek programjai 
hosszú távú célt szolgálnak, 
mint a Rácalmáson megva-
lósult energetikai projekt is, 
amely a zöldebb térségért 
hivatott erőfeszítéseket ten-
ni. Gratulálok minden szer-
vezetnek, személynek, aki 
ebben a beruházásban köz-
reműködött, és hozzájárult 
ahhoz, hogy ilyen rövid idő 
alatt, egy éven belül sikerre 
vigyék, hiszen ez a projekt a 
tartalmán kívül jó példa arra 
is, hogyan kell egy pályázati 
programot hatékonyan meg-
valósítani.

Savanyú Adrián

Kapacitásaink fejlesztése
– A „Greening Regions” 

projektben nagy hangsúlyt fek-
tettünk az önkormányzat bel-
ső kapacitásainak fejlesztésé-
re is, annak érdekében, hogy az 
Energiastratégiában kitűzött 
célok megvalósításához megfe-
lelő szaktudás álljon rendelke-
zésünkre. Képzést szerveztünk 
az önkormányzat és háttérin-
tézményei munkatársainak, 
az újonnan felállt energiame-
nedzsment ügynökség szakem-
berei pedig külön felkészítésben 
részesültek – mondta el dr. Gyö-
re Andrea, Rácalmás jegyzője, a 
projekt belső szakértője a kon-
ferencián. Azzal folytatta:

– Megvalósult továbbá 
egy komplex szervezeti au-
dit, melynek során kiemelt fi-
gyelmet szenteltünk a nemek 
közti esélyegyenlőség kérdésé-
nek. Az önkormányzati intéz-
ményekben viszonylag magas 
a női foglalkoztatottak aránya, 
ezért fontosnak tartottuk, hogy 
az új feladatok szervezetbe tör-
ténő integrálásánál az esély-
egyenlőségi szempontok is ér-
vényesüljenek. Az audit konkrét 
ajánlásokat, javaslatokat fogal-
mazott meg az esélyegyenlő-
ségi szempontok hatékonyabb 
érvényesítése érdekében, példá-

ul rávilágított, hogy szükséges 
esélyegyenlőségi felelős kije-
lölése, esélyegyenlőségi képzé-
sek megvalósítása, magatartá-
si kódex kidolgozása, valamint 
a szervezeti kultúrát erősítő, a 
nők és férfiak hivatalon belü-
li arányát ellensúlyozó progra-
mok szervezése. Hisszük, hogy 
a „Greening Regions” projekt-
ben és az Energiastratégiában 
megfogalmazott célok megva-
lósításához is közelebb jutunk, 
ha ezen ajánlások mentén a ne-
mek közti esélyegyenlőséget 
biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, 
hogy hozzánk hasonlóan más 
önkormányzatok is vegyék fi-
gyelembe e szempontot, és vé-
gezzenek intézményeikben a 
nemek közötti egyenlőséget 
vizsgáló auditot. Ehhez a pro-

jekt keretében kidolgozott gya-
korlati kézikönyvvel kívánunk 
hozzájárulni, mely az audit le-
folytatásához és az intézkedé-
si terv kidolgozásához nyújt 
módszertani segítséget – hang-
súlyozta Györe Andrea, majd a 
következőkkel zárta gondola-
tait:

– A nemek közti esély-
egyenlőség szempontja a pro-
jekt keretében elindított szem-
léletformálási tevékenységben 
is megmutatkozik. Az ener-
getikai beruházások, energia-
hatékonysági fejlesztések – a 
nemi sztereotípiák alapján – 
alapvetően a férfiak érdek-
lődésére számot tartó témá-
nak minősülnek. Törekszünk 
azonban a nőkhöz is célzottan 
szólni, hiszen a lakossági ener-
giatudatosság formálásában, 
a háztartások energiafogyasz-
tásának alakításában kiemelt 
szerepet játszanak. A nők és 
férfiak arányos megszólítása, 
bevonása révén pedig ösztö-
nözzük, hogy a családok példát 
mutassanak a gyermekeknek a 
környezettudatos szemléle-
tet illetően, és tegyenek azért, 
hogy a jövő generációknak él-
hetőbb, zöldebb térségeket 
biztosíthassunk.

dr. Györe Andrea

Szívesen adjuk tovább a tapasztalatainkat!
– Rácalmás mindig na-

gyon figyelte a pályázati le-
hetőségeket, és minden lehet-
séges alkalmat megragadott a 
településfejlesztés érdekében. 
Sikerült ezáltal felújítani az 
intézményeinket, de az ener-
getikai ügyekre nem tudtunk 
forrást biztosítani. Ezért örül-
tünk a Norvég Alap kínálta le-
hetőségnek, annak pedig ki-
mondottan, hogy hosszú évek 
után mégis megvalósulhatott a 
projekt. Nagy nyereség ez ne-
künk. Gondolják csak el, feb-
ruár óra nem kellett bekap-
csolnunk a gázkazánokat az 
óvodában, bölcsődében, a geo-
termikus energia biztosította 

az épületek fűtését. A meleg-
víz-ellátásban is csak egy kicsit 
kellett rásegítenünk a gázzal, és 
ez nagyon nagy szó! – mond-
ta el Schrick István, Rácalmás 
polgármestere. Hangsúlyozta: 

– A megvalósult ered-
mények fontos mérföldkö-
vet jelentenek energetikai tö-
rekvéseink teljesüléséhez. 
Ugyanakkor ezeken jóval túl-
mutatóan létrehoztuk az Ener-
giamendzsment Ügynökséget. 
Projektünknek a „Greening 
Regions”, vagyis „Zöldebb tér-
ségekért” fantázianevet adtuk, 
amely jelzi azt is, hogy egy át-
fogó zöld szemléletváltás elő-
mozdítására törekszünk a tér-

ségben, bevonva a környező 
településeket és önkormány-
zati intézményeket, a helyi 
vállalkozásokat és a lakosságot 
egyaránt.

Schrick István
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Tisztelt Lakóingatlan-tulajdonos!
Ezúton tájékoztatom arról, hogy bevezetésre került a KÖZPONTI CÍMREGISZTER (KCR), mely a földhivatali nyil-

vántartás 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 javí-
tására került sor.

Annak érdekében, hogy a házszámok és helyrajzi számok ellenőrzését el tudjuk végezni, kérem, szíveskedjen az alábbi-
akban lévő adategyeztető lapot kitölteni és a Rácalmási Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) bejára-
tánál elhelyezett gyűjtőládába mielőbb visszajuttatni.

Amennyiben az elmúlt egy évben esetleg igényelt tulajdoni lapot a Földhivataltól, és azon azt tapasztalta, hogy megfele-
lőek 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 tájékoz-
tatás az alábbi telefonszámon kérhető: 25/517-853.

 
Segítő együttműködését köszönöm!

2017. április 

dr. GyöreAndrea sk.
jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATEGYEZTETŐ LAP 
Központi Címregiszterhez

Ingatlan címe (utca, házszáma, amennyiben van):

 ..........................................................................................................................................................................................

Ingatlan helyrajzi száma:

 ..........................................................................................................................................................................................

Ingatlan tulajdonos neve (elegendő egy tulajdonos):

 ..........................................................................................................................................................................................

Rácalmás, 2017……………………………………….

……………………………………………………………
aláírás
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Már csak ősszel 
lehet égetni!

A kerti hulladék égetésé-
re vonatkozó helyi szabályok 
szerint avar és kerti hulladék 
megsemmisítése elsősorban 
helyben történő komposz-
tálással történhet. Égetéssel 
csak a nem komposztálható, 
illetve a komposztálásra al-
kalmatlan avar és kerti hul-
ladék ártalmatlanítható.

A lakosság egészségé-
nek és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében a 
nem komposztálható, illet-
ve a komposztálásra alkal-
matlan avar és kerti hulladék 
égetése február, március, áp-
rilis, szeptember, október és 
november hónap első csü-
törtökén és péntekén végez-
hető el. 

Legutóbb április elején 
volt lehetőség a kerti hulla-
dék elégetésére, legközelebb 
pedig majd szeptember első 
hétvégéjén lesz rá mód!

Kérjük, tartsák be a helyi 
rendelet ezen előírásait!

Szelektív hulladékgyűjtés
Rácalmás területén ebben 

az évben is lehetőség van 
arra, hogy a lakók szelektív 
módon, zsákokba gyűjtsék a 
műanyag palackokat, papír-, 
valamint fémhulladékokat. A 
szolgáltató kéri, a flakonokat 
összetaposott állapotban te-
gyék a zsákba! A szelektív 
hulladékszállítás időpontjai:

május 24.
június 28.
július 26.

Fogadóórák
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

Időpontok:
Nagyné Berzai Márta
2017. május 3.
Helyszín: Polgármesteri 

hivatal, a fogadóórák minden 
alkalommal 15-17 óráig tar-
tanak. 

Szavazzanak Illyés Zsuzsára!
Illyés Zsuzsa tájépítész 

nevéhez és szakmai mun-
kájához számos rácalmási 
park, közterület is köthető. 
Ő álmodta meg és varázsol-
ta ilyen széppé például a Jan-
kovich-kúria parkját, kertjét, 
zöldterületeit, a Petőfi-szo-
bor környékének parkját, a 
Manóvár Óvoda és Bölcső-
de udvarát, és már készíti a 
terveket a Millenniumi Park 
felújítására, átalakítására is. 

Illyés Zusuzsa kiváló 
szakember. A következő le-
véllel kereste meg önkor-
mányzatunkat a napokban.

„Kedves Rácalmásiak! 
Kedves Megbízóim!

Szeretném tájékoztat-
ni önöket, hogy nagy szakmai 
megtiszteltetés ért: beválogat-
tak az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE se-
regszemle döntős csapatába. A 
válogatást követően referencia 
munkákból pályázati anyagot 
kellett összeállítani. Én a cse-
peli Szent Imre teret, veresegy-
házi és rácalmási munkáimból 
állítottam össze az anyagot. 
Mondanivalóm összegzése az 
volt, hogy a huzamos és türel-
mes szakmai jelenlét által a 
településtől nem idegen hoz-
záadott értékek keletkeztek a 
bemutatott esetekben.

Amennyiben ezzel egyet 
tudnak érteni, kérem, terjesz-

szék a versenyfelhívást és a 
közönségszavazást, valamint 
támogatásukkal is hívják fel a 
figyelmet mondandóm tartal-
mára!

http://epiteszforum.hu/
szavazz-2017-ben-is-az-
ev-tajepiteszere

http://epiteszforum.hu/ 
illyes-zsuzsanna-ev-tajepite-
sze-dij-2017-jelolt

Köszönettel: Illyés Zsuzsa, 
tájépítész”

Kérjük, segítse szavazatá-
val településünk tájépítészé-
nek szakmai elismerését!

Aszfaltozzák a Király utcát
A kivitelező már az asz-

faltozási munkákat végzi a 
Király utcában, ahol a víz-
elvezetéssel együtt az úttest 
felújítását is elvégezteti az 
önkormányzat a kivitelező-
vel. Régi gond oldódik meg 
ezzel az utcában.

A beruházás azért hú-
zódott közel egy éven át, 
mert a kivitelezést hátrál-
tatta és nehezítette a part-
fal folyamatos leszakadása, 
amelyet vis maior forrásból 
kármentesített a képviselő-
testület. Továbbá új nyom-

vonalon kellett biztosítani 
a csapadékvíz levezetését a 
Dunához, ennek érdekében 
ingatlant is vásárolt az ön-

kormányzat. A munkálatok 
várhatóan nyár közepére fe-
jeződnek be a Király utcá-
ban.

A Jankovich-kúria kertjét Illyés Zsuzsa tervezte A Petőfi parkot szintén



MÁJUS 13., SZOMBAT
10.00 Fesztiválindító bohóckodás gyerekeknek

11.00 Bojtorján Együttes (interaktív gyerekműsor)

12.30 Rácalmási Barina Táncegyüttes

13.00 Napsugár Asszonykórus 

13.30 Jankovich Miklós Általános Iskola Énekkara

14.30 DIMITRIJ

15.15 PETER SRÁMEK

16.30 SZABÓ BALÁZS

18.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

20.00 HOOLIgANS
22.00 Dj Papos Retro Disco

10–13 óra  VÉDD MAGAD — Egészségügyi szűrések
10 órától VÉRADÁS
 BOTKÓSTOLÓ Idősebbek is elkezdhetik — Nordic Walking oktatás
10-13 óra ALMÁS SÜTEMÉNYEK VERSENYE  
 A zsűri tagja: DIMITRIJ
10–16 óra REFORM TÁPLÁLKOZÁS — a tudatos étkezés  
 kezdő lépései (kóstolással egybekötött ételbemutató)
13 óra Gyaloglás a Rácalmási Nagyszigetre
14–16 óra Hagyományos almahámozó és almaszeletelő verseny

ELŐADÁSOK az egészségmegőrzés aktuális témáiról

KIÁLLÍTÁSOK: FÉNY NÉLKÜL — a „csak” tapintható valóság • SOÓS ZSUZSANNA képeinek, festményeinek kiállítása 

HÍMZETT KONYHAI FALVÉDŐK VILÁgA — Karaszi Lászlóné gyűjteményéből

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Helytörténeti, Halászati- és Afrika kiállítás

Decathlon sporteszközök és szabadidős játékok bemutatója • Kézműves kuckó • Kerékpár kölcsönzés • Kisvonat és vidámpark 

glutén- és laktózmentes termékek • Sült és töltött alma variációk, almás finomságok, gasztrokalandozás

Bővebb információ: www.racalmasivarosvedok.hu • facebook.com/AlmavirágFesztivál

Szent Pantaleon Kórház • Amper 99 Kft. • Szent György Polgárőrség
Födém 2001 Kft. • Vállalkozók Rácalmásért Egyesület

A rendezvény területére élő állatot behozni tilos! 
Dohányozni csak a kijelölt területen szabad! 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
Belépődíj szombaton 13 órától 1000 Ft/nap/fő, 

vasárnap 10 órától 1000 Ft/nap/fő,
családi jegy (2 felnőtt és 2 gyerek): 3000 Ft/nap

Rácalmás Város 
Önkormányzat

Jankovich-kúria
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MÁJUS 14., VASÁRNAP
10.00 Pufi-lufi tekergetés

11.00 Bóbita Együttes

12.00 Rácalmási Manóvár Óvoda műsora

12.30 Rácalmási Jazzbalett Csoport

13.00 DRED és DORIS

14.00 Glocz Adrienn és Roxy, a kutya

14.30 Almás versenyek eredményhirdetése

16.00 ALMA EgYÜTTES

18.00 KELEMEN KABÁTBAN

20.00 KÁRPÁTIA 
   EgYÜTTES
10–16 óra EDD MAGAD EGÉSZSÉGESRE!  
 Ételkóstolás és életmód tanácsadás
11–14 óra Hagyományos almahámozó  
 és almaszeletelő verseny
14 óra KERÉKPÁROS Alma-túra
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Városvédő szemétgyűjtés
Kissé szeles, de napfényes időben vágtunk neki a tavaszi 

szemétszedésnek április 8-án délelőtt. A népes csapat (mint-
egy 35 fő) a Kulcsi utat, a 6-os utat és a Duna-parti sétautat 
célozta meg, végül pedig a Hankook gyár elé is „elugrot-
tunk”, és a buszmegálló környékén, illetve a 6-os út és a gyár 
közötti területen szedtük össze a szemetet.

Körülbelül három óra alatt végigértünk a tervezett útvo-
nalon, mintegy 20 zsáknyi szemetet szedve össze.

Köszönet egyesületünk tagjainak, az általános iskola taná-
rainak és diákjainak, az óvoda pedagógusainak, munkatársa-
inak, a szülőknek és gyerekeknek, a nyugdíjasklub tagjainak, 
a rácalmási és kulcsi református gyülekezet tagjainak és a 
magánszemélyeknek, hogy felhívásunkra ilyen szép szám-
mal jöttek el és vettek részt városunk megtisztításában! 

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A fülemüle 
szárnyalt nálunk is

Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából 
a Fülemüle című verse alap-
ján készült színdarabot lát-
hattuk március 30-án.

Az előszállási Nyúl Mi-
hály átiratából Gajdó And-
rás nyugdíjas pedagógus 
rendezésében készült szín-

darabot az előszállási ama-
tőr színjátszó kör adta elő. 
A 2016 májusi első előadás 
óta immár 14. alkalommal a 
Rácalmási Művelődési Ház 
adott otthont a 60 perces, 
vidám színjátéknak. 

Kundra Anikó

Napfényes költészet napja
Április hatodikán a 

Rácalmási Művelődési Ház 
nagyterme adott otthont a 
Napfény Nyugdíjas Klub 
Költészet napi rendezvényé-
nek, ahova a környező tele-
pülésekről is érkeztek ven-
dégek és versmondók.

A délutáni kulturális 
program során fellépett a 
Napsugár Asszonykórus, Ig-
mándi Zita tanárnő vezeté-
sével, majd az Arany János 
Emlékév előtt tisztelegve a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola tanulóitól hallhattuk 

a Walesi bárdokot, akiket 
Panyi Erika tanárnő készí-
tett fel.

A szavalatok zsűrizé-
sére Bodó Ivánné klubve-
zető Kukucska Gyula al-
polgármester urat, Pallos 
László nyugalmazott isko-
laigazgatót és Bodnár Sán-
dort, a Rácalmási Városvédő 
Egyesület elnökét kérte fel, 
akik örömmel látták el a fel-
adatukat.

Szalai Árpád, a Rácalmási 
Városvédő Egyesület tiszte-
letbeli elnöke a rácalmási 

kötődésű Dr. Sárközi Fe-
rencné (Wetzel Rózsi) ver-
seiből válogatott, amelyeket 
Bodó Ivánné és Lukács Lász-
ló, a Rácalmási Nyugdíjas 
Klub tagjai adtak elő.

A rendezvény végén a 
zsűri véleményével a nézők 
is egyetértettek, mindenkitől 
színvonalas produkciót hall-
hattunk. Ezt megünnepelve 
a rácalmási Napfény Nyug-
díjas Klub vendégül látta a 
szereplőket és a közönséget.

Kundra Anikó
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József Attila születésnapján
A magyar költészet nap-

ját 1964 óta József Attila 
születésnapján, április 11-
én ünnepeljük. Ebből az al-
kalomból a verset és zenét 
kedvelők Kincset hoztunk 
címmel zenés irodalmi mű-
sort láthattak a művelődési 
házban. A műsorban Her-
czeg Attila rácalmási lakos, 
3 verseskötetet jegyző köl-
tő verseit a szerző mellett 
a Rácalmási Játékszín Kör 
tagjaitól hallgattuk. A mű-
sorban közreműködtek to-
vábbá a Violin Művészeti 
Iskola diákjai, a Rácalmási 
Barina Táncegyüttes oktatói, 
a díszleteket a Cikk-Cakk 
Foltvarró Klub biztosította.

A Rácalmás Kincsei cím-
mel meghirdetett alkotói 
pályázat eredményhirdetése 
is a műsort követően, a köl-
tészet napi rendezvény kere-
tében történt. Kundra Ani-
kó, a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár vezetője 
a következő díjazottaknak 
adott át oklevelet és ajándé-
kot:

I. helyezettek: Urbán 
Soma, Tóth Csaba, Kovács 

Amanda, Simonyi Natá-
lia, Horváth Máté, Pletser 
Laura Lotti, Saskői Jan-
ka, Poór Panna, Nagy Ro-
land, Kecskés Kevin, Riczkó 
Réka, Pap Félix, Mák Luca 
– Mák Zalán – Mák Zsom-
bor, Pletser Laura Lotti – 
Pletser Kevin.

II. helyezettek: Baji Luj-
za, Pomóthy Dalma, Bognár 
Zsófia, Somogyi Örs, Riskó 
Lőrinc

III. helyezettek: Markó 
Médea, Tóth Viktória Luj-
za, Koszti Levente, Mészá-
ros Bence, Kovács Dia

Különdíjasok: Palczer 
Kitti, Mészáros Gabriel-
la, Braun Szonja, Tamá-
si Ádám, Németh Hanna, 
Tapodi Benedek, Somogyi 
Keve, Nagy Henrik, Parti-
zer Maja, Somoskövi Vi-
rág, Szabó Virág, Bölcs Ni-
kol, Pszpischil Luca, Rékasi 
Nóra

Gratulálunk minden gye-
reknek, aki alkotást készített, 
a felkészítő tanároknak, Pál 
Péternének és Dancs Esztel-
la rajztanároknak! 

Kundra Anikó

Ténykedéssel telt a tavaszi szünet
 A tavaszi szünetben két, a húsvéti ünnepre való kézműves 

készülődésnek is helyet adott a Rácalmási Művelődési Ház. 

Április 15-én, szombaton az Ágasfa Hagyományteremtő Baráti Kör 
látta vendégül azokat, akik hagyományos technikákkal szerették 
volna a húsvéti tojásdíszítést megtenni

A szünet első napjának délelőttjén a művelődési ház munkatársai 
és Rozonics Patrícia családsegítő húsvéti kézműves játszóházzal 
várta a gyerekeket
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TÉRSÉGI ZENEI GÁLA 

 

időpont: május 27., szombat 14 óra 
helyszín: Rácalmási Művelődési Ház 

Rendhagyó 
óra 
a könyvtárban

A rácalmási Egészségház védőnőivel szeretettel vár-
juk a kismamákat és a kisgyermekes szülőket a rácalmási 
könyvtárba rendhagyó könyvtári órára.

Időpont: 2017. május 24. 9.30
Szeretnénk, ha megismernék a könyvtárunkat, annak 

állományát, mellyel ők is hasznos információkhoz jutnak 
a mindennapokban és kellemes kikapcsolódást is nyúj-
tanak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bányai Éva, Sándor Rita, 

védőnők 
Schmidt-Czetli Ágnes

könyvtáros
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A Mezőföld virágai
Március 25-én, szombaton a Mezőföld Virágai Fejér Me-

gyei Szólótáncversenyen szerepeltek a rácalmási néptánco-
sok, akiket a zsűri elismerésben részesített, kiemelve, hogy 
csupán 2 éve kezdték meg a néptánc elsajátítását. A szak-
mai zsűri tagjai Kökény Richárd, Harangozó Gyula-díjas és 
Örökös aranysarkantyús táncművész, az Állami Népi Együt-
tes tánckarának vezetője és Némethné Delbó Krisztina, nép-
táncpedagógus volt.

Gratulálunk a Farkas Blanka – Hosnyánszki Katinka és 
Székely Zsombor – Tóth Hajnalka párosoknak, akik sárközi 
cinegést és friss csárdást táncoltak, és a Matkó Dorottya – 
Rácz Kata párosnak, akik mezőföldi üvegcsárdással-ugróssal 
és friss csárdással szerepeltek. Valamint elismerés illeti Bocsi 
Nórát és Molnár István Dánielt, a Rácalmási Barina Tánc-
együttes vezetőit a felkészítésért.

Júliusi éjszaka – remek volt
A tavaly nyári első előadás után, kisebb szereposztási változtatá-
sokkal ismét telt ház előtt adta elő a RáJátSziK – Rácalmási Játék-
szín Kör Hunyady Sándor Júliusi éjszaka című darabját a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyvtárban, április hetedikén. A kétfelvoná-
sos komédián mindenki jól szórakozott. 

„A májusi adásban az ötvenes évek híres 
énekesnőjének, 

Hollós Ilonának néhány 
felvételét hallhatjuk.”



Rácalmás12

Meghívó 
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Cimbora Klub szeretettel vár minden 

kedves érdeklődőt 

2017. május  12-én, pénteken 

15.30 órakor 

A Cimbora klub vendége Erdős Virág, József Attila díjas író, költő lesz, aki nem először jár 
már Rácalmáson.  2014-ben is ellátogatott már a Cimborákhoz, az akkori gyerekek sok 
érdekességet hallhattak tőle arról, hogyan születik a vers, a dráma. 

              A  Pimpáré és Vakvarjúcska  
című mesejátékot, 

 amiből színdarab is készült, többen láthattátok a 
dunaújvárosi  Bartók Színházban is. Most megtudhatjuk, 
hogyan keletkezett a mű, miért ezt a címet kapta.  
Lehetőség lesz arra, hogy a megfejtsük a mese titkát, 
mondanivalóját. Szó lesz még Erdős Virág más alkotásairól 
is. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi és új 
Cimborákat a könyvtárban! 

 



Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

Tel: 25/ 440-456 
E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackönyvtar@racalmas.hu 

 
 

  
Kedves Kisgyermekes Szülő! 

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szeretné felmérni a kisgyermek(ek)kel otthon lévő szülők körében a 
közösségi program iránti érdeklődést azzal a céllal, hogy azonos, nagyobb létszámú érdeklődés esetén ezt 
kiszolgálhassuk.  
Ennek érdekében kérjük, töltse ki a lenti kérdőívet és adja le a védőnőknél vagy a Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtárba május 10-ig: 

1. Milyen típusú program érdekelné? (több is jelölhető) 

gyermeknevelést és gondozást érintő témákban előadások 

klubfoglalkozás jellegű beszélgetéseken, összejöveteleken a helyi kismamák megismerése és tapasztalatcsere  

testmozgási lehetőség 

  jóga 

  torna 

  egyéb: …………… 

2. Milyen rendszerességgel venne részt a programon?   

        hetente egyszer 

              kéthetente 

              havonta egyszer 

3. Mekkora összeget szán rá?  

     csak ingyenes esetben érdekel 

        500-1000 Ft/alkalom 

        1000-1500 Ft/alkalom 

4. Milyen időpontban legyen a foglalkozás? (több is jelölhető) 

 hét közben 

 hétvégén 

   9.00-tól 

10.00-tól 

14.00-tól 

15.00-tól 

egyéb: ……… 

Köszönjük!  

 Ha szeretne közvetlenül értesülni a felmérés eredményéről és több azonos igény esetén a szervezett programról, 
adja meg nevét és elérhetőségét, hogy értesíthessük!   

Név: ………………………………………………….. Telefonszám: ………………………………… E-mail cím:……………………………………… 
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Közgyűlést tartottak a városvédők
2017. március 24-én meg-

tartotta éves rendes közgyű-
lését a Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület. A 
mostani közgyűlés különle-
ges alkalom is volt, hiszen ez 
évben tisztújítást is kellett 
tartani.

A közgyűlésen meghí-
vottként jelen volt Schrick 
István polgármester úr, vala-
mint az egyesület jogi kép-
viselője, dr. Bozsitsné dr. Pető 
Erzsébet asszony is.

A megjelent tagokat 
 Pallos László köszöntötte, 
és tájékoztatást adott a köz-
gyűlés hivatalos lebonyolítá-
sának menetéről.

Bodnár Sándor elnök be-
számolójában nem csak az 
egyesület elmúlt évben vég-
zett tevékenységéről számolt 
be a közgyűlésnek, hanem 
ezen túlmenően összefoglal-
ta az elnökség által a meg-
választása óta, azaz az elmúlt 
négy évben végzett munká-
ról is. Ebben az időszakban 
ünnepelte a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesü-
let fennállásának 20. évfor-
dulóját, és erre az időszakra 
estek az önkormányzati vá-
lasztások is, amikor az egye-
sület jelöltjeként induló 
polgármestert és képviselő-
testületet választották meg a 
rácalmási polgárok. Bodnár 
Sándor beszámolt az egye-
sület négyéves ciklusának 
a gazdálkodásáról, számba 

vette az évről évre vállalt és 
elvégzett feladatokat, majd 
köszönetet mondott a tag-
ságnak, akiknek az összefo-
gására, ötleteire, lelkesedé-
sére és munkájára mindig 
számíthatott. Megköszönte 
továbbá a helyi önkormány-
zat és az intézmények veze-
tőinek, munkatársainak se-
gítő együttműködését is.

Bodnárné Surányi Gab-
riella az egyesület 2016. évi 
gazdálkodásáról számolt be, 
Szalóki-Oros Brigitta pedig 
a felügyelőbizottság által el-
végzett ellenőrzési feladato-
kat ismertette a közgyűlés-
sel.

A közgyűlés valamennyi 
beszámolót elfogadta.

A tisztújítás előtt Schrick 
István, Rácalmás város pol-
gármestere köszöntötte az 
egyesület megjelent tagja-
it. Köszönetet mondott az 
egyesület által Rácalmás vá-
ros érdekében kifejtett kö-
zösségépítési, virágosítási, 
parkgondozási és rendez-
vényszervezési feladatok el-
végzéséért, és elismerését fe-
jezte ki a tagság felé, amiért 
töretlen lelkesedéssel, évről 
évre nagyon sokat tesznek 
azért, hogy Rácalmás szép, 
virágos, élhető és barátságos 
város legyen.

A közgyűlés második felé-
ben került sor az elnök, az el-

nökség és a felügyelő bizott-
ság tagjainak megválasztására. 
A jelölőbizottság munkájáról 
Tóth Balázs számolt be, és is-
mertette a jelöltek nevét. Tit-
kos szavazással a közgyűlés 
újabb négy évre elnöknek 
választotta Bodnár Sándort. 
A vezetőség kö rében egy vál-
tozás történt, az elnökség új 
tagja lett Tóth Csaba. 

A megválasztott tiszt-
ségviselők megköszönték a 
tagságnak a bizalmat, remé-
nyüket fejezték ki, hogy vál-
lalt feladataikat továbbra is a 
tagság és Rácalmás közös-
ségének megelégedettségére 
fogják végezni.

JELENTKEZÉSI LAP
 Szép Porta   Virágos Rácalmás 

NÉV _____________________________________

CÍM _____________________________________

TELEFONSZÁM __________________________

*Kérjük, jelölje X-el, ha részt kíván venni a versenyben. 
Egyszerre mindkettő is jelölhető!



 

Szeleburdi Színház előadása 

 
Rácalmási Barina Néptáncegyüttes 

 
Cimbora Klub műsora 

      
Jankovich Miklós Általános   
Iskola énekkarának műsora 

 
Pitypang zenekar 

 
Ivi bohóc 

A rendezvény támogatója Rácalmás Város Önkormányzata, 
szervezője a Művelődési Ház és Jankovich-kúria 
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Térítésmentes lakossági szelektív elektromos- 
és elektronikaihulladék-gyűjtés

Rácalmás Város Önkormányzat, valamint az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív elektromos, és 
elektronikaihulladék (e-hulladék) gyűjtést szervez településünkön, amely során a lakosság ingyen leadhatja a háztartásában 
összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladék-gyűjtés ideje:
2017. május 6., 8.00-12.00-ig

Az e-hulladék-gyűjtés telepített gyűjtőhelye:
2459 Rácalmás, Adonyi út – focipálya melletti terület

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Rácalmás településen szélesed-

jen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék az élővilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt 
jelent, különleges gyűjtést és kezelést igényel, így az nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az e- hulladék másod-
nyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, 
erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyers-
anyag mellett számos mérgező anyagot és nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet 
számára nagy veszélyt jelenthetnek. 

A cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre ve-
szélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük együtt környezetünket; kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések:
− Háztartási kis- és nagyberendezések, szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, 

szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, 
lámpatest, asztali lámpa, videomagnó, DVD-lejátszó, rádió, magnó, CD-lejátszó, HiFi-torony, Music-center.

− Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon, nyomtató, számítógép, elekt-
romos írógép, iratmegsemmisítő, diktafon...

− Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, sarokcsiszoló, körfűrész, rezgőcsiszoló, hő-
légfúvó, ...

− Játékok, szórakoztató elektronikai berendezések...

Az intézmények kérésére, igazolást állítunk ki az eszközök kezeléséről, mely tartalmazza az átvett berendezések megne-
vezését, mennyiségét, és az átvevő engedélyeinek számát. Kérjük, hogy az intézmények selejtezési listát is szíveskedjenek 
mellékelni a leadásra kerülő berendezésekhez és a teherautósofőrnek minden esetben jelezzék, hogy nem magánszemély-
ként adják át a hulladékot, és szállítólevél kiállítása szükséges! 

Fontos! Az elszállítandó eszközöket, kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanjukon kívülre, hogy elkerüljük a 
berendezések fosztogatását, illetve a környezetük szennyezését! A berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyen kérjük leadni!

Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthető! Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdek-
lődni a (30) 870-4528-as telefonszámon lehet!

Együttműködő munkájukat köszönjük!
Rácalmás Város Önkormányzat



 

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

 

ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: +36 72 551-044 Fax: +36 72 551-041 

www.enviroinvest.hu 

Helyszín: 2459 Rácalmás, Adonyi út - focipálya mellett 
Időpont: 2017. 05. 06. (szombat) 08:00-12:00 

Használaton kívüli és elektromos és 
elektronikai berendezések gyűjtése 

Háztartási kis-, és nagygépek (mosógép, mikrohullámú sütő, 
hűtőgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdőszobai kisgépek, 
stb.); Szórakoztató elektronikai cikkek; IT elektronikai 
berendezések; Barkácsgépek, Játékok; Ellenőrző- és vezérlő 
berendezések; Adagoló automaták 
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda
Büszkék 
vagyunk volt 
óvodásainkra!

A költészet napja alkal-
mából meghirdetett „Rácal-
más Kincsei” című pályáza-
ton első helyezettek lettek: 
Mészáros Gabriella, Kecskés 
Kevin Kálmán és Somogyi 
Örs.

Gratulálunk nekik és 
minden résztvevőnek!

Óvodai beíratás
A 2017-es évben a beiratkozás időpontja 

a Rácalmási Manóvár Óvodában 
2017. május 2-5. között lesz.

Kedd: 8.00- 12.00 óráig 
Szerda: 8.00 - 17.00 óráig 
Csütörtök: 8.00-12 óráig 
Péntek: 8.00-12.00 óráig fogadjuk a beiratkozókat. 

Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek lakcímkártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek oltási kiskönyve
- a gyermek személyi igazolványa
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa
- orvosi igazolás: „Egészséges, közösségbe mehet!”
- a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve 

beilleszkedési - tanulási - magatartási zavarának 
megállapításáról szóló szakértői/szakvéleménye.

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 
határozat 

A Fogmanó meséje 
– meseíró pályázat

A LACALUT által kiírt országos meseíró pályázaton a 
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Nyuszi csoportosai 
harmadik helyezést értek el. Nyereményük logikai és társas-
játékok 40.000 Ft értékben.

A sokszor emlegetett Fogmanó, akinek segítségével meg-
tanítottuk a gyermekeknek a fogakról való alapos gondosko-
dást. A manó, akivel a gyermekek képzeletükben találkoz-
hattak, most a mi mesénk által elevenedett meg.

Segítette munkánkat, hogy kollektíven alkotó, művésze-
tek iránt érdeklődő nagycsoportosaink vannak. Sikerük talán 
annak köszönhető, hogy nyitottak az új lehetőségekre, gyö-
nyörű illusztrációk születtek a kezük alól.

Köszönjük Baliné Müller Mónika óvodapedagógusnak és 
Sörösné Dudás Andreának hogy segítették a gyermekeket.

A rajzokat készítette: Tomaj Léda és Pinthoffer Jázmin 
Sára.

Pinthoffer Jázmin Sára

Tomaj Léda
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Ismét szép siker 
informatikából

Iskolánk idén is részt vett a hagyományosnak számító 
Word-Excel-Internet tankerületi informatikaversenyen a 
Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános 
Iskolai Egységében. Ezt a versenyt 7-8. osztályosok számá-
ra szervezik, ők adhatnak számot tudásukról. Az internetes 
keresés, a szövegszerkesztési ismeretek és a táblázatkezelés 
használata szükséges a komplex feladatsor megoldásához a 
rendelkezésre álló hatvan perc alatt. 

A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI 
versenyzői voltak idén e rangos megmérettetésen: 

Vincze-Hajnal Blanka 7.b, és Vad Zsombor 8.a osztályos 
tanulók. 

Vincze-Hajnal Blanka az előkelő második helyezést érte 
el, ezzel is öregbítette iskolánk jó hírét.

Gratulálunk nekik!
Wernerné Galkovics Rita

Sikeres betűzgetők
A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola ebben a tan-

évben is megrendezte egyre népszerűbb BETŰZGETŐ ta-
nulmányi versenyét alsó tagozatosok számára, melyre az idén 
a környékbeli településekről már 12 iskola nevezte tanulóit.

A verseny két fordulóból állt: először egy helyesírási totót 
töltöttek ki a gyerekek, majd egy előre megadott szójegyzék 
szavaiból kellett a zsűri előtt betűzniük.

Iskolánk tanulói kiemelkedő eredményt értek el: 
– Negyedik évfolyam: I. helyezés Poór Panna 4.b – felké-

szítő tanára Vigh Zsuzsanna. 
– Harmadik évfolyam: II. helyezés Mészáros Bence 3.b – 

felkészítő tanára Tóth Zoltánné.
Gratulálunk a gyerekek eredményes versenyzéséhez! 

Garda Zsuzsa Megyei sikerek
Székesfehérváron rendezték meg a Fejér megyei Pesovár 

Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei 
Verseny döntőjét. A megyei döntőbe két tanulónk is beju-
tott az előválogatóból, és sikeresen szerepeltek március 3-án. 
Mikó Fanni (5.a) palócföldi és Rozner Éva (6.b) Baranya 
megyei népdalcsokrát öttagú szakmai zsűri előtt mutatta be. 
Produkciójukat a zsűri a következőképp értékelte:

Rozner Éva arany, Mikó Fanni ezüst minősítésben része-
sült a megyei megmérettetésen. Gratulálunk nekik!

Igmándi Zita

Arany 200 rajzpályázat
Arany János születésének 

kétszázadik évfordulóján 
nyitottak kiállítást a dunaúj-
városi Arany János Általános 
Iskolában.

Tizenkét iskolából érke-
zett mintegy kétszázötven 
pályamunka. Ezek közül vá-
lasztotta ki a zsűri a két alsós, 
egy felsős kategória első há-
rom helyezettjét.

Iskolánk tanulói ismét 
kiválóan szerepeltek. Bog-

nár Zsófia 4. osztályos tanu-
lónk az előkelő első helye-
zést hozta el, míg a szintén 
negyedikes Nagy-Abinéri 
 Panna különdíjat kapott.

A felső tagozatosok közül 
Palczer Viktória Kitti 5. osz-
tályos tanulónk második he-
lyezett lett.

Felkészítő tanáraik Pál 
Péterné és Dancs Esztella.

Gratulálunk a lányok 
munkáihoz!  Pál Péterné
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Vadkamerákat telepítünk!
Lassan szlogenné váló 

mondatunk lesz, hogy: „Tele-
pülésünkön a lakosság sérelmé-
re elkövetett bűncselekmény nem 
történt.” Ám azt is hírré kell 
adnunk, hogy a környező te-
lepüléseken nem ilyen rózsás 
a helyzet, közvetlen közelünk-
be veszélyes cselekményeket 
hajtanak végre az erre sza-
kosodottak. A Szent György 
Polgárőr Egyesület tagjai to-
vábbra is próbálják állni a sa-
rat, de mindez nem megy egye-
dül, továbbra is szükségünk van 
a lakosságra és a segíteni akaró 
emberekre. Ezért kérünk min-
denkit, aki büntetlen előéletű, 
szereti a jó közbiztonságot, és 
ezért szabadidejéből áldozni is 
tud a célra, segítse Rácalmás 
jónak mondható közbiztonsá-
gának fenntartását! Jelentkezni 
lehet minden polgárőr tagunk-
nál, vagy minden hónap utolsó 
péntekén a művelődési házban 
19.30 órakor tartandó egyesü-
leti gyűlésünkön. Az egyesület 
tagjainak szolgálataihoz min-
den feltételt biztosítunk: ruhá-
zatot, gépjárművet, védőitalt és 
egy-egy nyári jutalomban is ré-
szesülhetnek.

Problémát okoznak a tele-
pülés külterületén elszaporodó 
illegális szemétlerakó helyek, 
ezért lovas polgárőreink pon-
tos információi alapján több 
olyan helyen tervezzük mobil 

vadfigyelő kamerák elhelyezé-
sét, ahol ezek a lerakók létesül-
tek, illetve úgy látjuk, hogy lé-
tesülni készülnek. A kamerák 
lényege, hogy mobilizálhatóak, 
és álcázott küllemükkel, ne-
hezen észrevehetőek a fákon, 
épületeken elhelyezve. Moz-
gásra azonnal működésbe lép-
nek. A legjobban fertőzött te-
rületnek látjuk a Szélescsapást, 
az alsó Duna-partot, a Duna-
parti lejárókat és a szigetet, így 
felszerelésük ezeken a helyeken 
várható.

Az autósoknak újabb fi-
gyelmeztetés: a továbbiak-
ban is várható településünkön 
 traffipaxos ellenőrzés, kibővít-
ve rendszámfelismerő rend-
szerrel, amely képes megál-
lapítani a gépjármű műszaki 
érvényességét, és az esetlege-
sen elmulasztott biztosítás és 
adó befizetését is. 

A jó idő beálltával ismét 
megszaporodott a közterüle-
ten parkoló gépjárművek szá-
ma. Kérjük, aki teheti, parkol-
jon autójával garázsba, vagy 
legalább a kerítésen belülre.

Köszönjük a lakosság erköl-
csi és anyagi segítségét! Itt az 
új alkalom, hogy ön is hozzájá-
ruljon Rácalmás közbiztonsá-
gának fenntartásához. Segítse 
egyesületünket adója 1%-ával, 
rendelkezzen a Szent György 
Polgárőr Egyesület részére! Se-
gíts, hogy segíthessünk! 

Vizi István
elnökségi tag

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

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 köszönet-
tel vesszük, és az Ön által 

felajánlott összeget 
Rácalmás közbiztonságá-
nak javítására fordítjuk!

Cserkészet 
a húsvét jegyében

A cserkész nevelésben fontosnak tartjuk az állami és egy-
házi ünnepeinkről való megemlékezést. Önkéntes munká-
val, jócselekedetekkel, keresztúti elmélkedéssel, a passiójá-
tékkal próbáltuk megérezni, megélni, megérteni az örömhírt 
és a nekünk szánt tanítást. Ápoljuk a húsvéti népszokásokat 
is: lányaink tojást festettek, a fiúk pedig begyűjtötték ezeket 
kölnivel, szódavízzel, versekkel felfegyverkezve.

Márciusban két őrsi napot tartottunk, gyarapítottuk cser-
készismereteinket. Próbáltunk a passióra, medvehagymát 
szedtünk a Bakonyban, rendbe raktuk virágágyásunkat és a 
6-os úti kereszt környékét is.

Április 22-én cserkésznapra utaztunk Veszprémbe – íjászat, 
kézműves foglalkozások, városi nyomozójáték, falmászás, kör-
nyezetvédelem, mise és számos érdekes program várt ránk. 

Május 1-jén a majálison várjuk csapatunk tagjait közös 
ünneplésre, hot doggal, szörppel.

Május 26–28. között tavaszi portyát tervezünk. Ezen a 
tábori hétvégén lesz lehetősége újoncainknak számot adni 
felkészültségükből, a sikeres próbázók pedig fogadalmat te-
hetnek.

Blau Sándor

Kézilabdás tábor
2017. június 19-30-ig két turnusban 

szervezünk tábort a kézilabdát kedvelő 
gyermekek részére.

I. turnus: 2017. 06. 19–24-ig 
(első-negyedik osztályos fiúk és lányok részére)

II. turnus: 2017. 06. 26–30-ig 
(ötödik-hetedik osztályos fiúk és lányok részére)

A tábor költsége: 12 000 Ft/fő
Helye: Jankovich M. Iskola
Program:

08–16 óráig reggeli-ebéd-gyümölcs-uzsonna
napi két edzés között játékos foglalkozások
utolsó nap uszoda

Jelentkezni lehet a testnevelő tanároknál és a kézilabda-
edzőknél.

E-mail-ben és telefonon:

Táborzárás: pénteken 15:30-kor, a Pomóthy-étteremben
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A mozgalmas reformkor és a 
levert szabadságharc után min-
den elcsendesedett. Itt Rácal-
máson különösen, hiszen a bu-
kás hatása itt sokkal nagyobb 
volt, mint másutt. Az 1860-as 
évektől azonban, de különö-
sen a kiegyezéstől mozgásnak 
indult a társadalmi és társasá-
gi élet. Rácalmás lakosságának 
színes összetétele biztosította és 
lehetővé tette a társasági élet ki-
bontakozását. Természetesen ez 
magán hordozta az akkori tár-
sadalmi és politikai viszonyok 
jeleit. Az alábbiakban – a Fővá-
rosi Lapok írásai alapján – be-
tekintünk településünk lakossá-
gának társasági életébe.

Társasági élet 
az 1900-as évek körül

Bár a szabadságharcot lever-
ték, sok folyamat, amiért a re-
formerek küzdöttek, nem állt le, 
hanem folytatódott. Különösen 
a demokratizálási eszmék ke-
rültek egyre inkább előtérbe. A 
társadalmi érintkezés szabályai, 
melyek korábban merevek vol-
tak, viszonylag gyors változáson 
mentek keresztül. 

Megalakult a Katolikus 
Kör, a Tűzoltó Egylet, újjáala-
kult a Polgári Olvasókör. Fel-
nőtt színjátszókör és vegyes da-
lárda alakult. Az iskola diákjai 
a 1880-as évektől évente egy-
egy színdarabot mutattak be. 
Mindezek mellett a legjelentő-
sebb a  Rácz-Almási Jótékony 
Nőegylet megalakulása volt. 

1868-ban írja egy újságíró: „E 
sorok írója tetőtől talpig demok-
rata, de nem ámítja magát azzal, 
hogy a társaságbeli egyenlősége-
ket megélhesse. Annyit szeretne 
csak megélni, hogy a műveltség 
mindinkább megtörje a válasz-
falakat, még a társasági életben 
is. Bár az idén is lennének olyan 
kellemes és vonzó házi mulatsá-
gaink, mint tavaly voltak, vagy 

olyan kedves estélyeink, minő-
ket Bay Géza úr adott.” Az elő-
ítéletek leomlását segítette, hogy 
a csinos fiatal lányokat és a jól 
szituált fiatalembereket, rang-
tól függetlenül egyre szívesebben 
hívták estélyekre és különböző 
házi rendezvényekre. Általánossá 
vált, hogy közösségi helyiségek-
ben, kocsmában, kulturális helye-
ken származás nélkül találkoztak 
és együtt mulattak a lakosok. 

Természetes, hogy mindez 
nem ment egykönnyen. Wetzel 
Rózsi, Sárközi doktor leendő fe-
lesége írja, hogy az 1910-es évek 
elején Jankovich Béla és Telesz-
ky János miniszterek hétfő reg-
gelenként vonattal utaztak Bu-
dapestre, a munkahelyükre, a 
rácalmási állomáson a vonat-
ra mégis külön-külön várakoz-
tak, és más-más kocsiba szálltak 
fel. Pedig Jankovich igazi euró-
pai kultúrember, Teleszky pedig 
Európa egyik legnagyobb pénz-
ügyi szakembere volt.

1877 őszén nagyszabású 
táncestélyt rendeztek a Boszni-
ából hazatérő sebesültek javára 
a nagyvendéglőben. A helyi la-
kosok minden rétege képvisel-
tette magát. A bál érdekessége 
az volt, hogy Budapest fiatalsá-
ga is nagy számban megjelent. 

1884 nyarán Adonyban nagy-
szabású regattát tartottak. A 
dunai verseny befejezése után 
az olvasókör helyiségeiben vi-
dám táncmulatság volt. A tánc-
mulatságon a rácalmásiak igen 
nagy számban képviseltették 
magukat (Kreskayak, Janko-
vichok, Lehoczkyak, Posztóc-
kyak stb.)

1884 őszén írja az újság: 
Rácz -Almáson sikeres műked-
velő előadás volt az óvoda ja-
vára. Két egyfelvonásost adtak 
elő. Magyar nyelven: Az egyetlen 
lány, német nyelven: Felolvasás a 
házmesternél című darabokat. A 
női szerepeket Kovács Mariska, 
Jankovich Mariska, a Lehocz-
ky nővérek és Blithzner Anna 
kisasszonyok sok ügyességgel 
játszották. Előadás után regge-
lig tartó tánc volt. A résztvevők 
névsorát végignézve a falu min-
den rétege képviselve volt.

A születés- és névnapi esté-
lyek általánosak és rendszeresek 
voltak. Jankovich Gyuláné név-
napi rendezvényei különösen 
kiemelkedtek. Ezeken nemcsak 
rácalmásiak, hanem a környék-
beliek is sokan voltak. 1894-ben 
az újság beszámol egy névnapi 
estélyről baracsi, dunapentelei, 
adonyi, budapesti vendégekkel. 

A vendégek úgy távoztak, hogy 
két hét múlva a szegények javá-
ra rendezendő műkedvelő elő-
adáson vesznek részt.

A jótékonysági cselekedetek 
a tehetős rétegeknél igen jelen-
tősek voltak, itt Rácalmáson kü-
lönösen. A Nőegylet legnagyobb 
teljesítménye a Szegényház és 
Kórház megépítése volt, melyet 
özv. Hevessy Bischitz Dávidné, 
Teleszky Istvánné, Rácz -Almási 
Frigyessy Adolf, özv. báró Ge-
renthi Hirsch Mórné, Bruck 
Bernáth és Bruck Regina, vala-
mint Krammarics Kornélia ado-
mányaiból 1898-ban építették, és 
Huszár Ágost Fejér megyei alis-
pán avatta fel. Az ünnepi beszé-
det Pödör István plébános mond-
ta. Az avatás után dr.  Paizs Gyula 
a házához hívta meg a vendégse-
reget egy bankettra. A Szegény-
ház fenntartása és ellátása teljes 
egészében közadakozásból folyt, 
melyet a Nőegylet szervezett. 

Az augusztus 20-i Szent Ist-
ván ünnepséget egyre szélesebb 
körben kezdték ünnepelni. Mű-
soros estet szerveztek, színda-
rabot tanultak be és adták elő 
a felnőtt színjátszó kör tagjai, 
vagy az ipartestület ifjúsága.

A ráczalmásiak kapcsolatai, 
rendezvényei gyakran túllép-
tek a község határain. 1910-ben 
Budapesten, a VII. kerületi ka-
szinó dísztermében nagyszabású 
teaest és hangverseny volt neves 
művészek részvételével. A be-
vétel a VII. kerületi népkonyha 
pénzügyi alapjába kerül. A ren-
dezvény elnöke a rácalmási  Paizs 
Gyuláné Bischitz Anna volt.

Egész Rácalmás ünnepe volt 
szeptember végén a szüreti bál. 
Rácalmáson nagy szőlőültetvé-
nyek voltak, ezért is megmoz-
gatta az egész falu lakosságát. 
Weiss Aladár szervezte az egyik 
nagy bált, de e mellett három-
négy vendéglőben is voltak ví-
gasságok.  Szalai Árpád

Paizs András fényképe: a Szegényházról
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EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles minden 3 hó-
napnál idősebb ebet veszettség ellen, saját költségén beoltatni 

– a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül
– az első oltást követően 6 hónapon belül
– ezt követően évenként.” 

2013. január 1-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip 
(transponder) általi egyedi megjelölése a 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet alapján.
Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható 

(a helyszínen mikrochip behelyezése megoldható)

A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében idén is megszervez-
zük az ebek kedvezményes árú oltását.

Helye: Rácalmás, Márkus I. utca, állatorvosi rendelő
Időpontja: 2017. május 18. (csütörtök) 8-10, 15-18 óráig
Pótoltás időpontja: 
2017. május 25. (csütörtök) 15-18 óráig 

Az oltás térítési díja: 4000  Ft 
+ a féreghajtó tabletta:  200  Ft/tbl/10 kg
+ sorszámozott oltási könyv  300  Ft/db 

Könyvpótlás díja  600  Ft/db
Nem oltható: 

– 3 hónaposnál fiatalabb
– lázas, beteg állat
– mikrochippel nem rendelkező eb. 

Mikrochip beültetésére időpontot az alábbi számon kérhet, 
vagy a helyszínen is megoldható (ára 5 000 Ft)

További információk: dr. Beregszászi Anikó állatorvos 06/20/377-7842 
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal 25/517-863
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. május 26-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. május 15-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb május 15-ig juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Komáromi Áron, 2017. 03. 30., Kölcsey F. u. 
Lőkös Anna, 2017. 04. 12., Jégmadár utca
Molnár Zente, 2017. 04. 16., Deák tér
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

Passió – köszönetnyilvánítás
Immár ötödször rendeztük meg a Rácalmási Passiót. A 

nagyszabású előadás közel hetven szereplőjét és a műszaki 
stábot Tímárné Udvari Emese játékmester rendezte össze. Az 
évről évre gyarapodó közönség soraiba az idén is szép szám-
mal érkeztek távoli településekről is.

Nagy segítségünkre voltak a próbák és az előadás során a 
művelődési ház és a kúria dolgozói.

Támogatóink: Rácalmás Város Önkormányzata, Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesület, Híd Európába Közalapítvány, 
Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület, 1406. sz. Szent Mik-
lós Cserkészcsapat, Menyhárt Ferenc és neje, Pomóthy Üzletház. 
Nélkülük nem jöhetett volna létre az esemény.

Köszönet mindegyiküknek! 
„Mindennapi apró tetteink hoznak fényt a világba.”

( John Robbins)

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla.

Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. 
Telefon: (25) 440-001

Nyomdai munkák: Milpress Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Apróhirdetés
Eladó 1 db új, 3 kerekű, akkumulátoros kerékpár, 2 db trak-
tor, 2 db utánfutó, 1 db lemez kád (új), 1 db hűtő, amely ke-
vés ideig volt használva. Érdeklődni: 06-25/442-132-es tele-
fonszámon lehet.

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Folyamatosak a programok
A Jankovich-kúria 

Rendezvény- és Turisz-
tikai központban márci-
us és április hónapokban 
is számos céges és csa-
ládi rendezvény került 
megtartásra, és szeren-
csére elmondható, hogy 
folyamatosak már a te-
remfoglalások az elkö-
vetkezendő hónapokra 
vonatkozóan is.

Március elején sor ke-
rült az idei évi első szer-
tartásunk megtartásá-
ra, így nálunk már akkor 
megkezdődött az esküvői 
szezon. A jó idő beköszön-
tével a kúria szökőkútjai is 

beüzemelésre kerültek, amit 
már az ide látogatók bizo-
nyosan felfedeztek.

Folyamatosak a parkgon-
dozási és karbantartási mun-
kálatok a kúria területén.

Április elején helyszínt 
biztosítottunk a rácalmási 
vállalkozók szervezésében 
megvalósuló Vállalkozók 
napjának, valamint a Pas-
sió előadásának. Az idei 
évben is kiemelt figyel-
met fordítunk arra, hogy 
színvonalas környezetet 
tudjunk biztosítani az itt 
megtartásra kerülő kisebb, 
nagyobb rendezvényeknek 
egyaránt. Az elkövetke-
zendő időszakban a terve-
ink között szerepel a park 
virágosítása, és újabb ágyás 

kialakítása.
Jankovich-kúria 

dolgozói
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