2017. május XXIV. évfolyam 5. szám

Letelepedési
támogatás:
jelentős
az igény

Rácalmás képviselő-testülete elfogadta április 27én a letelepedési lakáscélú támogatásról szóló helyi
rendeletet, amellyel a gyermekes családok otthonteremtését kívánja elősegíteni. A rendelet értelmében
az önkormányzat a város
népességmegtartó erejének
fokozása, lakónépesség számának növelés érdekében
vissza nem térítendő támogatást nyújt a rendelet szerinti feltételekkel. Első körben június 15-ig adhatók be
a pályázatok! (Folytatás a 3.
oldalon.)

TOP: több mint 300 millió
forint Rácalmásnak
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első körös elbírálása Rácalmás számára két
területen is kedvező döntést
eredményezett: 200 millió
forint támogatást kapott városunk az iparterület fejlesztésére, valamint további 102
millió forintot a Millenniumi park helyreállítására, fejlesztésére.
A beruházások részeként
körforgalmi csomópont épül
a 6-os úton a Venyi út (közismert nevén Lakpali) kereszteződésében. (Folytatás a
3. oldalon.)

Különleges Almavirág
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hagyományos Almavirág fesztiválja nagy siker volt idén,
miután az égiek a kegyeikbe fogadták a rendezvényt:
az első napon, május 13-

án, szombaton délelőtt még
esővel hadakoztunk, ám déltől kiderült az ég felettünk és
napsütésben, jó hangulatban
fesztiválozhattunk szombaton délután és vasárnap. (6.
oldal.)

A Millenniumi park fejlesztésére 102 millió forint támogatást kapott Rácalmás

Az együttélés szabályai

Rácalmás képviselő-testülete helyi rendeletet alkotott a május
22-én megtartott ülésén a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A rendelet Rácalmás
lakóterületi, üdülő és mezőgazdasági (zártkerti) övezetében az ingatlanokon végezhető építési, bontási tevékenységre, kertépítésre, zöldfelület fenntartásra terjed ki.
Rácalmásnak ezeken a részein az ingatlanon kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés
és zajkibocsátással járó építési és bontási tevékenység munkanapokon 7
és 20 óra között, szombaton 9 és 17 óra között, vasárnap, munkaszüneti
nap és ünnepnap 9 és 12 óra között végezhető. Vasárnap délután tilos!
Aki a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja, természetes személy esetén 20-200 ezer forintig, jogi személy
vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén 50 ezertől 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A rendelet 2017.
július 1. napján lép hatályba.
(A helyi rendelet teljes terjedelmében megtekinthető Rácalmás hivatalos honlapján - www.racalmas.hu - és a városháza hirdetőtábláján.)
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További együttműködésről is tárgyaltak
a települési vezetők
Két norvég település Elverum és Stor-Elvdal elöljárói
látogattak Rácalmásra május 11-én, hogy részleteiben
is megismerjék a közös program keretében megvalósult
energetikai fejlesztést, a magyar partner kisvárost, Rácalmást, valamint tárgyaljanak a
további együttműködésről.
A nyolctagú norvég delegációt Stor-Elvdal polgármestere Terge Hoffstad,
valamint Elverum alpolgármestere Arnfinn Uthus vezette, tagja volt továbbá Alf
Kristian Eger, Elverum önkormányzatának energiahatékonysági tanácsadója.
Kérdésre válaszolva Arnfinn Uthus elmondta a közelmúltban lezárult közös
program kapcsán, hogy nagyon-nagyon jók voltak a tapasztalataik. Rendkívül élegedettek az egész projekttel
és minden partner tevékenységével.
– Sokat tanult mi is a közös munkából, gyarapítottuk
tudásunkat. Ezért tartom
fontosnak, hogy folytassuk
az együttműködést – mondta.
– A projekt alatt nem volt
lehetőségünk arra, hogy látogatást tegyünk Rácalmáson,
de utólag azt mondom, sokkal eredményesebb is ez most,
mert így láthatjuk, hogy mire
is költötték a Norvég Alap
által biztosított forrást, hogyan tudnak ebből profitálni a lakók, a helybéliek, tehát
a végeredményt - tette hozzá Alf Kristian Enger. Majd
azzal folytatta: - Számomra
azért is nagyon érdekes ez,
mert a projekt eleje óta részt
veszek a munkában, és nagyon sok alkalmam adódott
találkozni helyi szakemberekkel, és azt tapasztaltam,

hogy nagyon sok, jól képzett
szakember vesz részt a programban, a polgármester úrtól
kezdve a műszaki szakembereken át egészen a gépkezelőkig nagyon jó szaktudással
rendelkeznek, és ezt nagyon
jó látni.
– Energiatudatosság szempontjából sokkal előbbre tart
Norvégia, Elverum, Stor-Elvdal, mégis azt mondják, hogy
tanulnak tőlünk. Mit tudunk
mi átadni Önöknek?
– A legfontosabb az, hogy
egyenlő rangú partnerek vagyunk ebben a kapcsolatban,
tehát nem egyikünk tanul a
másiktól, hanem egymásnak adjuk át a tapasztalatainkat. Önöknél vannak kis
falvak, nagy városok, egészen más a klíma, mint nálunk Norvégiában, mindig
van amit tanulni tudunk. A
legfontosabb azonban számunkra az emberi oldal,
a kommunikációból sokat
nyerünk mi is. Rendkívül
jól előkészített volt a projekt
önöknél, Rácalmáson. Ez jó
példa számunkra, hiszen nálunk ennél sokkal hosszabb
ideig tartanak a projektek mondta Alf Kristian Enger.
Arnfinn Uthus hozzátette: –
Azt is nagyon jó látni, hogy a
helyi sajtó foglalkozik a projektnek, mert fontos, hogy
átláthatóak legyenek a dol-

gok, az emberek megismerjék a közös munkákat, annak
eredményeit. A nyilvánosság
azért is fontos, mert ez kön�nyebbé teszi, hogy a jövőben
újabb ilyen projektek tudjanak megvalósulni.
– Azt mondták, tervezik
az együttműködés folytatását. Milyen módon? Milyen
elképzelések vannak?
– Kisebb volumenű energia projektekben gondolkodunk, illetve bármiféle
együttműködésre nyitottak
vagyunk. Lényegesnek tartjuk, hogy ne szakadjon meg
ez a kapcsolat, ezért keressük
a lehetőségeket, hogy fenn
tudjuk tartani az együttműködést - hangsúlyozta Terge
Hoffstad polgármester. Arnfinn Uthus megerősítette
az előzőeket: - Számunkra
az emberi tényező nagyon
fontos, kiválóak a tapasztalatink. Éppen ezért nyitottak vagyunk mindenre, akár
turisztikai kapcsolatokra is.
Schrick István hozzátette:
– Nagyon rövid volt az
időnk a közös energetikai
projekt megvalósítására, éppen ezért a munkára koncentráltunk. A szakemberek
látogattak akkor hozzánk,
hogy határidőre elvégezzük
ezt a nagy munkát, most viszont a települési vezetők

látogattak el hozzánk, hogy
lássák, mi mindent valósítottunk meg abból a forrásból, amit kaptunk tőlük. A
delegáció tagjainak többsége nemcsak nálunk, de Magyarországon sem járt még
soha. Örülünk annak, hogy
elégedettek és várják a folytatást. Van egy kisebb pályázati lehetőség, amelyben
közösen gondolkodunk, és
a vendégek most megerősítettek abban, hogy örömmel
lennének partnereink ismét
ebben.
A norvég vendégekkel
rácalmási programja részeként délelőtt együttműködési konferenciát tartottak a városházán. Ezen szó
volt a rácalmási energetikai projektről, és Magyarország energiahelyzetéről. Dr.
Zongor Gábor, a Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) nyugalmazott főtitkára a magyar önkormányzati rendszerről tartott előadást végül
a jövőbeni együttműködés
lehetőségeiről
hallhattak
tájékoztatót a résztvevők.
Délután megtekintették az
óvoda geotermikus fűtésirendszerét, ismerkedtek Rácalmással, a Jankovich-kúriával, ellátogattak a Hankook
helyi gyárába is.

(forrás: DH)
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300 millió az iparterületre és a Millenniumi parkra
(Folytatás az 1. oldalról.)
Rácalmás iparterülete – a
Hankooktól északra eső terület – megközelíthetősége
szempontjából az állomás
felé vezető út lehetőséget jelent. A TOP forrásból biztosított támogatásnak köszönhetően Rácalmás nagy
körforgalmi csomópontot
alakíttathat ki a 6-os úton
a Venyimi úti kereszteződésnél, amely benyúlik majd
a szántóföldbe is, és négy
irányban biztosítja a továbbhaladást.
Egyúttal lehajtási lehetőséget teremt a városunktól
nyugatra eső szántóföldek
irányába, biztosítva azok
ipari hasznosítását. Másfelől jelentős hozadéka településünk számára, hogy
végre balesetmentesen, biztonságosan lehet majd le-

Körforgalmi csomópont épül a 6-os főút Venyimi úti lehajtójánál a
TOP-os forrás segítségével
hajtani a 6-os főútról a tót nézve (nagyjából ennyi
Venyimi útra. Különben van városunkban) ez jelena gépkocsival közlekedők tős üzemanyag-megtakarícsak 1 kilométerrel odébb, tást eredményez, valamint
a főutcán tudnak behajta- a környezet kímélése szemni Rácalmásra, ami a Du- pontjából is fontos. Nem
naújvárosba napiasan be- beszélve arról, hogy teherjáróknak, ott dolgozóknak mentesíti a Népfront utcát,
jelentős kerülő. 2000 au- ahol a lakók mindig a nagy

Letelepedési lakáscélú támogatás
(Folytatás az 1. oldalról.)
A támogatás céljára felhasználható előirányzat ös�szegét a képviselő-testület
évente a költségvetési rendeletében állapítja meg azzal,
hogy annak egynegyedéből
azon igénylők részére állapítható meg támogatás, akik
a kérelem benyújtását megelőzően Rácalmáson már lakóhellyel rendelkeznek.
A rendelet alapján lakásvásárlásra vagy lakásépítésre igényelhető a letelepedési
lakáscélú támogatás elsődlegesen a gyermekes házaspárok és gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében, a
rendeletben foglalt feltételek
szerint.
A tárgyév június 15. napjáig benyújtott kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület tárgyév július 31. napjáig,
míg a szeptember 15-ig benyújtott kérelmek elbírálásáról október 30-ig hoz döntést. Az elbírálási sorrendnél
fontos szempont hogy a há-

zastársak, élettársak, egyedülálló szülő két vagy több
gyermeket nevel(nek), vagy
egyet, vagy esetleg gyermeket még nem nevelő házastárs, élettárs kérelméről van-e szó. Az elbírálási
szempontok alapján kialakult azonosság esetén a kérelem benyújtásának időpontja
határozza meg a sorrendet.
A támogatás összege a következőképpen alakul. Házastársak, élettársak, az egy
gyermeket nevelő egyedülálló kérelmező esetén: 1 millió forint. Egy gyermeket nevelő házastársak, élettársak, a
két gyermeket nevelő egyedülálló kérelmező esetén: 1.3
millió forint. Két gyermeket
nevelő házastársak, élettársak esetén: 1,6 millió forint.
Három vagy több gyermeket nevelő házastársak, élettársak, egyedülálló kérelmező
esetén: 2 millió forint.
A rendelet alkalmazásában gyermek, aki a 18.
életévét még nem töltöt-

te be, avagy már betöltötte,
de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25.
életévét nem töltötte be. A
támogatási kérelmeket a
képviselő-testület bírálja el.
A támogatásban részesített kérelmezőkkel az önkormányzat képviseletében
a polgármester támogatási szerződést, s azzal egyidejűleg a támogatással
érintett ingatlanra, építési
költséghez biztosított támogatás eseténa beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanra 30 napon belül
jelzálogjog alapító megállapodást köt.
A letelepedési támogatásról szóló helyi rendelet
teljes szövegét, valamint
kitöltendő igénylőlapot és
egyéb kapcsolódó nyomtatványokat
megtalálják
Rácalmás hivatalon honlapján (www.racalmas.hu)
és onnan letölthetik, kifüggesztett formában elolvashatják a hirdetőtáblán is.

járműforgalomra panaszkodtak.
A beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat
tervezi a Venyimi út teljes
aszfaltozását jövőre, hogy
azon be lehessen jutni egészen a városközpontig.
A Millenniumi park
rendbetétele szintén fontos fejlesztés lesz, erre 102
millió forintot biztosított a
TOP a zöld város program
pályázat keretében. A tervek
elkészültek. Első lépésben a
mesterséges tóból el kell távolítani a felhalmozódott
iszapot, utána pedig a zöldterület átalakításán lesz a sor,
hogy szép park legyen.
A két beruházásra együttesen elnyert több mint 300
millió forint pályázati forrás
önrészt nem igényel az önkormányzattól.

Képviselői
fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap
első szerdáján tartanak fogadóórát.
A következő időpont:
Németh Miklósné
2017. június 7.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fogadóórák minden alkalommal
15-17 óráig tartanak.

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 tegyék a zsákba! A szelektív
hulladékszállítás időpontjai:
május 24.
június 28.
július 26.
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Tisztelt Lakóingatlan-tulajdonos!
Ezúton tájékoztatom arról, hogy bevezetésre került a KÖZPONTI CÍMREGISZTER (KCR), mely a földhivatali nyilvántartás és a címnyilvántartás összerendelésére szolgál. Az ingatlanok tulajdoni lapján szereplő utca és házszám javítása és
feltüntetése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala feladatává vált.
Információnk nincs arra vonatkozóan, hogy a korábbi években a földhivatalnál mely helyrajzi szám és házszámok javítására került sor.
Annak érdekében, hogy a házszámok és helyrajzi számok ellenőrzését el tudjuk végezni, kérem, szíveskedjen az alábbiakban lévő adategyeztető lapot kitölteni és a Rácalmási Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába mielőbb visszajuttatni.
Amennyiben az elmúlt egy évben esetleg igényelt tulajdoni lapot a Földhivataltól, és azon azt tapasztalta, hogy megfelelőek a házszám adatai, úgy nem szükséges az adatlapot kitöltenie, mert a tulajdoni lapon a javítás már megtörtént.
A tulajdoni lap adattartalmáról (helyrajzi szám és házszám egyezőségről) információt adni nem tudunk, egyéb tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: 25/517-853.
Segítő együttműködését köszönöm!
2017. április
dr. Györe Andrea sk.
jegyző
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATEGYEZTETŐ LAP
Központi Címregiszterhez

Ingatlan címe (utca, házszáma, amennyiben van):
...........................................................................................................................................................................................
Ingatlan helyrajzi száma:
...........................................................................................................................................................................................
Ingatlan tulajdonos neve (elegendő egy tulajdonos):
...........................................................................................................................................................................................

Rácalmás, 2017……………………………………….
……………………………………………………………
aláírás
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Hangulatos volt a majális
Jó hangulatban telt a
2017-es városi majális a
rácalmási sportpályán. A
rendezvény a már hagyományosnak számító iskolai futóversennyel indult a 6-os
úttól, ami után egész délelőtt
a mozgásé volt a főszerep. A
helyi jazzbalettesek bemutatóját követően Miló Viki
profi ökölvívó-világbajnokkal aerobikozhattak a vállalkozó szelleműek, majd a
venyimi Szöcskék kötélugró
csapat bemutatóját követően
ebben a sportágban is kipróbálhatta magát, aki akarta.
Mindeközben szárazföldi horgászverseny zajlott a
Sirály Horgászegyesület jóvoltából, valamint a Német Nemzetiségi Önkor-

kedővel várták a gyermekkel
érkezőket. Az ugrálóvárazásban elfáradt gyerekek a
helyi sakk-klub jóvoltából
szabadtéri „big sakkozhattak” is.

Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület tagjai és vendégei is nagy
számmal vettek részt a majálison. Az ebéd alatt – melyet Rácalmás Város Önkormányzatának jóvoltából
Kukucska Gyula alpolgármester készített – a színpa-

don Szandi énekelt a közönségnek.
A Rácalmási Labdarugó Szakosztály által szervezett amatőr focibajnokságon
idén 13 csapat indult. 4. helyezett lett a Rácalmás SE
ifjúsági csapata, 3. helyezett
a Rácalmás SE felnőtt csapata, 2. a Kulchelse, aranyéremmel pedig az Asztalos
Gumiszerviz csapata távozott.
Fodor István református
lelkész az ultimate frizbivel
ismertette meg az érdeklődőket. A képviselőtestület
felajánlásából frissen csapolt
sörrel enyhíthették szomjukat a résztvevők. A rendezvényt a Kolorful együttes
koncertje zárta.
Akik ellátogattak, jól
érezték magukat, és bízunk
benne, hogy jövőre is találkozunk!  Kundra Anikó

Majális Futóverseny

mányzattal közös totót és
a Vállalkozók Rácalmásért
Egyesület kérdéssorát is kitölthették az érdeklődők. A
legjobbak értékes nyereményekkel távoztak.
A rácalmási Manóvár
óvoda pedagógusai kézműveskedéssel és családi vetél-

A sátrakban szívesen látták vendégül a rácalmási
civil szerveződések a rendezvényre érkezőket, a
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület, a Szent
György Polgárőr Egyesület,
a Napfény Nyugdíjas Klub, a
Sirály Horgászegyesület és a

Ebben az évben is sokan álltak rajthoz május elsején reggel 9 órakor a Majális Futóversenyen. Az óvodások és alsó
tagozatosok 800 métert, a felsősök 1800 métert futottak. A
kisebbek szülői kísérettel teljesítették a távot, így az egész
család sportosan kezdte a napot. Minden célba érkező gyerek üdítővel csillapíthatta szomját. A futókat korosztályuk
szerint rangsoroltuk, íme a helyezettek listája:
LÁNYOK
FIÚK
Óvodások:
Óvodások:
I. Wágner Petra
I. Riskó Sebestyén
II. Oláh Jázmin
II. Pap Félix
1-2. évfolyam:
III. Szeitl Balázs
I. Gacsályi Enikő 2.b
1-2. évfolyam:
II. Polgár Petra 2.a
I. Ecsődi Levente 2.a
III. Neszmélyi Luca 1.b
II. Perczel Ákos 2.a
3-4. évfolyam:
III. Braun Ádám 1.b
I. Bognár Zsófia 4.a
3-4. évfolyam:
II. Garda Sára 3.a
I. Nagy Roland 3.a
III. Tóth Hajnalka 3.a
II. Horváth Patrik 4.b
5-6. évfolyam
III. Katona Tibor 4.b
I. Szabó Angelika 6.a
5-6. évfolyam
II. Vámi Gréta 6.b
I. Demeter Róbert 5.b
III. Molnár Rebeka 5.b
II. Fridrich Levente 5.b
7-8. évfolyam
III. Krizsán Balázs 5.b
I. Horváth Laura 7.b
7-8. évfolyam
II. Szabó Döníz 8.a
I. Bucsi Dániel 8.a
III. Nagy Viktória 8.a
II. Szabó Gellért 8.a
III. Horváth Zsombor 8.a
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IX. Almavirág Fesztivál: egészség, sport,
kultúra, gasztronómia

A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület idei Almavirág Fesztiválja nagyon jól sikerült. Az időjárás esővel és borongós idővel riogatta (az első
órákban) a fesztiválozókat és a
szervezőket, ám délutánra kisütött a nap, és a remek idő megmaradt és kitartott végig, a ren-

dezvény második napján is. A
kínálat pedig a megszokott magas színvonalú volt.
Az egészségőr programok
domináltak az elején, számos
olyan vizsgálatok is elérhetőek voltak itt helyben, amelyekre egyébként hónapokat kell
várni (például bőrgyógyászati,

prosztata szűrés). Sokan adatak
vért, és a sportra, a tanácsadásra, az egészséges táplálkozásra,
a vakok világának megismerésére is volt lehetőség. Kiválóak
voltak a gyermekprogramok,

fantasztikus a gasztronómiai kínálat, valamint a kiállításokról, a színpadi produkciókról, sztárelőadókról is csak felső
fokon beszélhetünk. Jó élmény
volt!

Versenyek, eredmények
Hagyományos sütemények

1. Almás lepény ( Ragacsné Balogh Mária Rácalmás)
2. Almás pite (Sipos Tímea Rácalmás)
3. Almás-diós fahéjas torta (Pappné Balogh Piroska Rácalmás)
Különdíj
Mandulás almás szelet (Molnár Dániel Ádám Dunaegyháza)

Különleges almás süti

1. Sváb almás kuglóf (Lampertné Nepp Brigitta Rácalmás)
2. Fittness almás mákos (Bartók Valentina Kulcs)
3. Almás-krémes nap és est (Majerné Perusza Andrea Rácalmás)
Különdíj
Almáspite nyalóka (Kecskés-Nagy Szilvia Rácalmás)
Almahámozó verseny

1. Kecskés-Nagy Szilvia Rácalmás 565 cm
2. Herczog József Baracs 242 cm
3. Wágner Ősz Zita Rácalmás 217 cm
Különdíj
Tantos Józsefné Budapest 69 éves 137 cm (legidősebb versenyző)
Almaszeletelő verseny

1. Géber Zoltán Rácalmás 46 szelet
2. Mihályi Balázs Veszprém 44 szelet
3. Garda István Rácalmás 33 szelet
Különdíj:
Szalay Laura Budapest 8 éves 20 szelet (legfiatalabb versenyző)

Köszönetet mondunk

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület köszönetét
fejezi ki mindazoknak akik a IX. Almavirág Fesztivál szervezésében, lebonyolításában közreműködtek:
– Egyesületünk tagjainak
– a Szent Pantaleon Kórház - Egészségfejlesztési Iroda és
Véradó munkatársainak
– a Jankovich-kúria dolgozóinak
– a dunaújvárosi Széchenyi pékségnek
– a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak
a Napfény Nyugdíjas Klub tagjainak
– a L.É.O.E. Dunaújvárosi Lisztérzékenyek Csoportjának
– a Nordic Walking Klub tagjainak
– a Rácalmási Manóvár Óvoda dolgozóinak
– a Szent György Polgárőr Egyesület tagjainak
– a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnak
– és magánszemély segítőinknek.
Ők azok, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönjük!
Köszönetünket fejezzük ki továbbá Rácalmás Város Önkormányzatának, a Hankook Tire Magyarország Kft.-nek, a
Pálhalmai Agrospeciál Kft.-nek és a Dunaújvárosi Hírlapnak a kapott támogatásért, amely nagyban hozzájárultak a
IX. Almavirág Fesztivál sikeres lebonyolításához.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Ovizsaru program a Manóvárban
„Ovizsaruk” látogattak
a kisváros óvodájába, ahol
nagyon összebarátkoztak a
gyerekekkel, akik sokat tanultak tőlük!
Izgalmas nap volt a tegnapi a rácalmási Manóvár óvodában: rendőrök érkeztek, teljes készültségben,
nagy felszereltséggel!
Az Ovizsaru programban
ugyanis a helyi és a szom-

szédos község, Kulcs körzeti
megbízottjai keresték fel az
intézményt, hogy a gyerekeknek megmutassák: mi is
a dolguk a rendőröknek, hogyan segítenek az egyenruhások a közlekedőknek, a településeken élőknek, hogyan
is kell jól felszerelni egy kerékpárt, milyen közlekedési táblákat és jelzéseket kell
ismerni ahhoz, hogy bizton-

ságosan járhassanak az utcákon - és még számos fontos
és érdekes kérdést vitattak
meg.
Fridrich Ferenc törzszászlós rácalmási, és testvére, Fridrich Tamás kulcsi
körzeti megbízottak a helyi polgárőr egyesület vezetőjével, Hosszú Mihál�lyal együtt minden jó választ
fényvisszaverő matricákkal,
karkötőkkel jutalmaztak, és

minden óvodás kapott egy
fényvisszaverő mellényt is.
Emellett a rácalmási önkormányzat közbiztonsági bizottságának vezetője, Vizi
István egy-egy mosolygós
palacsintával ajándékozta
meg a gyerekeket.
De valószínűleg az volt a
legnagyobb jutalom a kicsiknek, hogy szirénázhattak is a
rendőrautóban...
(Forrás: DH)
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Anyák napja

Május 4-én tartotta Anyák napi ünnepségét a rácalmási
Napfény Nyugdíjas Klub a művelődési házban. Az ünnepség keretében felléptek a Jankovich Miklós Általános Iskola
énekkarának diákjai is. Az édesanyákat a klub férfi tagjai virággal köszöntötték az ünnepi alkalomból.

Erdős Virág volt a vendég
Május 12-én, pénteken
a rácalmási Cimbora Klub
meghívására Erdős Virág
József Attila-díjas író, költő
érkezett a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba.
Az írónő felolvasott a Négyeshatos című könyvéből.
Legújabb, 2017-ben megjelent Szorzótábla-versikék
könyve alapján játszott is a
gyerekekkel, akik élvezettel vettek részt a szorzótábla eredményeinek verses formába öntésében.
K.A.

Tavasz a könyvtárban
Idén tavasszal nemcsak
jobbnál jobb új olvasnivalóval várjuk kedves olvasóinkat, hanem tavaszi dekorációval, megszépült könyvtárral.
Telegdi Ágnes írónő az
egyik közösségi oldalon dekorációs pályázatot hirdetett
meg a könyvtárak részére,
melyen a rácalmási könyvtár
is elindult. A versenyben 66
könyvtár vett részt, Rácalmás a 3. helyen végzett.
Az írónő azért hirdette
meg ezt a dekorációs versenyt, mert szeretné, ha minél többen láthatnák, men�nyi munka rejtőzik a mögött,
ahogy a könyvtárosok az olvasókat várják nap mint nap
az olvasás pagodájában.
„Rendkívül fontos, hasznos munkát végeztek, kedves könyvtáros barátaim.
Nagy öröm számomra, hogy
ezt szinte minden nap tapasztalhatom. Ez a verseny
arra is remek lehetőség, hogy
ne csak a szépen feldíszített
könyvtárakat, hanem magát
az olvasást is népszerűsítsük.
Mert talán ez a legfontosabb
szempont.”-írja Telegdi Ágnes.

Az írónő elmondása szerint a könyvtár a második
otthona és szeretné, ha még
többen éreznének így. Hat
és fél év alatt több, mint 300
könyvtárban járt és olyan élményekre tett szert, amik
egy egész életre szólnak. A
versennyel az is célja volt,
hogy ezt az élményt mások
is átéljék, megtapasztalják.
Mi a könyvtárak nevében
is köszönjük Telegdi Ágnesnek a kezdeményezést,
mellyel sok száz embernek
mutathattuk meg milyen
szép is a könyvtárunk!
Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Rácalmás

Májusi mazsolázás a művészetis diákok munkáiból
Május 11-én a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtárban Májusi mazsolázás
a művészetis diákok munkáiból címmel nyílt kiállítás. A megnyitón beszédet mondott Kiss József, a
rácalmási Jankovich Miklós
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, és felléptek a Violin művészeti

iskolában tanuló furulyások is. A gyerekek idei tanévben, Pál Péterné és Dancs
Esztella szaktanárok közreműködésével készített, válogatott munkáit láthatjuk
a kiállításon. A különböző
technikával készített alkotásokat május 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők a
művelődési ház nyitvatartási idejében.
K.A.
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A soron következő válogatásban
az Arany koszorúval kitüntetett
magyarnóta-énekes, Cselényi József néhány
felvételét is hallhatjuk az 1940-es évekből.

Rácalmás

A táborokra általában a tanév végéig lehet jelentkezni.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a szerző személy és a
szervező intézmény oszlopban megadott telefonszámon.
A hátrányos helyzetű rácalmási gyermekek számára az
önkormányzat által finanszírozott tábort szervez a Rácalmás
Város Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat.

11

A Sirály Horgászegyesület által szervezett horgásztábor
betelt, nem fogad több jelentkezést.
Zártkörű a Rácalmás Sportegyesület Vízi-és Szabadidősport Szakosztály kajakos tábora és a Labdarúgó szakosztály
U9 és U13 korosztálynak tartott tábora.
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei I.
A helytörténeti munkákat olvasgatva döntöttem
úgy, hogy a Rácalmáson 270
esztendeje működő iskolai
oktatás megérdemelne egy
önálló kötetet. Iskolaigazgatóként töltött éveim alatt
sok adatot összegyűjtöttem:
a hajdani pedagógusok és az
itt végzett diákok névsorát, a
régi és az újonnan keletkező
dokumentumokat, fényképeket. Minthogy az oktatás
és nevelés helyzetét mindig
meghatározta a társadalmi
környezet, ezért kutatásokat
folytattam a történelmi háttér feltárása érdekében, és
sok új, eddig még nem közölt tényt találtam Rácalmás
múltjával kapcsolatban. Tapasztalataim szerint sokan
érdeklődnek városunk történelme iránt, ezért úgy gondoltam, írok egy cikksorozatot a históriánkról.
A múlt feltárása néhány évtized távlatából sem
könnyű, nemhogy évezredek elmúltával. Eleink életéről való tudásunk az egyre fejlettebb technikákkal
való tudományos kutatás, és
az újabb tények felbukkanása révén folyamatosan változik, módosul. A legrégebbi idők a régészeti leletekből
tárulnak elénk. Sajnálatos
módon a természeti és társadalmi katasztrófák, vala-

Avar kor arany fülbevalók

Bronzkori arany hajkarika
mint az emberi kapzsiság és
tudatlanság miatt sok értékes lelet vált az enyészetté.
Az írásos emlékeknek sem
volt szerencsésebb sorsuk,
legnagyobb részük a háborúk, tűzvészek martaléka
lett. A Székesfehérváron őrzött régi okmányok például
teljesen elpusztultak a török
hódoltság első éveiben.
Rácalmás történelmének
kutatásához Hetényi István
és Mosonyi Mihály helytörténeti munkái mellett
számtalan levéltári és múzeumi kiadványt olvastam el,
és felhasználtam HUNGARICANA internetes adatbázisát, mely a digitalizált
közgyűjteményi
anyagok
(térképek, levéltári dokumentumok, képek) széleskörű elérhetőségét biztosítja. Középkori adományleveleket,
adózással kapcsolatos össze-

írásokat, birtokperek iratait,
térképeket találtam településünkkel kapcsolatban.
Gazdag régészeti leletek
bizonyítják, hogy csodálatos
fekvésű városunk területe a
neolitikum óta folyamatosan lakott volt. A kiváló termőföld és a halban gazdag
Duna, amely kelet felől természetes védelmet nyújtott,
és egyszerű szállítási lehetőséget biztosított, minden
korban vonzotta az embereket erre a vidékre. Nagy jelentősége volt annak is, hogy
a folyó egyik legfőbb gázlója,
réve itt volt a Csepel - sziget
déli végénél. A bronzkor, római, longobárd, avar kor itt
élő népeinek nyomát őrzi
ez a vidék. Göböljáráson az
adótoronyhoz vezető út építése során 10. századi, Taksony - Géza - István korabeli
köznépi temetőre bukkantak
a régészek, melynek feltárása során bronzkori, a vatyai
kultúra szakaszába tartozó urnasírok sorai is előkerültek. A honfoglalás kori
síroktól délre avar időkből
származó temetkezési helyre találtak. A leletek személetesen igazolják a terület
jelentőségét, mely az őskorban, a népvándorlás korában
és a honfoglalás idejében is
lakott volt.

A Római limes (határ, védelmi vonal) magyarországi
szakasza a Duna jobb partján húzódott. Rácalmás területén ugyan nem volt római tábor, de a régi 6-os út
mentén haladt a római út,
melynek három mérföldkövét a régi vasútállomásnál
találták meg, a szántás során
fordultak ki Müller Márton
földjéből. Településünktől
délre a régi országút mellett
egy őrtorony nyomai is előkerültek, és Vörös Sándorné
szántójából egy újabb mérföldkő. Ridlinger Mátyás
nyugalmazott iskolaigazgató
jelentette a múzeumnak az
értékes leleteket, melyeket el
is szállítottak Székesfehérvárra. A Jankovich Kúria bejáratánál sírkő, Új Galambos
pusztánál telepmaradványok
és Mithras emlékhez tartozó
szobrocska bukkant elő, ezeket Pajzs Gyula ajándékozta a múzeumnak. A Duna
medrében a kotrás során római Jupiter oltárt találtak.
A Római Birodalom bukását követő népvándorlás
során, az 520-as évek végén longobárdok éltek a területünkön, akik a Csepel sziget déli végén a gepidák
földjére vezető gázlót őrizték. A Fő út mentén 1931ben házépítés közben a vályoggödrökben csontvázakat
találtak, és a mellettük talált tárgyak alapján kiderült,
hogy előkelő harcos longobárd nemzetség temetőjére
bukkantak. A feltárt sírokból arra lehetett következtetni, hogy mintegy negyven
éven át tartózkodhattak itt.
Erről a leletről ismét Ridlinger István tanító tudósította
a régészeket, akinek hozzáértése és elhivatottsága nélkül ugyanúgy elkallódtak 

Rácalmás évezredei

Árpád-kori ólomkereszt
volna,
mint az sok urnasír

és sírlelet, melyeket a Barinában és a szigetfiai szőlőkben találtak a rácalmási
öregek elbeszélése szerint.
Gazdag, kora avar kori lelet a Rózsamajor 157 sírja,
a régi vasútállomás mellett
késő avar kori településnyomokat, szabadtéri kemencéket tártak fel a régészek, melyek alapján feltételezhető,
hogy a 8. századi lakosság
törés nélkül élte meg a hon-

Szent István ezüstpénze. Isten
keze a zászlós lándzsát, a királyi hatalom jelképét nyújtja át
foglaló magyarok bejövetelét. Avar kori sírra, ékszerekre, edényekre bukkantak
a Fő út mentén és a Vágóhíd utcában is. A leletek szóródása azt mutatja, hogy sűrűn lakott volt a területünk.
Anonymus Gestája szerint
a honfoglalás idején Árpád
nyári szállása a Csepel-szigeten volt, és a szigetfői rév
az egész Árpád-korban a
Duna egyik fő átkelőhelyeként működött. A honfoglaló magyarok kisebb csoportjai a mai Rácalmás területén
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telepedtek le. A Göböljárásnál feltárt honfoglalás kori
temetőben 795 sírt találtak
a régészek az ásatások során.
A sírok jelentős részénél korabeli bolygatás nyomait fedezték fel. A kutatók a sírok
feltörésének módjából arra
következtettek, hogy az nem
titokban történhetett, hanem teljesen nyíltan, azzal a
szándékkal, hogy a lakosokat eltántorítsák a „pogány”
temető használatától, és keresztény módra temetkezzenek. Szent László és Könyves Kálmán király rendelte
el, hogy a halottakat templom köré kell eltemetni. Ahol
a régi temetőben templomot
építettek, ott folytathatták a
temetkezéseket, ahol nem,
ott ezzel fel kellett hagyni.
Valószínűleg ez történhetett
a Göböljárásnál és a Táncsics
utca közelében feltárt temetővel is. A göböljárási temető
különlegessége a LANCEA
REGIS (királyi lándzsa) feliratú ezüstdénár. Ma ezt tarják Szent István király legkorábbi veretének, vagyis az
első magyar pénzzel van dolgunk. A rácalmási példány
az első ilyen sírlelet.
A Rácalmáson talált régészeti leleteket a Magyar
Nemzeti Múzeumban, a
székesfehérvári Szent István
Király Múzeumban, és a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban tekinthetjük meg.
Németh Miklósné
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Jankovich Miklós
általános iskola

Tavaszi zsongás – Jankovich-hét

Beköszöntött a tavasz. Ennek egyik jele iskolánkban a
Jankovich - hét megérkezte,
amelyet idén a tavaszi szünet
után rendeztünk meg. Tanulóinkat a lerövidített héten sok
színes és érdekes program vár-

Panna mutatkozott be, a 8.b
osztályt Nagy Gábor Bence
képviselte. Majd hivatalosan is
kezdetét vette a választási kampány, amely a kisebb zökkenőket tekintve jó hangulatban
zajlott. A jelvények, karkötők,

ta. Mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő rendezvényeket. Hagyomány, hogy
ilyenkor a nyolcadik osztályosok diákigazgató jelölteket választanak, akik osztályuk és
osztályfőnökük támogatásával
készülnek a kampányhétre és
küzdenek négy napon keresztül
az igazgatói pozícióért.
A Jankovich-hét az idén az
időjárás miatt a tornateremben
kezdődött április 19-én, szerdán, ahol az iskola énekkara egy
vidám tavaszi dallal köszöntötte
a tanulókat és tanáraikat, majd
Kiss József igazgató megnyitó
beszéde után bemutatta a diákigazgató-jelölteket. A 8.a osztály képviseletében Pomóthy

színezők mellett finom falatokkal is jutalmazták szavazóikat
a pártok csütörtök délig. Szerda délután a felső tagozatosokat
kosárbulira invitálták testnevelő tanáraik, amelyen osztályonként mérték össze erejüket. A

gyerekek izgatottan készültek,
többen külön is eljártak gyakorolni. Minden osztály kiállított
egy-egy lány-, illetve fiúcsapatot. A tornateremben jó hangulat uralkodott, sportszerű küzdelmeket láthattunk, a csapatok
buzdították egymást. Csütörtök délelőtt az ásványbörze várta a gyerekeket.
Csütörtök délután végre elérkezett a csúcspont.
A kampány végén a két diákigazgató-jelölt
szemtől
szemben került egymással. A
játékosan komoly vetélkedő
feladatainak megoldásával kellett a jelölteknek bizonyítani,
hogy mennyire alkalmasak egy
ilyen felelős pozíció betöltésére.
Az osztályoktól a kampány során igazi csapatmunkát láthattunk, talán ők is érezték, hogy
ez lesz az utolsó közösségi élményük. Igyekeztek is emléke-

zetessé tenni, amely a leginkább
a kampányfilmek bemutatásakor vált nyilvánvalóvá.
A végső döntést a négytagú
pedagógusokból és diákokból
álló zsűri és a választó diákok
mondták ki pontjaikkal és szavazataikkal. A versengés eredményeként Pomóthy Panna vehette át az igazgatói kinevezést,
Nagy Gábor Bence, mint helyettes segítette munkáját.
A diákigazgató és helyettese pénteken elfoglalta irodáját 8-12 óráig. Idejük azonban
nem sokáig volt üldögélni, mert
a diáknap irányítása és koordinálása várt rájuk. Reggel 8-9ig felavatták az 5. osztályosokat. Megkoszorúzták iskolánk
névadójának sírját, majd kezdődött az egész napos forgatag
az udvartól a padlásig. A változatos programokkal várták a
tanulókat Táncszínházi bemutató, hip-hop bemutató, tánctanítással egybekötve, számítógépes játékok, szépségszalon.
Délután még egy jó hangulatú észpróba várta a nyelvészkedni szerező gyerekeket a dr.
Bóna János emlékversenyen. A
színes választékból mindenki
megtalálta a számára érdekes
elfoglaltságot, és egy tartalmas
jó hangulatú rövidített iskolahetet zártunk.
Igmándi Zita
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200 éve született
A 2017-es évet az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany
János emlékévnek nyilvánította. Az emlékév március
2-án kezdődött Nagyszalontán, a költő szülőhelyén.
Országszerte kiállításokkal,
szavalóversenyekkel, tudományos rendezvények szervezésével emlékeznek rá,
tisztelegnek előtte.
Iskolánk tanítói a bicentenárium napján, március 2-án
részesülhettek a költő tiszteletére szervezett megemlékezésből a 6.a osztály tanulóinak közreműködésével. Sós
Judit tanárnő lelkes osztályának köszönhető, hogy ez
a nap változatos programjaival igazán méltó volt a költő
nagyságához. A felsősöknek
heten elszavalták szerepekre
osztva az Arany balladát, A
walesi bárdokat.
Az alsósoknak az 1846ban megírt Toldi Előhangját
szavalták, majd elénekelték a

Ghymes együttes megzenésített változatát a 6.a tanulói
mindannyian. A kicsiknek
nagyon tetszett a hangulatos előadás. A tanítási órák
közötti szünetekben irodalmi totót tölthettek ki a gyerekek, melynek összeállítása
Nagy Lili érdeme, a megszerkesztése pedig Szilágyi
Dominikot és Takács Ádámot dicséri. A totóhoz segítség is készült, A/4-es lapok
az iskola minden szintjén
fontos információkat közöltek a költőről. Máskor sem
jellemző egy iskolára, hogy
csend és nyugalom honol az
óraközi szünetekben, de ami
ezen a napon volt látható,
igazán felemelő érzés volt.
Kerestek, kutattak, nyüzsögtek, jöttek, mentek kicsik és
nagyobbak, hogy minél tökéletesebb válaszokat adhassanak. 72 gyerek töltött
ki totót, az elsősöknek a
Rege a csodaszarvasról című
művéhez készült illusztrá-

Tanulók A walesi bárdok szavalása közben
ciókat lehetett színezni, hi- fogták közre a költő életéből
szen ők még az olvasás terén készült mozaikokat.
hátrányban vannak nagyobb
A 6.a osztályosok kijavítársaikhoz képest. A 4.a osz- tották az irodalmi totókat,
tály tanulóit annyira érde- értékelték a színező, rajzokelte a Toldi, hogy tanító né- ló társaikat, s egy itt láthanijük, Stefi néni elolvasta a tó könyvjelzővel jutalmazták
farkaskalandot, majd ehhez az összes résztvevőt, a legkikészítettek zsírkrétarajzot a emelkedőbb munkák mellé
gyerekek. Az első emeleti fo- némi édesség is került.
lyosón néhány hétig Molnár
Örülök, hogy megünneKiara, Szabó Angelika, Os- pelhettem tanítványaimmal,
vai Réka közreműködésé- az iskolai tanulóival, kollével készített paravánok csak gáimmal Arany János szüArany Jánosról szóltak ké- letésének 200. évfordulóját,
pekkel és szöveggel, versek- ezt én igazi ajándéknak tekel tarkítva, s a diákjaink ál- kintem. 
Panyi Erika
tal készített rajzok, színezők
magyartanár

KÉK-SÁRGA – alsósoknak
Rácalmáson fontos szerepe van a hagyományok
megőrzésének, ezek közé
tartozik az iskola Kék-sárga vetélkedője is, amelyet
idén április 24-én, 7 alsós
osztály részvételével tartottunk meg. Rácalmás különböző területén, 8 állomáson kellett a gyerekeknek
megbirkózni ügyességi és
gondolkodtató feladatokkal egyaránt. Az akadályokat ügyesen, jókedvvel vették. Találós kérdés, memória
játék, horgászás, kincsvadászat, gumicsizmában futás,
célba dobás és persze az állomások közötti séta töltötte
ki a délelőtti vetélkedőt.
Minden osztály sikeresen
teljesítette a megmérettetést.
Kellemesen elfáradva tértek
vissza az iskolába, ahol min-

den osztálynak egy emléklappal és egy kis ajándékkal
köszöntük meg a napi teljesítményét. Ezúton szeretném megköszönni a segít-

séget az osztályfőnököknek
és a segítő kollégáknak.Külön köszönettel tartozom az
állomásokon segédkező szülőknek is.  Bécs Krisztina

A fenntarthatóság
jegyében

A Jankovich-héten hagyományosan megrendezésre került az egész felső tagozatot
megmozgató Kék-sárga vetélkedő. Ebben a tanévben a fenntarthatóságra nevelés jegyében,
a környezetvédelem téma köré
szerveződött a játék. Az akadályverseny állomásain érdekes
elméleti feladatokkal és izgalmas ügyességi játékokkal várta
csapatokat a szervező 8.a osztály.
A remek hangulatú vetélkedőn a gyerekeke láthatóan nagyon jól érezték magukat. Ezt
mutatja a versenyen kialakult
rendkívül szoros végeredmény:
I. A Zöld Urai (5.b)
II. MONI (7.b)
III. Unknowns (8.b)
IV. Vízvédők (6.b)
Vadné Tóth Flóra
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A kézmosás fontosságáról
Igen. Jól olvassák. Ezzel
a címmel láthattak iskolaszínházi előadást iskolánk és
a Kulcsi Fekete István Általános Iskola nyolcadikos diákjai, április 27-én. A kézmosás fontosságáról című
darabot a Nézőművészeti
Kft. és a Budaörsi Latinovits
Színház közösen vitte színpadra, Scherer Péter rendezésében, Molnár Gusztáv
(bacilus) és Katona László
(professzor) színészek előadásában.
Az előadás a kézmosás
higiéniai szerepének hangsúlyozása mellett, olyan témákkal is foglalkozott, mint
a kórokozóktól való fóbia
vagy egyéb fóbiák, a mértékletesség kettőssége, az emberi érintkezések (fizikai és lelki aspektusainak) különböző
megnyilvánulásai. Mindezt a
két színész remek humorral,

sok grimasszal, egy basszusgitárral, jó ritmusban adta
elő Az előadás közben észrevétlenül ragadt a diákokra
a tudomány az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról, a bacilusok kutatóiról, egyáltalán magáról a
bacilusról, amely/aki többször is védőbeszédet tartott
a létezése érdekében, a kézmosás ellen.
Az előadásnak külön
színt adott, hogy teljes terjedelmében interaktív volt,
a diákokat megszólították a
színészek, bevonták a játékba. Majd lehetőség volt a témával kapcsolatban kötetlen
beszélgetésre.
Köszönjük Pomóthy Attilának és családjának, hogy
elhozták nekünk ezt a színvonalas és tanulságos előadást.
Igmándi Zita

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. június 23-án,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2017. június 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb június 12-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Tankerületi
környezetismeret verseny
Sok éve hagyomány iskolánkban, hogy a Jankovichhét keretében környezetismeret versenyt rendezünk
a környékbeli települések 4.
osztályos tanulói számára.
Az idei vetélkedőnk a „Fő az
egészség!” címet kapta.
A gyerekek előzetes feladatok megoldásával készültek a megmérettetésre. A döntő napjára ötletes
és kreatív egészségvirágokat
készítettek, amelyekből egy
kis kiállítást rögtönöztünk.
A vetélkedő első részében a
háromtagú csapatok egy feladatsor kitöltésével bizonyították tantárgyi tudásukat,
majd a második részben vidám, játékos feladatok következtek. Villámkérdések,
képkirakó, közös éneklés
váltotta egymást.
A háromtagú zsűri, Vadné Tóth Flóra, Fürediné Kolláth Éva és Puskás Ferencné
értékes pontokkal jutalmazta a csapatok munkáját. A
feladatok megoldása után
uzsonnával vendégeltük meg
a résztvevőket. Eredményhirdetéskor a felkészítők és a

versenyzők egyaránt ajándékot kaptak. Köszönjük Gyalus Boglárkának, hogy kézműves szappanokkal tudtuk
meglepni vendégeinket! Köszönjük továbbá Oskolásné
Áginak és Kupszáné Verának,
hogy segítettek a büfé finomságainak elkészítésében!
Az izgalmas versengésben
1. helyezett a dunaújvárosi Szilágyi iskola Örökmozgók, 2. helyezett az előszállási Vitaminbomba, 3.
helyezett – holtversenyben
- a dunaújvárosi Dózsa iskola Fittkids, illetve a nagykarácsonyi Csontvázkaszinó
nevű csapata lett. Saját csapataink - a sportszerűség így
kívánja – versenyen kívül indultak, pontszámaikat tekintve nagyon szépen szerepeltek.
Versenyünk
színvonalas megszervezéséhez és lebonyolításához a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület anyagi támogatást
nyújtott, köszönjük a segítséget!
Minden
résztvevőnek
gratulálunk!

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
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Rajzverseny a színházban

Napközis akadályverseny
Április 7-én volt a tavaszi
napközis verseny, mivel közeleg a húsvét ezért a neve
Nyusziváró lett.
Az időjárás sajnos nem
kedvezett, ezért bent kellett
megtartanunk az iskolában.
Négy állomás volt, mindegyiken a húsvéttal kapcsolatos feladatokat oldottak
meg: tojásgurítás, vízhordás
kanállal, csibekeresés.
Az állomásokon a 6.as gyerekek segítettek. Mindenhol mondtak valami

érdekességet a húsvéttal kapcsolatban. Újszerű volt, hogy
a versenyzőknek 1-1 beugró
feladatot kellett előadni: tavaszi, nyuszis, bárányos, csibés dal és locsolóvers.
A végén állatsimogatással
vártuk a kifáradt gyerekeket.
Siba Eszter kiskecskét, Bányi Csenge nyuszit hozott.
A nem versenyző gyerekek sem unatkoztak: Sós Judit kolléganő a tornateremben játszott velük, ill. mesét
nézhettek két szülő felügyeletével. A feladatokért állomásonként két nyúlpetákot
kaptak, amit a végén húsvéti
tojásra váltottam be.
Ezekhez kaptak 1-1 barkaágat, így készen is volt a
tojásfa.
Ajándékba csupa húsvéti
édességet kaptak.
Köszönöm a segítséget a szülőknek: Kecskés
Nagy Szilviának, Csohány
Andreának,Bene Károlynak
és a kis állatokat biztosító
szülőknek.
Gyöngyösi Marika néni

Csukás István születésnapja alkalmából hirdetett
rajzpályázatot a Bartók Kamaraszínház és Művészetek
Háza.
A díjkiosztót április 2-án
tartották a színház aulájában.
Az ünnepség előtt a gyerekek Sajtkirály című előadás
premierjét tekinthették meg,
majd találkozhattak a darab
szereplőivel.
Művészeti iskolánk tanulói közül is sokan kerültek a díjazottak közé. Nyári
Jázmin, Riczkó Réka, Polgár
Petra, Ranga Petra, Mák
Luca, Vincze-Hajnal Blanka,
Szendrey Kitti és KolumbánPortik Emőke vette át megérdemelt jutalmát és oklevelét
a díjátadó keretében. Büsz-

kék vagyunk a teljesítményükre. A meseillusztrációkból nyílt tárlat négy héten
át látogatható a színházban.

Pál Péterné

Kosár-buli

Ebben az évben is megrendezésre került a Jankovich-héten az immár hagyományos „Kosár-buli”, a felső tagozatosok kosárlabda bajnoksága. A gyerekek izgatottan készültek,
többen külön is eljártak gyakorolni. Majdnem minden osztály kiállított egy-egy lány- ill. fiúcsapatot. A tornateremben
jó hangulat uralkodott, sportszerű küzdelmeket láthattunk,
a csapatok buzdították egymást. A következő eredmények
születtek:
5-6.évf. leány: I.hely 5.b; II. 6.b; III. 6.a
5-6.évf. fiú: I. 5.b; II. 6.b; III. 6.a; IV. 5.a
7-8.évf. leány: I. 8.b; II. 7.b; III. 8.a; IV. 7. a
7-8.évf. fiú: I. 7. b; II. 8. a-b
Köszönjük minden osztálynak a részvételt.

Sós Judit
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„Legyen a zene mindenkié”
Kodály Zoltán emlékévhez kötve rendeztek hagyományőrző
tankerületi népdaléneklési versenyt
Pusztaszabolcson,
április
7-én. A versenyre négy korcsoportban várták a tehetséges énekeseket, 1-2., 3-4.,
5-6., és 7-8. osztályos kategóriában lehetett nevezni.
A megmérettetésen, szóló
énekeben, a 3-4. évfolyamos
korcsoportban iskolánkat
Kiss Barnabás Milán 3.a osztályos tanuló képviselte. Az
5-6. osztályosok versenyében négy tanulónk is nevezett. Mikó Fanni, Pletser
Laura Lotti 5.a, Ranga Petra 5.b és Rozner Éva Mária 6.b osztályos tanulónk.
A versenyzőknek egy köte-

lezően előírt és egy szabadon
választott népdalt kellett bemutatniuk, amelyek Kodály
Zoltán gyűjtéséből származtak. Az eredményhirdetésre ugyan sokat kellett
várni, de megérte, mert szép
eredménnyel tértünk haza.
Kiss Barnabás Milán emléklapot kapott, Mikó Fanni
különdíjas lett. Ranga Petra,
Pletser Laura Lotti megosztott 2. helyezést ért el Rozner Éva 1. helyezett lett az
5-6. évfolyamosok kategóriájában és meghívást kapott
a helyi baptista és református egyház húsvéti rendezvényére.
Gratulálunk!
Igmándi Zita
felkészítő tanár

A felsősök között a legjobb szavaló

Kata megnyerte a versenyt
Április 29-én Dunaújvárosban, a Móra Ferenc Általános Iskolában az SNI-s
gyerekek három katagóriában ( vers, próza ének ), és
három korosztályban (1-2.,
3-4.,5-8. évfolyamok ) mérhették össze tudásukat.
Iskolánkból Blau Katát
neveztem versmondás kategóriában. Kata 6. osztályos,
nagyon szereti a történelem
tantárgyat, így egy történelmi balladát választottunk.
Ráadásul Arany- emlékév van, így A walesi bárdok
című alkotással állt ki a hallgatóság és a zsűri elé 18. versenyzőként.
Nagyon elkápráztatta a
jelenlévőket a ballada gondolatainak hibátlan közvetítésével, amelyet tökéletesen
árnyalt a hangsúlyozással,

Logikai matek

Iskolánk diákjai logikai
matematika versenyen vettek részt április 4-én, Előszálláson. A minden évben
megrendezésre kerülő versenynek az előszállási Árpád
fejedelem általános iskola ad
otthont. Az érdekes feladatokat négyfős, harmadikosok és negyedikesek alkotta

Dobogós versmondók
Április 20-án a Mezőfalvi
Petőfi Sándor Általános Iskola hagyományaihoz híven
területi versmondó versenyt
rendezett alsó tagozatosok
számára. A jelentkezőknek egy szabadon választott,
magyar költő versét kellett a
zsűri és a közönség előtt elszavalnia.
Iskolánkat két tanuló
képviselte, akik mindketten
gyönyörűen adták elő a versüket, így megérdemelten a
képzeletbeli dobogóra állhattak:

– a harmadik osztályosok között Libor Ádám
(3.b) a legjobb szavalónak
bizonyult, I. helyezést ért
el - felkészítő tanára Tóth
Zoltánné,
– a negyedik osztályosok között Fodor Sára (4.a)
az előkelő 3. helyezést érte
el, felkészítő tanára Baráth
Józsefné.
Ezúton is gratulálunk
versmondóinknak, nagyon
büszkék vagyunk rátok!
Tóth Zoltánné

hangerőváltással, az arcjátékával, azaz minden verbális
és nonverbális eszközt pont
jó mértékben vetett latba.
Büszkén vette át az 1. helyezettnek járó oklevelet és a
könyvjutalmat. Gratulálunk
a szép eredményhez!
Panyi Erika
csapatok oldják meg. Iskolánk rendszeresen jól szerepel ezen a versenyen. Az
idei évben a második helyet
hoztuk el. A győztes csapat
tagjai: Lampert Olivér 3.a,
Krizsán Krisztina 3.b, Poszpischil Lőrinc 4.a, Osvai Gergő 4.b osztályos tanulók voltak.
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Cimbora könyvajánló
John Flanagan:
A vadonjáró tanítványa
Will és társai árvák voltak. Neveltetésüket Rőthegy
uradalom lordjának, Arald
báró nagylelkűségének köszönhették. Will csak annyit
tudott apjáról, hogy lovag
volt , ezért ő is arról álmodozott, híres lovag válik belőle. Ám a kiválasztás napján szembesül azzal, hogy
kisebb és vékonyabb termete miatt nem veszik fel Rőtvár Hadiiskolájába. Ehelyett
Halt inasa lesz, a titokzatos
Vadonjáróé, akinek különleges képességeit , fekete mágiának tulajdonítják. Will
vonakodva vág neki, hogy
megismerje a Vadonjárók
titkos fegyvertárát: az íjat,
a nyílvesszőt, a terepszínű
köpönyeget, és a csökönyös
kis pónit. Lehet, hogy nem

azok a fegyverek amikre vágyott, nem éles kard és nem
csataló, de amikor ő és Hald
egy reménytelennek látszó
küldetés során megpróbálják megakadályozni a Király
meggyilkolását, be kell látnia, a Vadonjárók fegyverei
nem is olyan haszontalanok.
Will merészsége és ügyessége kivívja, a társai és a város
tiszteletét. Így később már
cseppet sem bánja, hogy így
alakult a sorsa.
Ha te is kíváncsi vagy milyen kiképzésezésben részesülnek a Vadonjárók, és milyen izgalmas küldetéseken
vett részt Will, ajánlom ezt
a könyvet neked, és ha tetszett, a további három részét, melyben újabb izgalmak várnak.
Pletser Kevin Márk
6/a

Új szolgálati járművet kaptunk az önkormányzattól

Köszönik a polgárőrök
Április hónapunkba is a
régi szlogennel tudjuk kezdeni híreinket: a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény településünkön nem
történt!
Városunk túl van az év első
nagyrendezvényén, az Almavirág Fesztiválon, ami az idén
közel 3000 látogatót vonzott
a helyszínre. Elmondhatjuk:
a rendezvény idején és utána rendbontás nem történt.
A látványos fellépések ideje alatt is egyesületünk tagjai,
az adonyi rendőrőrs dolgozói
és a helyi körzeti megbízottak
folyamatosan járőröztek a településünk területén a megfelelő közbiztonság érdekében,
talán így érhettük el, hogy
semmiféle bosszúság nem érte
a lakókat.
Kivételt képeznek azok,
aki a forgalom elterelése miatt
bosszankodtak, de látni kell,
hogy egy közös érdekért, egy
közös sikerért mindannyiuknak tenni kell valamit.
Egyesületünk a múlt héten birtokba vehette az önkormányzat
segítségével
megvásárolt új szolgálati járművünket, amit Rácalmás
közbiztonságának javítása érdekében fogunk használni.
Az új gépjármű vásárlásához
egyesületünk az ár közel ötven százalékával járult hozzá
olyan formában, hogy az idei
évi támogatásáról lemondott,
és azt önkormányzatunk a

gépjármű megvásárlására tudta fordítani.
Köszönetet mondunk Rácalmás képviselő-testületének, valamint a rácalmási lakosoknak, hogy az anyagi
forrást számunkra biztosították.
Tagjaink továbbra is ellátják vállalt feladatukat, és őrködnek békés hétköznapjaink
felett.
Egy hónap alatt sokat javult az illegális szemétlerakó-helyek állapota, ami lovas
polgárőreinknek nagyban köszönhető, mert a figyelemmel
kísértek, olyan helyeket, ahol
nem megengedhető a szemétlerakás. Tevékenységükre
nagy szükség van.
Kérünk minden olyan büntetlen előéletű személyt, aki
szeretne tenni lakóhelye jónak mondható közbiztonságának megőrzéséért, jelentkezzen
bármelyik polgárőr tagunknál, vagy minden hónap utolsó péntekén tartandó közgyűlésünkön a művelődési házban
19.30 órától. Nyugdíjasok jelentkezését is tisztelettel várjuk!
Köszönetet mondunk minden olyan helyi és nem helyi
lakosnak, aki adója 1 %-ával
egyesületünk számára rendelkezett, és ezzel is hozzájárult
biztonságos hétköznapjainkhoz.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag
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Igazságtalanság
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza az
1956-os forradalom 60. évfordulója előtt tisztelgett a
2016 októberében bemutatott Igazságtalanság című
történelmi drámájával, amely
a Mansfeld-per és a Tóth Ilona-per dokumentumaira támaszkodva készült.
A darab létrehozását a
Nemzeti Kulturális Alap és
az 1956-os Emlékbizottság
támogatta.
A 2017-es év januárjától
már drámapedagógiai foglalkozás is kapcsolódik az
előadáshoz, amelynek célja,
hogy a történet feldolgozását
és megértését segítse elő a fiatal generációkban.
A mi iskolánk két 8. osztályával március 24-én látogattunk a színházba kollégámmal, Baksa László tanár
úrral, mivel egy komplex, három órás program részesei lehettünk.
A mi 34 főből álló nyolcadikos csoportunk a vasváris
diákokkal együtt vett részt a
program állomásain. Először a darabhoz kapcsolódó
felkészítő beszélgetés zajlott
két csoportban. Mivel a darab két főszereplője a 15 éves
Mansfeld Péter és a 24 éves
Tóth Ilona orvostanhallgató,
ezért előzetesen a gyerekeknek egy átlagos mai tizenéves
fiút és egy huszonéves lányt
kellett kitalálni, elnevezni és
külső, belső tulajdonságokkal
felruházni, megnevezni érdeklődési körüket, kapcsolatukat szüleikkel, kitalálni álmaikat, céljaikat.
Mindkét csapat ismertette az általuk kitalált fiatalt a
másik csapattal, majd ezután
tekintettük meg a darabot.
A darab szövegkönyve remek. Galambos Attila írta,
Csadi Zoltán rendezése.
Tóth Ilonát Tőkés Nikoletta
alakítja, Mansfeld Péter sze-

repében Rábavölgyi Tamás
látható. Négyőjük tehetségének köszönhetően egy olyan
alkotás született, amelynek
üzenete eljutott a fiatalokhoz: az 1956-os fiatalok sorsán keresztül kötelességünk,
ma élő felnőtteknek, hogy
elmeséljük az akkori fiatalok
harcait, küzdelmeit.
,,Az emberi létezés és
kultúra alapja az emlékezet,
s akinek nincs emlékezete,
nem él, mert maga az emlékezet az élet. Ez éltet. Akinek nincs emlékezete, létfelejtésben él, elfelejti, mi
történt vele, honnan jön és
hová megy. Nem él, csak kallódik” - vallja Csadi Zoltán
rendező.
Tapintható
közelségbe hozta Mansfeld Pétert és
Tóth Ilonát a darab azzal,
hogy megismerhető, valóságos emberekké váltak, akik
ugyancsak álmodoztak, vágyakoztak, de voltak félelmeik is, ahogy bármelyikünknek vannak a 21. században
is. 1956-ban az alkotás fiataljait egészen más dolgok foglalkoztatták, más tulajdonságok jellemezték, mint egy
mai fiatalt. Ma leginkább a
virtuális világban élik mindennapjaikat. Egy kattintással üzeneteket oszthatnak
meg egymással és a világgal,
szócsatákat vívnak, virtuális
forradalmat folytatnak. De a
virtuális tér ´56-ban az utca

volt, az üzenetek röplapok
formájában jutottak el összekötők által a különböző felkelő központokhoz, a szavakat igazi fegyverek váltották
fel, és a forradalom sajnos nagyon is valóságos volt.
Az előadás után a látottakat feldolgozó foglalkozás
következett. A darabban látott két valóságos szereplőről
kellett leírni minden információt a két csapatnak, majd
ismertetni egymással.
Meglepően ügyesen dolgozott mindkét csapat, tehát
az előadás érthető, felfogható, átélhető, sőt elgondolkodtató volt a gyerekek számára.
Több improvizációs feladat következett még: telefonbeszélgetés a börtönben
egy üvegfal mögött ülve, és
elképzelni, miként búcsúzhatott Pétertől édesanyja, aki
már ügyvédjétől tudta, hogy
fiát valószínűleg ki fogják
végezni. A reményvesztett
édesanya mit mondhat ilyen
helyzetben fiának?
Ilonához szerelme érkezett a börtönbe. Ilona tudta
már sorsát, tudta, hogy álmaik, terveik már nem valósulhatnak meg. Mit mondhattak utoljára egymásnak?
Igen jól mozgósította ez a
feladat a képzelőerőt, beleélő
képességet, értelmet egyaránt.
Felmerült két kulcskérdés is.

1) Lehet-e a végsőkig kitartani az igazság mellett?
2) Én tudnék-e felelősséget vállalni és áldozatot hozni másokért, akár az életem
árán is?
Tartalmas, rendhagyó három órát tölthettek el a gyerekek a színészekkel, drámapedagógusokkal, s igen
alaposan körüljárták a felelősségvállalás kérdését, boncolgatva, elemezve a kitaszítottság, a tisztesség, a
becsület és kötelesség fogalmakat, amelyek alappillérei a
darabnak.
Köszönet az NKA-nak, az
1956-os Emlékbizottságnak,
és a Bartók színház részéről
a darab alkotóinak, színészeinek, hogy részesei lehettünk
a 60 évvel ezelőtt történt
események valós és elképzelt
szeletének, hiszen Mansfeld
Péter és Tóth Ilona a valóságban soha nem találkozott,
hallott egymásról.
Köszönet igazgató úrnak,
hogy támogatta és engedélyezte, hogy tanítási napon
elvihettük kollégámmal növendékeinket erre a komoly
programra. A szülőknek is köszönöm, hogy minden nyolcadikosnak megválthattuk a
színházjegyet, amely gesztus
az ő álláspontjukat is tükrözi.
Igazságtalanság lenne bármit is elfelejteni ´56-ról, ébren kell tartani hőseink emlékét kétségeikkel, félelmeikkel
és minden nagyszerűségükkel együtt.
Panyi Erika
színházi szaknevelő
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Méhes Gyöngyi családkutató hívta fel a figyelmemet, hogy az 1900-as évek
elején Pest egyik legnagyobb
komikus színésze rácalmási
származású, a neve Máhr
Nándor. A hosszú kutatás
eredményt hozott, de sok
kérdőjel megmaradt.
Máhr Nándor,
a komikus színész
A Máhrokról 1880-tól
kezdenek az újságok írni.
1880-ban Máhr Ferdinánd (1850-1907) ulánus
főhadnagy, ráczalmási lakos eljegyezte Berkes Ilonát (1857-1930), aki szintén
Ráczalmáson élt!? Ferdiánd
német ősei Ljubjanában éltek, Ilona szülei pesti polgárok voltak. 1881-ben ös�szeházasodtak és a kutatások
alapján itt éltek Ráczalmáson, kúriájuk és nagy vagyonuk volt. A következő 20-25
évet az újságok hírei alapján
végig követhetjük. Nagy társasági életet éltek. Ferdinánd
itt Ráczalmáson híres lóversenyeket rendezett. Ilonával
együtt részt vettek az amatőr színjátszó kőrben (érdekes, hogy édesanyja Berkes
Sándorné is gyakran szerepelt a színjátszók sorában).
Kúriájuk kedvenc találkozó
helye a környék intelligenciájának. A ház úrnője valóságos védangyala volt a vidék
szegénynépének.
Gyermekük, Máhr Nándor (1882-1921) Ráczalmáson született. Alapfokú iskoláit itt végezte, majd Pesten
tanult. Diplomata pályára
készült, ezért a tudományegyetemre iratkozott be. 20
éves korában távoli rokonától váratlanul kettőmillió
korona értékű vagyont örökölt.

Az egyetemet otthagyta és az örökölt vagyonból
élt. Színészi körökben szeretett mozogni és szórakozni.
A léha élet sokba került:
kártya, lóverseny,
autó a barátoknak és barátnőknek, stb.
A ló szeretete, melyet
apjától örökölt, benne maradt a
pesti évekre is.
1904-ben aktív
szerepet vállalt az
ügető versenyek újra indításában.
Közben megismerkedett
Keleti Juliska (1985-1972)
színésznővel, akit 1905-ben
feleségül vett.
1906-ban a vagyon romjaira támaszkodva – a 48-as
párt színeiben – képviselőjelöltként indult a rácalmási
kerületben, de alulmaradt a
vetélkedésben.
1907-ben Klára nevű
gyermekük született és a híres színésznő- Fedák Sárivolt a keresztanyja.
Keleti Júliska „jó partnernek” bizonyult a pénz szórásában. Nem csak az örökölt
vagyon, hanem Nándor saját
vagyona is elfogyott. Az árverések a ráczalmási kúriában egymást érték.
Mellékesen megemlítem,
hogy Keleti Juliska 1907ben több hónapon keresztül
Kosztolányi Dezső „Fekete Vénusza” volt. Juliska ebben az időben már válófélben
volt és nem is viszonozta teljes mértékben ezt a szerelmet.
Amikor a vagyon elfogyott, a szerelem is elapadt,
a házastársak elváltak. Juliska Amerikába ment, színészi
karriert csinált.

Máhr Nándor a vagyon
fogytával még uralni tudta a
helyzetét. 1906-ban színésznek állt és Nagy Endre Kabaréjában játszott. Egy-két
év alatt a legismertebb és legnépszerűbb színészek közé
küzdötte fel
magát.
A
pesti színpadok egyik
legegyénibb
és legötletesebb
művésze volt. A
vidéki dzsentri talentumával és szeretetreméltó modorával meghódította a pesti
bohém világot.
Egy-egy Tisza
István és Lukács László
karikatúrájáról hetekig
beszéltek az
emberek. A
Nagy Endre
kabaré rendszeresen járta a vidéket
is, így az egész országban
ismertté vált.
A tízes évektől Máhr Nándor számára a színházi jövedelem kevésnek bizonyult,
kevesebb fellépése is adódott.
A hajdani milliomos hónapos
szobában élt édesanyjával.
Édesanyja beteg lett, szanatóriumba került, de Nándor
már nem tudta ezeket a költségeket sem fizetni. A gondok megtámadták az idegrendszerét, oly mértékben,
hogy a színpadi pályáról is le
kellett mondania. Volt felesége Amerikából néha-néha
küldött neki egy-egy csomagot. Idegbaja egyre súlyosabb
lett, a búskomorság és a súlyos
idegbaj tünetei erősen mutatkoztak rajta. Be kellett szállí-

tani a Lipótmezei Ideggyógyintézetbe, ahol 1921-ben
meghalt.
Halála után az újságok
méltatták Máhr Nándor
művész karrierjét ezekből
idézek: „Élete, karrierje, szerelme és halála egy érdekes
ember színes, szomorú regénye; Élete végén nagyonnagyon nyomorgott; Nem
tudott leszokni arról, hogy
finom úr volt és kifosztva,
elhagyatva is inkább éhezett
és beleörült, de úr akart maradni; A züllött nagyvárosnak egy szegény áldozata”.
Keleti Juliska 1924-ben
hazatért és az operettszínházban játszott.
1925-ben vis�szament Amerikába és férjhez
ment
egy amerikai
milliomoshoz. Klára
lánya a Guth
színiakadémia
növendéke volt és
1930-ban a „Tanítónő” címszerepében mutatkozott be igen nagy sikerrel.
Édesanyja a bemutatóra Budapestre érkezett, majd lányával együtt visszamentek
Amerikába, ahol Klára komoly színészi sikereket ért el.
Máhr Nándor a Kerepesi
úti temetőben nyugszik.
Megjegyzem, hogy Máhr
Nándorral és Keleti Juliskával az újságok annyit foglalkoztak, hogy könyveket
lehetne megtölteni a cikkekkel. Még a 30-as években
is visszaemlékeznek Nándor színészi alakításaira, de
még 2015-ben is az Alföld
című folyóirat hosszú elemzést közöl Nándor, Juliska és
Kosztolányi kapcsolatáról.
Szalai Árpád
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Cserkész hírek

Rácalmás U9-es csapata képviselte Fejér megyét az országos döntőben. Remekül helytálltak a gyerekek!

Diákolimpia: megyei és országos
döntőben a rácalmási gyerekek!
Bravúros dolgot vittek
véghez a rácalmási Jankovich
Miklós Általános Iskola alsós futballistái a Diákolimpián: két korcsoportban is bejutottak a megyei döntőbe, és
az U9-esek (az 1-2. osztályosok) részt vettek az országos
döntőn, ahol sportiskolai és
hazai nagyvárosi csapatokat,
Szekszárd, Balassagyarmat,
Kazincbarcika, Dunakeszi,
Szigetvár, Siófok gárdáját
utasították maguk mögé...
Óriási teljesítmény!
De kezdjük az elején.
Pontosabban ott, hogy az
említett U9, valamint az U11
(3-4. osztályosok) megnyerték mindegyik körzeti versenyt, és bekerültek a megyei
döntőbe, ami Székesfehérváron volt a Videoton rendezvénycsarnokában. Már a
döntőbe jutás is nagyon nagy
szó volt, hiszen az utóbbi tíz
év statisztikáját szemlélve
a fehérvári gyerekeken kívül egyszer-egyszer jutottak

el odáig móri, sárbogárdi és
dunaújvárosi gyerekek. Fejér
megye nyolc körzeti bajnoka
méretett meg egymással ezúttal is. Az U11-esek 4. helyezést értek el, ami remek
eredménynek számít. Az
U9-esek pedig megnyerték
a megyei fordulót és bekerültek az országos döntőbe,
ami kiemelkedő teljesítmény.
Már megyei szinten is párját
ritkító, hogy például a székesfehérvári Tóvárosi csapat
felett győzedelmeskedtek a
mieink, nehéz mérkőzéseken. Az országoson pedig a
Komárom, Eger, Fertőszentmiklós, Dunakeszi, Rácalmás csoportból gólaránnyal
jutottak tovább a helyosztóra, ahol Debrecennel, szolnokkal, Budapesttel játszottak, és a 12. helyen végeztek.
Gratulálunk.
Az U9 edzője Garda István, az U11 edzője Ecsődi Tibor, aki tavaly az U9-et
edzette.

Április első fele a húsvét jegyében telt. Passió virágvasárnap, nagypénteken tojásfestés, keresztút, hétfőn locsolkodás.
Április 22-én, a kerületi cserkésznapon vettünk részt
Veszprémben. A rengeteg programot lehetetlenség volt egy
nap alatt végigjárni. Kézműves foglalkozások (bőrös, fafaragó, kosárfonó, jelvénykészítő, nyílvessző gyártó), városi nyomozójáték, íjászverseny, falmászó torony, vadonlakó- és vízi
cserkészet, mini kalandpark. Környezetvédelemmel, víz- és
energiagazdálkodással is ismerkedhettünk. Este misével zártuk a programot. Az ámenre eleredt az eső, fáradtan, de jókedvvel indultunk haza.
Május 13-án őrsi órákat tartunk. Átismételjük az eddig
tanultakat: tájékozódás a természetben, elsősegélynyújtás,
csomózás-táborépítés, magyarságismeret, tűzrakás szabályai
és sok más hasznos dolgot. A próbák anyagai megtalálhatóak
a facebook csoportunkban és a weboldalunkon is. A foglalkozás végén szalonna- és virsli sütés, hozott anyagból.

Május 26-28. portya, helyszín a Rókavár. Próbáztatás, fogadalomtétel, szombaton délután nyílt nap, szentmise, tábortüzek, játékok, jó idő esetén fürdés a tóban.
Június 10. keresztavatás Kulcson. Rácalmásról a Pomóthy-üzletház elől 9 órakor indul a zarándoklat. Kulcson 11hkor kezdődik az avatás és a műsor. Kézműves vásár, gulyás,
amatőr fellépők teszik teljessé a napot.
Szeretnénk az idén is eljutni az egyházmegyei napra, melyet pünkösdhétfőn, Székesfehérváron tartanak.
Július 1-9. kerületi nagytábor. Három megye több száz
cserkészével töltünk el közösen tíz napot a Balaton-felvidéken. A tábor programjaival, keretmeséjével Szent Lászlóra
fog emlékezni.
Az Erzsébet-programban az idén koncepció váltás történt
és nem tartanak igényt a cserkészszövetség által szervezett
táborokra Zánkán. Az elmúlt öt évben több száz rácalmási
és kulcsi gyerek jutott el közreműködésünkkel és felügyeletünkkel a „Cserkészen az életre” táborokba. Szívesen látjuk
őket is csapatunk programjain!
Blau Sándor

Kis anyakönyv
Az U11-es csapat 4. helyezést ért el a megyei döntőben

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!
Kohl Véda, 2017. április. 21., KisDuna part utca
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Rácalmás

Segítsünk Virágnak!
Barabás Virág gyógyulását nagyon sokan szívügyüknek tekintik. Szülei
műanyag kupakokat gyűjtenek lányuk gyógyítására. Segítsünk nekik!
Rácalmáson a vasboltban
adhatók le az összegyűlt mű-

anyag kupakok nyitvatartási
időben.
Virág szénmonoxid mérgezés miatt lebénult, kezelésekre van szüksége, ám a családja már nagyon nehezen
tudja finanszírozni a rendszeres orvosi ellátást.

Az eddig alkalmazott kezelések hatása bizakodásra
ad okot, ám folytatni kellene
a gyógyterápiát!
Segítsen ön is! Ne dobja
ki a műanyag kupakokat, hanem gyűjtse össze és vigye el,
adja le a vasboltban!
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Keresztszentelés
a Mária úton

Első alkalommal indul
szervezett zarándoklat a Mária út térségünket átszelő szakaszán. A zarándoklat jelentősége előtt tisztelegve Kulcson,
egy magánerőből felállított kereszt felszentélésére kerül sor.
A rendezvényre az ország minden részéből, de különösképpen a környező településekről
hívják és várják az érdeklődőket! Az eseménnyel párhuzamosan kézművesvásár is lesz a
Kalóz Pizzéria előtti téren.
Azoknak a rácalmásiaknak,
akik szeretnének gyalogos zarándokként részt venni a kereszt felszentelésén, csoportosan vezetett programot szervez
a Rácalmási Cserkész Csapat.
Érdeklődni, jelentkezni lehet a blau@gepida.ro, e-mail
címen, vagy a 30/437-9109 telefonszámon.
A program:
– gyülekező: június 10-én,
szombaton reggel 8.30-9.00
között a Pomóthy áruház előtti parkolóban
– 9.00 a keresztalja közös
énekléssel indul Kulcsra, a Mária út kijelölt nyomvonalán
– 10.45-11.00 zarándokok
beérkezése a keresztszentelés
színhelyére (Kulcs Arany J. u.
122.)
– 11.00 megnyitó műsor: az
adonyi Lélekmentő kórus Mária énekeket énekel, vers
– 11.15. ünnepi köszöntők
– 11.30. a kereszt felszentelése - Bozai Márton plébános
– tiszteletadás a kereszt
előtt, közös éneklés
– a zarándokok közös ebédje
A szervezők azokat az érdeklődőket is szívesen látják,
akik egyéni szervezésben szeretnének tisztelegni a kereszt
előtt!
A helyszín: Kulcs Arany János u. 122.
Időpont: 2017. június 10.
szombat. 11 óra.
Kézműves vásár: a Kalóz
Pizzéria előtt

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

