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TOP: több mint 300 millió 
forint Rácalmásnak

A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) első körös elbí-
rálása Rácalmás számára két 
területen is kedvező döntést 
eredményezett: 200 millió 
forint támogatást kapott vá-
rosunk az iparterület fejlesz-
tésére, valamint további 102 
millió forintot a Millenniu-
mi park helyreállítására, fej-
lesztésére. 

A beruházások részeként 
körforgalmi csomópont épül 
a 6-os úton a Venyi út (köz-
ismert nevén Lakpali) ke-
reszteződésében. (Folytatás a 
3. oldalon.)

Letelepedési 
támogatás: 
jelentős 
az igény

Rácalmás képviselő-tes-
tülete elfogadta április 27-
én a letelepedési lakáscé-
lú támogatásról szóló helyi 
rendeletet, amellyel a gyer-
mekes családok otthonte-
remtését kívánja elősegíte-
ni. A rendelet értelmében 
az önkormányzat a város 
népességmegtartó erejének 
fokozása, lakónépesség szá-
mának növelés érdekében 
vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt a rendelet sze-
rinti feltételekkel. Első kör-
ben június 15-ig adhatók be 
a pályázatok! (Folytatás a 3. 
oldalon.)

Különleges Almavirág
A Rácalmási Városvé-

dő és Szépítő Egyesület ha-
gyományos Almavirág fesz-
tiválja nagy siker volt idén, 
miután az égiek a kegyeik-
be fogadták a rendezvényt: 
az első napon, május 13-

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

A Millenniumi park fejlesztésére 102 millió forint támogatást ka-
pott 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 ingatla-
nokon végezhető építési, bontási tevékenységre, kertépítésre, zöldfelü-
let fenntartásra terjed ki.

Rácalmásnak ezeken a részein az ingatlanon kertépítéssel, zöldfelü-
let-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így kü-
lönösen 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 elmu-
lasztja, természetes személy esetén 20-200 ezer forintig, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén 50 ezertől 2 mil-
lió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A rendelet 2017. 
július 1. napján lép hatályba.

(A helyi rendelet teljes terjedelmében megtekinthető Rácalmás hi-
vatalos honlapján - www.racalmas.hu - és a városháza hirdetőtábláján.)
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További együttműködésről is tárgyaltak 
a települési vezetők

Két norvég település Elve-
rum és Stor-Elvdal elöljárói 
látogattak Rácalmásra má-
jus 11-én, hogy részleteiben 
is megismerjék a közös prog-
ram keretében megvalósult 
energetikai fejlesztést, a ma-
gyar partner kisvárost, Rácal-
mást, valamint tárgyaljanak a 
további együttműködésről.

A nyolctagú norvég de-
legációt Stor-Elvdal pol-
gármestere Terge Hoffstad, 
valamint Elverum alpolgár-
mestere Arnfinn Uthus ve-
zette, tagja volt továbbá Alf 
Kristian Eger, Elverum ön-
kormányzatának energiaha-
tékonysági tanácsadója.

Kérdésre válaszolva Arn-
finn Uthus elmondta a kö-
zelmúltban lezárult közös 
program kapcsán, hogy na-
gyon-nagyon jók voltak a ta-
pasztalataik. Rendkívül éle-
gedettek az egész projekttel 
és minden partner tevékeny-
ségével.

– Sokat tanult mi is a kö-
zös munkából, gyarapítottuk 
tudásunkat. Ezért tartom 
fontosnak, hogy folytassuk 
az együttműködést – mond-
ta.

– A projekt alatt nem volt 
lehetőségünk arra, hogy láto-
gatást tegyünk Rácalmáson, 
de utólag azt mondom, sok-
kal eredményesebb is ez most, 
mert így láthatjuk, hogy mire 
is költötték a Norvég Alap 
által biztosított forrást, ho-
gyan tudnak ebből profitál-
ni a lakók, a helybéliek, tehát 
a végeredményt - tette hoz-
zá Alf Kristian Enger. Majd 
azzal folytatta: - Számomra 
azért is nagyon érdekes ez, 
mert a projekt eleje óta részt 
veszek a munkában, és na-
gyon sok alkalmam adódott 
találkozni helyi szakembe-
rekkel, és azt tapasztaltam, 

hogy nagyon sok, jól képzett 
szakember vesz részt a prog-
ramban, a polgármester úrtól 
kezdve a műszaki szakembe-
reken át egészen a gépkeze-
lőkig nagyon jó szaktudással 
rendelkeznek, és ezt nagyon 
jó látni.

– Energiatudatosság szem-
pontjából sokkal előbbre tart 
Norvégia, Elverum, Stor-Elv-
dal, mégis azt mondják, hogy 
tanulnak tőlünk. Mit tudunk 
mi átadni Önöknek?

– A legfontosabb az, hogy 
egyenlő rangú partnerek va-
gyunk ebben a kapcsolatban, 
tehát nem egyikünk tanul a 
másiktól, hanem egymás-
nak adjuk át a tapasztalata-
inkat. Önöknél vannak kis 
falvak, nagy városok, egé-
szen más a klíma, mint ná-
lunk Norvégiában, mindig 
van amit tanulni tudunk. A 
legfontosabb azonban szá-
munkra az emberi oldal, 
a kommunikációból sokat 
nyerünk mi is. Rendkívül 
jól előkészített volt a projekt 
önöknél, Rácalmáson. Ez jó 
példa számunkra, hiszen ná-
lunk 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 pro-
jektnek, mert fontos, hogy 
átláthatóak legyenek a dol-

gok, az emberek megismer-
jék a közös munkákat, annak 
eredményeit. A nyilvánosság 
azért is fontos, mert ez köny-
nyebbé teszi, hogy a jövőben 
újabb ilyen projektek tudja-
nak megvalósulni.

– Azt mondták, tervezik 
az együttműködés folytatá-
sát. Milyen módon? Milyen 
elképzelések vannak?

– Kisebb volumenű ener-
gia projektekben gondol-
kodunk, illetve bármiféle 
együttműködésre nyitottak 
vagyunk. Lényegesnek tart-
juk, hogy ne szakadjon meg 
ez a kapcsolat, ezért keressük 
a lehetőségeket, hogy fenn 
tudjuk tartani az együttmű-
ködést - hangsúlyozta Terge 
Hoffstad polgármester. Ar-
nfinn Uthus megerősítette 
az előzőeket: - Számunkra 
az emberi tényező nagyon 
fontos, kiválóak a tapaszta-
latink. Éppen ezért nyitot-
tak vagyunk mindenre, akár 
turisztikai kapcsolatokra is.

Schrick István hozzátet-
te: 

– Nagyon rövid volt az 
időnk a közös energetikai 
projekt megvalósítására, ép-
pen ezért a munkára kon-
centráltunk. A szakemberek 
látogattak akkor hozzánk, 
hogy határidőre elvégezzük 
ezt a nagy munkát, most vi-
szont a települési vezetők 

látogattak el hozzánk, hogy 
lássák, mi mindent valósí-
tottunk meg abból a forrás-
ból, amit kaptunk tőlük. A 
delegáció tagjainak többsé-
ge nemcsak nálunk, de Ma-
gyarországon sem járt még 
soha. Örülünk annak, hogy 
elégedettek és várják a foly-
tatást. Van egy kisebb pá-
lyázati lehetőség, amelyben 
közösen gondolkodunk, és 
a vendégek most megerősí-
tettek abban, hogy örömmel 
lennének partnereink ismét 
ebben.

A norvég vendégekkel 
rácalmási programja része-
ként délelőtt együttműkö-
dési konferenciát tartot-
tak a városházán. Ezen szó 
volt a rácalmási energeti-
kai projektről, és Magyaror-
szág energiahelyzetéről. Dr. 
Zongor Gábor, a Települési 
Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ) nyu-
galmazott főtitkára a ma-
gyar önkormányzati rend-
szerről tartott előadást végül 
a jövőbeni együttműködés 
lehetőségeiről hallhattak 
tájékoztatót a résztvevők. 
Délután megtekintették az 
óvoda geotermikus fűtési-
rendszerét, ismerkedtek Rá-
calmással, a Jankovich-kúri-
ával, ellátogattak a Hankook 
helyi gyárába is.

  (forrás: DH)
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Körforgalmi csomópont épül a 6-os főút Venyimi úti lehajtójánál a 
TOP-os forrás segítségével

Letelepedési lakáscélú támogatás
(Folytatás az 1. oldalról.)
A támogatás céljára fel-

használható előirányzat ösz-
szegét a képviselő-testület  
évente a költségvetési rende-
letében állapítja meg azzal, 
hogy annak egynegyedéből 
azon igénylők részére álla-
pítható meg támogatás, akik 
a kérelem benyújtását meg-
előzően Rácalmáson már la-
kóhellyel rendelkeznek. 

A rendelet alapján lakás-
vásárlásra vagy lakásépítés-
re igényelhető a letelepedési 
lakáscélú támogatás elsőd-
legesen a gyermekes házas-
párok és gyermeküket egye-
dül nevelő szülők esetében, a 
rendeletben foglalt feltételek 
szerint. 

A tárgyév június 15. nap-
jáig benyújtott kérelmek el-
bírálásáról a képviselő-testü-
let tárgyév július 31. napjáig, 
míg a szeptember 15-ig be-
nyújtott kérelmek elbírálásá-
ról október 30-ig hoz dön-
tést. Az elbírálási sorrendnél 
fontos szempont hogy a há-

zastársak, élettársak, egye-
dülálló szülő két vagy több 
gyermeket nevel(nek), vagy 
egyet, vagy esetleg gyer-
meket még nem nevelő há-
zastárs, élettárs kérelmé-
ről van-e szó. Az elbírálási 
szempontok alapján kiala-
kult azonosság esetén a kére-
lem benyújtásának időpontja 
határozza meg a sorrendet. 

A támogatás összege a kö-
vetkezőképpen alakul. Há-
zastársak, élettársak, az egy 
gyermeket nevelő egyedül-
álló kérelmező esetén: 1 mil-
lió forint. Egy gyermeket ne-
velő házastársak, élettársak, a 
két gyermeket nevelő egye-
dülálló kérelmező esetén: 1.3 
millió forint. Két gyermeket 
nevelő házastársak, élettár-
sak esetén: 1,6 millió forint. 
Három vagy több gyerme-
ket nevelő házastársak, élet-
társak, egyedülálló kérelmező 
esetén: 2 millió forint.

A rendelet alkalmazá-
sában gyermek, aki a 18. 
életévét még nem töltöt-

te be, avagy már betöltötte, 
de oktatási intézmény nap-
pali tagozatán tanul és a 25. 
életévét nem töltötte be. A 
támogatási kérelmeket a 
képviselő-testület bírálja el.

A támogatásban részesí-
tett kérelmezőkkel az ön-
kormányzat képviseletében 
a polgármester támogatá-
si szerződést, s azzal egy-
idejűleg a támogatással 
érintett ingatlanra, építési 
költséghez biztosított tá-
mogatás eseténa beépítet-
len terület megnevezésű 
ingatlanra 30 napon belül 
jelzálogjog alapító megál-
lapodást köt. 

A letelepedési támoga-
tásról szóló helyi rendelet 
teljes szövegét, valamint 
kitöltendő igénylőlapot és 
egyéb kapcsolódó nyom-
tatványokat megtalálják 
Rácalmás hivatalon hon-
lapján (www.racalmas.hu) 
és onnan letölthetik, kifüg-
gesztett formában elolvas-
hatják a hirdetőtáblán is. 

300 millió az iparterületre és a Millenniumi parkra 
(Folytatás az 1. oldalról.)
Rácalmás iparterülete – a 

Hankooktól északra eső te-
rület – megközelíthetősége 
szempontjából az állomás 
felé vezető út lehetőséget je-
lent. A TOP forrásból biz-
tosított támogatásnak kö-
szönhetően Rácalmás nagy 
körforgalmi csomópontot 
alakíttathat ki a 6-os úton 
a Venyimi úti keresztező-
désnél, amely benyúlik majd 
a szántóföldbe is, és négy 
irányban biztosítja a tovább-
haladást.

Egyúttal lehajtási lehető-
séget teremt a városunktól 
nyugatra eső szántóföldek 
irányába, biztosítva azok 
ipari hasznosítását. Más-
felől jelentős hozadéka te-
lepülésünk számára, hogy 
végre balesetmentesen, biz-
tonságosan lehet majd le-

hajtani a 6-os főútról a 
Venyimi útra. Különben 
a gépkocsival közlekedők 
csak 1 kilométerrel odébb, 
a főutcán tudnak behajta-
ni Rácalmásra, ami a Du-
naújvárosba napiasan be-
járóknak, ott dolgozóknak 
jelentős kerülő. 2000 au-

tót nézve (nagyjából ennyi 
van városunkban) ez jelen-
tős üzemanyag-megtakarí-
tást eredményez, valamint 
a környezet kímélése szem-
pontjából is fontos. Nem 
beszélve arról, hogy teher-
mentesíti a Népfront utcát, 
ahol a lakók mindig a nagy 

járműforgalomra panasz-
kodtak.

A beruházáshoz kapcso-
lódóan az önkormányzat 
tervezi a Venyimi út teljes 
aszfaltozását jövőre, hogy 
azon be lehessen jutni egé-
szen a városközpontig. 

A Millenniumi park 
rendbetétele szintén fon-
tos 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 tá-
volítani a felhalmozódott 
iszapot, utána pedig a zöld-
terület átalakításán lesz a sor, 
hogy szép park legyen. 

A két beruházásra együt-
tesen elnyert több mint 300 
millió forint pályázati forrás 
önrészt nem igényel az ön-
kormányzattól. 

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.

Képviselői 
fogadóórák

Rácalmás képviselő-testü-
letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Németh Miklósné 

2017. június 7.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 
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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. 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 hagyomá-
nyosnak számító iskolai fu-
tóversennyel indult a 6-os 
úttól, ami után egész délelőtt 
a mozgásé volt a főszerep. A 
helyi jazzbalettesek bemu-
tatóját követően Miló Viki 
profi ökölvívó-világbajnok-
kal aerobikozhattak a vál-
lalkozó szelleműek, majd a 
venyimi Szöcskék kötélugró 
csapat bemutatóját követően 
ebben a sportágban is kipró-
bálhatta magát, aki akarta.

Mindeközben szárazföl-
di horgászverseny zajlott a 
Sirály Horgászegyesület jó-
voltából, valamint a Né-
met Nemzetiségi Önkor-

mányzattal közös totót és 
a Vállalkozók Rácalmásért 
Egyesület kérdéssorát is ki-
tölthették az érdeklődők. A 
legjobbak értékes nyeremé-
nyekkel távoztak.

A rácalmási Manóvár 
óvoda pedagógusai kézmű-
veskedéssel és családi vetél-

kedővel várták a gyermekkel 
érkezőket. Az ugrálóvára-
zásban elfáradt gyerekek a 
helyi sakk-klub jóvoltából 
szabadtéri „big sakkozhat-
tak” is.

A sátrakban szívesen lát-
ták vendégül a rácalmási 
civil szerveződések a ren-
dezvényre érkezőket, a 
Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület, a Szent 
György Polgárőr Egyesület, 
a Napfény Nyugdíjas Klub, a 
Sirály Horgászegyesület és a 

Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, valamint a Vállal-
kozók Rácalmásért Egyesü-
let tagjai és vendégei is nagy 
számmal vettek részt a ma-
jálison. Az ebéd alatt – me-
lyet Rácalmás Város Ön-
kormányzatának jóvoltából 
Kukucska Gyula alpolgár-
mester készített – a színpa-

don Szandi énekelt a közön-
ségnek.

A Rácalmási Labdaru-
gó Szakosztály által szerve-
zett amatőr focibajnokságon 
idén 13 csapat indult. 4. he-
lyezett lett a Rácalmás SE 
ifjúsági csapata, 3. helyezett 
a Rácalmás SE felnőtt csa-
pata, 2. a Kulchelse, arany-
éremmel pedig az Asztalos 
Gumiszerviz csapata távo-
zott.

Fodor István református 
lelkész az ultimate frizbivel 
ismertette meg az érdeklő-
dőket. A képviselőtestület 
felajánlásából frissen csapolt 
sörrel enyhíthették szomju-
kat a résztvevők. A rendez-
vényt a Kolorful együttes 
koncertje zárta.

Akik ellátogattak, jól 
érezték magukat, és bízunk 
benne, hogy jövőre is talál-
kozunk!  Kundra Anikó

Majális Futóverseny 
Ebben az évben is sokan álltak rajthoz május elsején reg-

gel 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 gye-
rek üdítővel csillapíthatta szomját. A futókat korosztályuk 
szerint rangsoroltuk, íme a helyezettek listája:

LÁNYOK
Óvodások:
I. Wágner Petra
II. Oláh Jázmin
1-2. évfolyam:
I. Gacsályi Enikő 2.b
II. Polgár Petra 2.a
III. Neszmélyi Luca 1.b
3-4. évfolyam:
I. Bognár Zsófia 4.a
II. Garda Sára 3.a
III. Tóth Hajnalka 3.a
5-6. évfolyam
I. Szabó Angelika 6.a
II. Vámi Gréta 6.b
III. Molnár Rebeka 5.b
7-8. évfolyam
I. Horváth Laura 7.b
II. Szabó Döníz 8.a 
III. Nagy Viktória 8.a

FIÚK
Óvodások:
I. Riskó Sebestyén 
II. Pap Félix
III. Szeitl Balázs
1-2. évfolyam:
I. Ecsődi Levente 2.a
II. Perczel Ákos 2.a
III. Braun Ádám 1.b
3-4. évfolyam:
I. Nagy Roland 3.a
II. Horváth Patrik 4.b
III. Katona Tibor 4.b
5-6. évfolyam
I. Demeter Róbert 5.b
II. Fridrich Levente 5.b
III. Krizsán Balázs 5.b
7-8. évfolyam
I. Bucsi Dániel 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 Almavi-
rág Fesztiválja nagyon jól sike-
rült. Az időjárás esővel és bo-
rongós idővel riogatta (az első 
órákban) a fesztiválozókat és a 
szervezőket, ám délutánra kisü-
tött a nap, és a remek idő meg-
maradt és kitartott végig, a ren-

dezvény második napján is. A 
kínálat pedig a megszokott ma-
gas színvonalú volt. 

Az egészségőr programok 
domináltak az elején, számos 
olyan vizsgálatok is elérhető-
ek voltak itt helyben, amelyek-
re egyébként hónapokat kell 
várni (például bőrgyógyászati, 

prosztata szűrés). Sokan adatak 
vért, és a sportra, a tanácsadás-
ra, az egészséges táplálkozásra, 
a vakok világának megismeré-
sére is volt lehetőség. Kiválóak 
voltak a gyermekprogramok, 

fantasztikus a gasztronómi-
ai kínálat, valamint a kiállítá-
sokról, a színpadi produkciók-
ról, 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 Rácal-

más)
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 verseny-

ző)

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 szer-
vezésében, 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 lét-

re. Köszönjük!

Köszönetünket fejezzük ki továbbá Rácalmás Város Ön-
kormányzatának, a Hankook Tire Magyarország Kft.-nek, a 
Pálhalmai Agrospeciál Kft.-nek és a Dunaújvárosi Hírlap-
nak 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 ta-
nultak tőlük!

Izgalmas nap volt a teg-
napi a rácalmási Manó-
vár óvodában: rendőrök ér-
keztek, teljes készültségben, 
nagy felszereltséggel!

Az Ovizsaru programban 
ugyanis a helyi és a szom-

szédos község, Kulcs körzeti 
megbízottjai keresték fel az 
intézményt, hogy a gyere-
keknek megmutassák: mi is 
a dolguk a rendőröknek, ho-
gyan segítenek az egyenru-
hások a közlekedőknek, a te-
lepüléseken élőknek, hogyan 
is kell jól felszerelni egy ke-
rékpárt, milyen közlekedé-
si táblákat és jelzéseket kell 
ismerni ahhoz, hogy bizton-

ságosan járhassanak az utcá-
kon - és még számos fontos 
és érdekes kérdést vitattak 
meg.

Fridrich Ferenc törzs-
zászlós rácalmási, és test-
vére, Fridrich Tamás kulcsi 
körzeti megbízottak a he-
lyi polgárőr egyesület ve-
zetőjével, Hosszú Mihály-
lyal együtt minden jó választ 
fényvisszaverő matricákkal, 
karkötőkkel jutalmaztak, és 

minden óvodás kapott egy 
fényvisszaverő mellényt is. 
Emellett a rácalmási önkor-
mányzat közbiztonsági bi-
zottságának vezetője, Vizi 
István egy-egy mosolygós 
palacsintával ajándékozta 
meg a gyerekeket.

De valószínűleg az volt a 
legnagyobb jutalom a kicsik-
nek, 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 ünnep-
ség keretében felléptek a Jankovich Miklós Általános Iskola 
énekkarának diákjai is. Az édesanyákat a klub férfi tagjai vi-
rággal 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 Műve-
lődési Ház és Könyvtárba. 
Az írónő felolvasott a Né-
gyeshatos című könyvéből. 
Legújabb, 2017-ben meg-
jelent Szorzótábla-versikék 
könyve alapján játszott is a 
gyerekekkel, akik élvezet-
tel vettek részt a szorzótáb-
la eredményeinek verses for-
mába öntésében. K.A.

Tavasz a könyvtárban
Idén tavasszal nemcsak 

jobbnál jobb új olvasnivaló-
val várjuk kedves olvasóin-
kat, hanem tavaszi dekoráci-
óval, megszépült könyvtárral.

Telegdi Ágnes írónő az 
egyik közösségi oldalon de-
korációs pályázatot hirdetett 
meg a könyvtárak részére, 
melyen a rácalmási könyvtár 
is elindult. A versenyben 66 
könyvtár vett részt, Rácal-
más a 3. helyen végzett.

Az írónő azért hirdette 
meg ezt a dekorációs ver-
senyt, mert szeretné, ha mi-
nél többen láthatnák, meny-
nyi munka rejtőzik a mögött, 
ahogy a könyvtárosok az ol-
vasókat várják nap mint nap 
az olvasás pagodájában.

„Rendkívül fontos, hasz-
nos munkát végeztek, ked-
ves könyvtáros barátaim. 
Nagy öröm számomra, hogy 
ezt szinte minden nap ta-
pasztalhatom. 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 Ág-
nes.

Az írónő elmondása sze-
rint a könyvtár a második 
otthona és szeretné, ha még 
többen éreznének így. Hat 
és fél év alatt több, mint 300 
könyvtárban járt és olyan él-
ményekre 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 Ág-
nesnek a kezdeményezést, 
mellyel sok száz embernek 
mutathattuk meg milyen 
szép is a könyvtárunk!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros
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Májusi mazsolázás a művé-
szetis diákok munkáiból

Május 11-én a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tárban Májusi mazsolázás 
a művészetis diákok mun-
káiból címmel nyílt kiál-
lítás. A megnyitón beszé-
det mondott Kiss József, a 
rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási In-
tézmény igazgatója, és fel-
léptek a Violin művészeti 

iskolában tanuló furulyá-
sok is. A gyerekek idei tan-
évben, Pál Péterné és Dancs 
Esztella szaktanárok közre-
működésével készített, vá-
logatott munkáit láthatjuk 
a kiállításon. A különböző 
technikával készített alko-
tásokat május 25-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők a 
művelődési ház nyitvatartá-
si 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.
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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. 

A Sirály Horgászegyesület által szervezett horgásztábor 
betelt, nem fogad több jelentkezést.

Zártkörű a Rácalmás Sportegyesület Vízi-és Szabadidő-
sport Szakosztály kajakos tábora és a Labdarúgó szakosztály 
U9 és U13 korosztálynak tartott tábora.
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A helytörténeti munká-
kat olvasgatva döntöttem 
úgy, hogy a Rácalmáson 270 
esztendeje működő iskolai 
oktatás megérdemelne egy 
önálló kötetet. Iskolaigaz-
gatóként töltött éveim alatt 
sok adatot összegyűjtöttem: 
a hajdani pedagógusok és az 
itt végzett diákok névsorát, a 
régi és az újonnan keletkező 
dokumentumokat, fényké-
peket. Minthogy az oktatás 
és nevelés helyzetét mindig 
meghatározta a társadalmi 
környezet, ezért kutatásokat 
folytattam a történelmi hát-
tér feltárása érdekében, és 
sok új, eddig még nem kö-
zölt tényt találtam Rácalmás 
múltjával kapcsolatban. Ta-
pasztalataim szerint sokan 
érdeklődnek városunk törté-
nelme iránt, ezért úgy gon-
doltam, írok egy cikksoroza-
tot a históriánkról.

A múlt feltárása né-
hány évtized távlatából sem 
könnyű, nemhogy évezre-
dek elmúltával. Eleink éle-
téről való tudásunk az egy-
re fejlettebb technikákkal 
való tudományos kutatás, és 
az újabb tények felbukkaná-
sa révén folyamatosan vál-
tozik, módosul. A legrégeb-
bi idők a régészeti leletekből 
tárulnak elénk. Sajnálatos 
módon a természeti és tár-
sadalmi katasztrófák, vala-

mint az emberi kapzsiság és 
tudatlanság miatt sok érté-
kes lelet vált az enyészetté. 
Az írásos emlékeknek sem 
volt szerencsésebb sorsuk, 
legnagyobb részük a hábo-
rúk, tűzvészek martaléka 
lett. A Székesfehérváron őr-
zött régi okmányok például 
teljesen elpusztultak a török 
hódoltság első éveiben. 

Rácalmás történelmének 
kutatásához Hetényi István 
és Mosonyi Mihály hely-
történeti munkái mellett 
számtalan levéltári és múze-
umi kiadványt olvastam el, 
és felhasználtam HUNGA-
RICANA internetes adat-
bázisát, mely a digitalizált 
közgyűjteményi anyagok 
(térképek, levéltári dokumen-
tumok, képek) széleskörű el-
érhetőségét biztosítja. Kö-
zépkori adományleveleket, 
adózással kapcsolatos össze-

írásokat, birtokperek iratait, 
térképeket találtam települé-
sünkkel kapcsolatban. 

Gazdag régészeti leletek 
bizonyítják, hogy csodálatos 
fekvésű városunk területe a 
neolitikum óta folyamato-
san lakott volt. A kiváló ter-
mőföld és a halban gazdag 
Duna, amely kelet felől ter-
mészetes védelmet nyújtott, 
és egyszerű szállítási lehe-
tőséget biztosított, minden 
korban vonzotta az embere-
ket erre a vidékre. Nagy je-
lentősége volt annak is, hogy 
a folyó egyik legfőbb gázlója, 
réve itt volt a Csepel - sziget 
déli végénél. A bronzkor, ró-
mai, longobárd, avar kor itt 
élő népeinek nyomát őrzi 
ez a vidék. Göböljáráson az 
adótoronyhoz vezető út épí-
tése során 10. századi, Tak-
sony - Géza - István korabeli 
köznépi temetőre bukkantak 
a régészek, melynek feltárá-
sa során bronzkori, a vatyai 
kultúra szakaszába tarto-
zó urnasírok sorai is előke-
rültek. A honfoglalás kori 
síroktól délre avar időkből 
származó temetkezési hely-
re találtak. A leletek szemé-
letesen igazolják a terület 
jelentőségét, mely az őskor-
ban, a népvándorlás korában 
és a honfoglalás idejében is 
lakott volt.

A Római limes (határ, vé-
delmi vonal) magyarországi 
szakasza a Duna jobb part-
ján húzódott. Rácalmás te-
rületén ugyan nem volt ró-
mai tábor, de a régi 6-os út 
mentén haladt a római út, 
melynek három mérföldkö-
vét a régi vasútállomásnál 
találták meg, a szántás során 
fordultak ki Müller Márton 
földjéből. Településünktől 
délre a régi országút mellett 
egy őrtorony nyomai is elő-
kerültek, és Vörös Sándorné 
szántójából egy újabb mér-
földkő. Ridlinger Mátyás 
nyugalmazott iskolaigazgató 
jelentette a múzeumnak az 
értékes leleteket, melyeket el 
is szállítottak Székesfehér-
várra. A Jankovich Kúria be-
járatánál sírkő, Új Galambos 
pusztánál telepmaradványok 
és Mithras emlékhez tartozó 
szobrocska bukkant elő, eze-
ket Pajzs Gyula ajándékoz-
ta a múzeumnak. A Duna 
medrében a kotrás során ró-
mai Jupiter oltárt találtak. 

A Római Birodalom bu-
kását követő népvándorlás 
során, az 520-as évek vé-
gén longobárdok éltek a te-
rületünkön, akik a Csepel - 
sziget déli végén a gepidák 
földjére vezető gázlót őriz-
ték. A Fő út mentén 1931-
ben házépítés közben a vá-
lyoggödrökben csontvázakat 
találtak, és a mellettük ta-
lált tárgyak alapján kiderült, 
hogy előkelő harcos longo-
bárd nemzetség temetőjére 
bukkantak. A feltárt sírok-
ból arra lehetett következ-
tetni, hogy mintegy negyven 
éven át tartózkodhattak itt. 
Erről a leletről ismét Ridlin-
ger István tanító tudósította 
a régészeket, akinek hozzá-
értése és elhivatottsága nél-
kül ugyanúgy elkallódtak 

Bronzkori arany hajkarika

Avar kor arany fülbevalók 

Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei I.
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volna, mint az sok urnasír 
és sírlelet, melyeket a Ba-
rinában és a szigetfiai sző-
lőkben találtak a rácalmási 
öregek elbeszélése szerint. 
Gazdag, kora avar kori le-
let a Rózsamajor 157 sírja, 
a régi vasútállomás mellett 
késő avar kori településnyo-
mokat, szabadtéri kemencé-
ket tártak fel a régészek, me-
lyek alapján feltételezhető, 
hogy a 8. századi lakosság 
törés nélkül élte meg a hon-

foglaló magyarok bejövete-
lét. Avar kori sírra, éksze-
rekre, edényekre bukkantak 
a Fő út mentén és a Vágó-
híd utcában is. A leletek szó-
ródása azt mutatja, hogy sű-
rűn lakott volt a területünk. 
Anonymus Gestája szerint 
a honfoglalás idején Árpád 
nyári szállása a Csepel-szi-
geten volt, és a szigetfői rév 
az egész Árpád-korban a 
Duna egyik fő átkelőhelye-
ként működött. A honfogla-
ló magyarok kisebb csoport-
jai a mai Rácalmás területén 

telepedtek le. A Göböljárás-
nál feltárt honfoglalás kori 
temetőben 795 sírt találtak 
a régészek az ásatások során. 
A sírok jelentős részénél ko-
rabeli bolygatás nyomait fe-
dezték fel. A kutatók a sírok 
feltörésének módjából arra 
következtettek, hogy az nem 
titokban történhetett, ha-
nem teljesen nyíltan, azzal a 
szándékkal, hogy a lakoso-
kat eltántorítsák a „pogány” 
temető használatától, és ke-
resztény módra temetkezze-
nek. Szent László és Köny-
ves Kálmán király rendelte 
el, hogy a halottakat temp-
lom 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 teme-
tővel is. A göböljárási temető 
különlegessége a LANCEA 
REGIS (királyi lándzsa) fel-
iratú ezüstdénár. Ma ezt tar-
ják Szent István király leg-
korábbi veretének, vagyis az 
első magyar pénzzel van dol-
gunk. A rácalmási példány 
az első ilyen sírlelet.

A Rácalmáson talált ré-
gészeti leleteket a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, a 
székesfehérvári Szent István 
Király Múzeumban, és a du-
naújvárosi Intercisa Múze-
umban tekinthetjük meg.

Németh Miklósné

Rácalmás évezredei

Árpád-kori ólomkereszt

Szent István ezüstpénze. Isten 
keze a zászlós lándzsát, a kirá-
lyi hatalom jelképét nyújtja át
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Tavaszi zsongás – Jankovich-hét

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

ta. Mindenki megtalálta az ér-
deklődésének megfelelő ren-
dezvényeket. Hagyomány, hogy 
ilyenkor a nyolcadik osztályo-
sok diákigazgató jelölteket vá-
lasztanak, 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, szer-
dán, ahol az iskola énekkara egy 
vidám tavaszi dallal köszöntötte 
a tanulókat és tanáraikat, majd 
Kiss József igazgató megnyitó 
beszéde után bemutatta a diák-
igazgató-jelölteket. A 8.a osz-
tály képviseletében Pomóthy 

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

színezők mellett finom falatok-
kal is jutalmazták szavazóikat 
a pártok csütörtök délig. Szer-
da délután a felső tagozatosokat 
kosárbulira invitálták testneve-
lő tanáraik, amelyen osztályon-
ként mérték össze erejüket. A 

gyerekek izgatottan készültek, 
többen külön is eljártak gyako-
rolni. Minden osztály kiállított 
egy-egy lány-, illetve fiúcsapa-
tot. A tornateremben jó hangu-
lat uralkodott, sportszerű küz-
delmeket láthattunk, a csapatok 
buzdították egymást. Csütör-
tök délelőtt az ásványbörze vár-
ta a gyerekeket. 

Csütörtök délután végre el-
érkezett a csúcspont. 

A kampány végén a két di-
ákigazgató-jelölt szemtől 
szemben került egymással. A 
játékosan komoly vetélkedő 
feladatainak megoldásával kel-
lett a jelölteknek bizonyítani, 
hogy mennyire alkalmasak egy 
ilyen felelős pozíció betöltésére. 
Az osztályoktól a kampány so-
rán igazi csapatmunkát láthat-
tunk, talán ők is érezték, hogy 
ez lesz az utolsó közösségi él-
ményük. Igyekeztek is emléke-

zetessé tenni, amely a leginkább 
a kampányfilmek bemutatása-
kor vált nyilvánvalóvá. 

A végső döntést a négytagú 
pedagógusokból és diákokból 
álló zsűri és a választó diákok 
mondták ki pontjaikkal és sza-
vazataikkal. A versengés ered-
ményeként Pomóthy Panna ve-
hette át az igazgatói kinevezést, 
Nagy Gábor Bence, mint he-
lyettes segítette munkáját.

A diákigazgató és helyette-
se pénteken elfoglalta irodá-
ját 8-12 óráig. Idejük azonban 
nem sokáig volt üldögélni, mert 
a diáknap irányítása és koordi-
nálása várt rájuk. Reggel 8-9-
ig felavatták az 5. osztályoso-
kat. Megkoszorúzták iskolánk 
névadójának sírját, majd kez-
dődött az egész napos forgatag 
az udvartól a padlásig. A vál-
tozatos programokkal várták a 
tanulókat Táncszínházi bemu-
tató, hip-hop bemutató, tánc-
tanítással egybekötve, számí-
tógépes játékok, szépségszalon. 
Délután még egy jó hangula-
tú észpróba várta a nyelvész-
kedni szerező gyerekeket a dr. 
Bóna János emlékversenyen. A 
színes választékból mindenki 
megtalálta a számára érdekes 
elfoglaltságot, és egy tartalmas 
jó hangulatú rövidített iskola-
hetet zártunk.

Igmándi Zita
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200 éve született
A 2017-es évet az Or-

szággyűlés és a Magyar Tu-
dományos Akadémia Arany 
János emlékévnek nyilvání-
totta. Az emlékév március 
2-án kezdődött Nagysza-
lontán, a költő szülőhelyén. 
Országszerte kiállításokkal, 
szavalóversenyekkel, tudo-
mányos rendezvények szer-
vezésével emlékeznek rá, 
tisztelegnek előtte. 

Iskolánk tanítói a bicente-
nárium napján, március 2-án 
részesülhettek a költő tiszte-
letére szervezett megemléke-
zésből a 6.a osztály tanulói-
nak közreműködésével. Sós 
Judit tanárnő lelkes osztá-
lyának köszönhető, hogy ez 
a nap változatos programja-
ival igazán méltó volt a költő 
nagyságához. A felsősöknek 
heten elszavalták szerepekre 
osztva az Arany balladát, A 
walesi bárdokat.

Az alsósoknak az 1846-
ban megírt Toldi Előhangját 
szavalták, majd elénekelték a 

Ghymes együttes megzené-
sített változatát a 6.a tanulói 
mindannyian. A kicsiknek 
nagyon tetszett a hangula-
tos előadás. A tanítási órák 
közötti szünetekben irodal-
mi totót tölthettek ki a gye-
rekek, melynek összeállítása 
Nagy Lili érdeme, a meg-
szerkesztése pedig Szilágyi 
Dominikot és Takács Ádá-
mot dicséri. A totóhoz segít-
ség is készült, A/4-es lapok 
az iskola minden szintjén 
fontos információkat közöl-
tek 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, nyüzsög-
tek, jöttek, mentek kicsik és 
nagyobbak, hogy minél tö-
kéletesebb válaszokat ad-
hassanak. 72 gyerek töltött 
ki totót, az elsősöknek a 
Rege a csodaszarvasról című 
művéhez készült illusztrá-

ciókat lehetett színezni, hi-
szen ők még az olvasás terén 
hátrányban vannak nagyobb 
társaikhoz képest. A 4.a osz-
tály tanulóit annyira érde-
kelte a Toldi, hogy tanító né-
nijük, Stefi néni elolvasta a 
farkaskalandot, majd ehhez 
készítettek zsírkrétarajzot a 
gyerekek. Az első emeleti fo-
lyosón néhány hétig Molnár 
Kiara, Szabó Angelika, Os-
vai Réka közreműködésé-
vel készített paravánok csak 
Arany Jánosról szóltak ké-
pekkel és szöveggel, versek-
kel tarkítva, s a diákjaink ál-
tal készített rajzok, színezők 

fogták közre a költő életéből 
készült mozaikokat. 

A 6.a osztályosok kijaví-
tották az irodalmi totókat, 
értékelték a színező, rajzo-
ló társaikat, s egy itt látha-
tó könyvjelzővel jutalmazták 
az összes résztvevőt, a legki-
emelkedőbb munkák mellé 
némi édesség is került.

Örülök, hogy megünne-
pelhettem tanítványaimmal, 
az iskolai tanulóival, kollé-
gáimmal Arany János szü-
letésének 200. évfordulóját, 
ezt én igazi ajándéknak te-
kintem.  Panyi Erika

magyartanár

Tanulók A walesi bárdok szavalása közben

KÉK-SÁRGA – alsósoknak
Rácalmáson fontos sze-

repe van a hagyományok 
megőrzésének, ezek közé 
tartozik az iskola Kék-sár-
ga vetélkedője is, amelyet 
idén április 24-én, 7 alsós 
osztály részvételével tartot-
tunk meg. Rácalmás külön-
böző területén, 8 állomá-
son kellett a gyerekeknek 
megbirkózni ügyességi és 
gondolkodtató feladatok-
kal egyaránt. Az akadályo-
kat ügyesen, jókedvvel vet-
ték. Találós kérdés, memória 
játék, horgászás, kincsvadá-
szat, gumicsizmában futás, 
célba dobás és persze az ál-
lomások közötti séta töltötte 
ki a délelőtti vetélkedőt.

Minden osztály sikeresen 
teljesítette a megmérettetést. 
Kellemesen elfáradva tértek 
vissza az iskolába, ahol min-

den osztálynak egy emlék-
lappal és egy kis ajándékkal 
köszöntük meg a napi tel-
jesítményét. Ezúton szeret-
ném megköszönni a segít-

séget az osztályfőnököknek 
és a segítő kollégáknak.Kü-
lön köszönettel tartozom az 
állomásokon segédkező szü-
lőknek is.   Bécs Krisztina

A fenntarthatóság 
jegyében 

A Jankovich-héten hagyo-
mányosan megrendezésre ke-
rült az egész felső tagozatot 
megmozgató Kék-sárga vetél-
kedő. Ebben a tanévben a fenn-
tarthatóságra nevelés jegyében, 
a környezetvédelem téma köré 
szerveződött a játék. Az aka-
dályverseny állomásain érdekes 
elméleti feladatokkal és izgal-
mas ügyességi játékokkal várta 
csapatokat a szervező 8.a osz-
tály.

A remek hangulatú vetélke-
dőn a gyerekeke láthatóan na-
gyon 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 iskola-
színházi előadást iskolánk és 
a Kulcsi Fekete István Álta-
lános Iskola nyolcadikos di-
ákjai, április 27-én. A kéz-
mosás fontosságáról című 
darabot a Nézőművészeti 
Kft. és a Budaörsi Latinovits 
Színház közösen vitte szín-
padra, Scherer Péter rende-
zésében, Molnár Gusztáv 
(bacilus) és Katona László 
(professzor) színészek elő-
adásában.

 Az előadás a kézmosás 
higiéniai szerepének hang-
súlyozása mellett, olyan té-
mákkal is foglalkozott, mint 
a kórokozóktól való fóbia 
vagy egyéb fóbiák, a mérték-
letesség kettőssége, az embe-
ri érintkezések (fizikai és lel-
ki aspektusainak) különböző 
megnyilvánulásai. Mindezt a 
két színész remek humorral, 

sok grimasszal, egy basszus-
gitárral, jó ritmusban adta 
elő Az előadás közben ész-
revétlenül ragadt a diákokra 
a tudomány az anyák meg-
mentőjéről, Semmelweis Ig-
nácról, a bacilusok kutató-
iról, egyáltalán magáról a 
bacilusról, amely/aki több-
ször is védőbeszédet tartott 
a létezése érdekében, a kéz-
mosás ellen. 

Az előadásnak külön 
színt adott, hogy teljes ter-
jedelmében interaktív volt, 
a diákokat megszólították a 
színészek, bevonták a játék-
ba. Majd lehetőség volt a té-
mával kapcsolatban kötetlen 
beszélgetésre. 

Köszönjük Pomóthy At-
tilának és családjának, hogy 
elhozták nekünk ezt a szín-
vonalas és tanulságos elő-
adást.

Igmándi Zita

Tankerületi 
környezetismeret verseny

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

A gyerekek előzetes fel-
adatok megoldásával ké-
szültek a megmérettetés-
re. A döntő napjára ötletes 
és kreatív egészségvirágokat 
készítettek, amelyekből egy 
kis kiállítást rögtönöztünk. 
A vetélkedő első részében a 
háromtagú csapatok egy fel-
adatsor kitöltésével bizonyí-
tották tantárgyi tudásukat, 
majd a második részben vi-
dám, játékos feladatok kö-
vetkeztek. Villámkérdések, 
képkirakó, közös éneklés 
váltotta egymást.

A háromtagú zsűri, Vad-
né Tóth Flóra, Fürediné Kol-
láth Éva és Puskás Ferencné 
értékes pontokkal jutalmaz-
ta a csapatok munkáját. A 
feladatok megoldása után 
uzsonnával vendégeltük meg 
a résztvevőket. Eredmény-
hirdetéskor a felkészítők és a 

versenyzők egyaránt ajándé-
kot kaptak. Köszönjük Gya-
lus Boglárkának, hogy kéz-
műves szappanokkal tudtuk 
meglepni vendégeinket! Kö-
szönjük továbbá Oskolásné 
Áginak és Kupszáné Verának, 
hogy segítettek a büfé finom-
ságainak elkészítésében!

Az izgalmas versengésben 
1. helyezett a dunaújváro-
si Szilágyi iskola Örökmoz-
gók, 2. helyezett az elő-
szállási Vitaminbomba, 3. 
helyezett – holtversenyben 
- a dunaújvárosi Dózsa is-
kola Fittkids, illetve a nagy-
karácsonyi Csontvázkaszinó 
nevű csapata lett. Saját csa-
pataink - a sportszerűség így 
kívánja – versenyen kívül in-
dultak, pontszámaikat te-
kintve nagyon szépen szere-
peltek.

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

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

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. június 23-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. június 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb június 12-ig juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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Napközis akadályverseny
Április 7-én volt a tavaszi 

napközis verseny, mivel kö-
zeleg a húsvét ezért a neve 
Nyusziváró lett.

Az időjárás sajnos nem 
kedvezett, ezért bent kellett 
megtartanunk az iskolában.

Négy állomás volt, mind-
egyiken a húsvéttal kapcso-
latos feladatokat oldottak 
meg: tojásgurítás, vízhordás 
kanállal, csibekeresés.

Az állomásokon a 6.a-
s gyerekek segítettek. Min-
denhol mondtak valami 

érdekességet a húsvéttal kap-
csolatban. Újszerű volt, hogy 
a versenyzőknek 1-1 beugró 
feladatot kellett előadni: ta-
vaszi, nyuszis, bárányos, csi-
bés dal és locsolóvers.

A végén állatsimogatással 
vártuk a kifáradt gyerekeket. 
Siba Eszter kiskecskét, Bá-
nyi Csenge nyuszit hozott. 

A nem versenyző gyere-
kek sem unatkoztak: Sós Ju-
dit kolléganő a tornaterem-
ben játszott velük, ill. mesét 
nézhettek két szülő felügye-
letével. A feladatokért állo-
másonként két nyúlpetákot 
kaptak, amit a végén húsvéti 
tojásra váltottam be.

Ezekhez kaptak 1-1 bar-
kaágat, így készen is volt a 
tojásfa.

Ajándékba csupa húsvéti 
édességet kaptak.

Köszönöm a segítsé-
get a szülőknek: Kecskés 
Nagy Szilviának, Csohány 
Andreának,Bene Károlynak 
és a kis állatokat biztosító 
szülőknek.

 Gyöngyösi Marika néni

Kosár-buli
Ebben az évben is megrendezésre került a Jankovich-hé-

ten az immár hagyományos „Kosár-buli”, a felső tagozato-
sok kosárlabda bajnoksága. A gyerekek izgatottan készültek, 
többen külön is eljártak gyakorolni. Majdnem minden osz-
tály 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

Rajzverseny a színházban
Csukás István születés-

napja alkalmából hirdetett 
rajzpályázatot a Bartók Ka-
maraszínház és Művészetek 
Háza. 

A díjkiosztót április 2-án 
tartották a színház aulájában. 
Az ünnepség előtt a gyere-
kek Sajtkirály című előadás 
premierjét tekinthették meg, 
majd találkozhattak a darab 
szereplőivel.

Művészeti iskolánk ta-
nulói közül is sokan kerül-
tek a díjazottak közé. Nyári 
Jázmin, Riczkó Réka, Polgár 
Petra, Ranga Petra, Mák 
Luca, Vincze-Hajnal Blanka, 
Szendrey Kitti és Kolumbán-
Portik Emőke vette át megér-
demelt jutalmát és oklevelét 
a díjátadó keretében. Büsz-

kék vagyunk a teljesítmé-
nyükre. A meseillusztráci-
ókból nyílt tárlat négy héten 
át látogatható a színházban. 
 Pál Péterné
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„Legyen a zene mindenkié”
Kodály Zoltán emlék-

évhez kötve rendeztek ha-
gyományőrző tankerüle-
ti népdaléneklési versenyt 
Pusztaszabolcson, április 
7-én. A versenyre négy kor-
csoportban várták a tehet-
séges énekeseket, 1-2., 3-4., 
5-6., és 7-8. osztályos kate-
góriában lehetett nevezni. 
A megmérettetésen, szóló 
énekeben, a 3-4. évfolyamos 
korcsoportban iskolánkat 
Kiss Barnabás Milán 3.a osz-
tályos tanuló képviselte. Az 
5-6. osztályosok verseny-
ében négy tanulónk is ne-
vezett. Mikó Fanni, Pletser 
Laura Lotti 5.a, Ranga Pet-
ra 5.b és Rozner Éva Má-
ria 6.b osztályos tanulónk. 
A versenyzőknek egy köte-

lezően előírt és egy szabadon 
választott népdalt kellett be-
mutatniuk, amelyek Kodály 
Zoltán gyűjtéséből szár-
maztak. Az eredményhir-
detésre ugyan sokat kellett 
várni, de megérte, mert szép 
eredménnyel tértünk haza. 
Kiss Barnabás Milán em-
léklapot kapott, Mikó Fanni 
különdíjas lett. Ranga Petra, 
Pletser Laura Lotti megosz-
tott 2. helyezést ért el Roz-
ner Éva 1. helyezett lett az 
5-6. évfolyamosok kategóri-
ájában és meghívást kapott 
a helyi baptista és reformá-
tus egyház húsvéti rendez-
vényére.

Gratulálunk!
Igmándi Zita

felkészítő tanár

Dobogós versmondók
Április 20-án a Mezőfalvi 

Petőfi Sándor Általános Is-
kola hagyományaihoz híven 
területi versmondó versenyt 
rendezett alsó tagozatosok 
számára. A jelentkezők-
nek egy szabadon választott, 
magyar költő versét kellett a 
zsűri és a közönség előtt el-
szavalnia.

Iskolánkat két tanuló 
képviselte, akik mindketten 
gyönyörűen adták elő a ver-
süket, így megérdemelten a 
képzeletbeli dobogóra áll-
hattak: 

– a harmadik osztályo-
sok között Libor Ádám 
(3.b) a legjobb szavalónak 
bizonyult, I. helyezést ért 
el - felkészítő tanára Tóth 
Zoltánné, 

– a negyedik osztályo-
sok 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

A felsősök között a legjobb szavaló

Kata megnyerte a versenyt
Április 29-én Dunaújvá-

rosban, a Móra Ferenc Ál-
talános Iskolában az SNI-s 
gyerekek három katagóriá-
ban ( vers, próza ének ), és 
három korosztályban (1-2., 
3-4.,5-8. évfolyamok ) mér-
hették össze tudásukat.

Iskolánkból Blau Katát 
neveztem versmondás kate-
góriában. Kata 6. osztályos, 
nagyon szereti a történelem 
tantárgyat, így egy történel-
mi balladát választottunk. 
Ráadásul Arany- emlék-
év van, így A walesi bárdok 
című alkotással állt ki a hall-
gatóság és a zsűri elé 18. ver-
senyzőként.

Nagyon elkápráztatta a 
jelenlévőket a ballada gon-
dolatainak hibátlan közvetí-
tésével, amelyet tökéletesen 
árnyalt a hangsúlyozással, 

hangerőváltással, az arcjáté-
kával, azaz minden verbális 
és nonverbális eszközt pont 
jó mértékben vetett latba. 
Büszkén vette át az 1. he-
lyezettnek járó oklevelet és a 
könyvjutalmat. Gratulálunk 
a szép eredményhez!

Panyi Erika

Logikai matek
Iskolánk diákjai logikai 

matematika versenyen vet-
tek részt április 4-én, Elő-
szálláson. A minden évben 
megrendezésre kerülő ver-
senynek az előszállási Árpád 
fejedelem általános iskola ad 
otthont. Az érdekes felada-
tokat négyfős, harmadiko-
sok és negyedikesek alkotta 

csapatok oldják meg. Isko-
lánk rendszeresen jól sze-
repel ezen a versenyen. Az 
idei évben a második helyet 
hoztuk el. A győztes csapat 
tagjai: Lampert Olivér 3.a, 
Krizsán Krisztina 3.b, Posz-
pischil Lőrinc 4.a, Osvai Ger-
gő 4.b osztályos tanulók vol-
tak.
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Cimbora könyvajánló
John Flanagan:
A vadonjáró tanítványa
Will és társai árvák vol-

tak. Neveltetésüket Rőthegy 
uradalom lordjának, Arald 
báró nagylelkűségének kö-
szönhették. Will csak annyit 
tudott apjáról, hogy lovag 
volt , ezért ő is arról álmo-
dozott, híres lovag válik be-
lőle. Ám a kiválasztás nap-
ján szembesül azzal, hogy 
kisebb és vékonyabb terme-
te miatt nem veszik fel Rőt-
vár Hadiiskolájába. Ehelyett 
Halt inasa lesz, a titokzatos 
Vadonjáróé, akinek különle-
ges képességeit , fekete má-
giának 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 vá-
gyott, nem éles kard és nem 
csataló, de amikor ő és Hald 
egy reménytelennek látszó 
küldetés során megpróbál-
ják megakadályozni a Király 
meggyilkolását, be kell lát-
nia, a Vadonjárók fegyverei 
nem is olyan haszontalanok. 
Will merészsége és ügyessé-
ge kivívja, a társai és a város 
tiszteletét. Így később már 
cseppet sem bánja, hogy így 
alakult a sorsa. 

Ha te is kíváncsi vagy mi-
lyen kiképzésezésben része-
sülnek a Vadonjárók, és mi-
lyen izgalmas küldetéseken 
vett részt Will, ajánlom ezt 
a könyvet neked, és ha tet-
szett, a további három ré-
szét, melyben újabb izgal-
mak várnak.

Pletser Kevin Márk 
6/a

Új szolgálati járművet kaptunk az önkormányzattól

Köszönik a polgárőrök
Április hónapunkba is a 

régi szlogennel tudjuk kez-
deni híreinket: a lakosság sé-
relmére elkövetett bűncse-
lekmény településünkön nem 
történt!

Városunk túl van az év első 
nagyrendezvényén, az Alma-
virág Fesztiválon, ami az idén 
közel 3000 látogatót vonzott 
a helyszínre. Elmondhatjuk: 
a rendezvény idején és utá-
na rendbontás nem történt. 
A látványos fellépések ide-
je alatt is egyesületünk tagjai, 
az adonyi rendőrőrs dolgozói 
és a helyi körzeti megbízottak 
folyamatosan járőröztek a te-
lepülésünk területén a megfe-
lelő 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 mindannyiuk-
nak tenni kell valamit.

Egyesületünk a múlt hé-
ten birtokba vehette az ön-
kormányzat segítségével 
megvásárolt új szolgálati jár-
művünket, amit Rácalmás 
közbiztonságának javítása ér-
dekében fogunk használni. 
Az új gépjármű vásárlásához 
egyesületünk az ár közel öt-
ven százalékával járult hozzá 
olyan formában, hogy az idei 
évi támogatásáról lemondott, 
és azt önkormányzatunk a 

gépjármű megvásárlására tud-
ta fordítani.

Köszönetet mondunk Rá-
calmás képviselő-testületé-
nek, valamint a rácalmási la-
kosoknak, hogy az anyagi 
forrást számunkra biztosítot-
ták.

Tagjaink továbbra is ellát-
ják vállalt feladatukat, és őr-
ködnek békés hétköznapjaink 
felett.

Egy hónap alatt sokat ja-
vult az illegális szemétlera-
kó-helyek állapota, ami lovas 
polgárőreinknek nagyban kö-
szönhető, mert a figyelemmel 
kísértek, olyan helyeket, ahol 
nem megengedhető a sze-
métlerakás. Tevékenységükre 
nagy szükség van.

Kérünk minden olyan bün-
tetlen előéletű személyt, aki 
szeretne tenni lakóhelye jó-
nak mondható közbiztonságá-
nak megőrzéséért, jelentkezzen 
bármelyik polgárőr tagunk-
nál, vagy minden hónap utol-
só péntekén tartandó közgyű-
lésünkön a művelődési házban 
19.30 órától. Nyugdíjasok je-
lentkezését is tisztelettel várjuk!

Köszönetet mondunk min-
den olyan helyi és nem helyi 
lakosnak, aki adója 1 %-ával 
egyesületünk számára rendel-
kezett, és ezzel is hozzájárult 
biztonságos hétköznapjaink-
hoz.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István 

elnökségi tag
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Igazságtalanság
A Bartók Kamaraszín-

ház és Művészetek Háza az 
1956-os forradalom 60. év-
fordulója előtt tisztelgett a 
2016 októberében bemuta-
tott Igazságtalanság című 
történelmi drámájával, amely 
a Mansfeld-per és a Tóth Ilo-
na-per dokumentumaira tá-
maszkodva készült. 

A darab létrehozását a 
Nemzeti Kulturális Alap és 
az 1956-os Emlékbizottság 
támogatta. 

A 2017-es év januárjától 
már drámapedagógiai fog-
lalkozás is kapcsolódik az 
előadáshoz, amelynek célja, 
hogy a történet feldolgozását 
és megértését segítse elő a fi-
atal generációkban. 

A mi iskolánk két 8. osz-
tályával március 24-én láto-
gattunk a színházba kollé-
gámmal, Baksa László tanár 
úrral, mivel egy komplex, há-
rom órás program részesei le-
hettünk.

A mi 34 főből álló nyol-
cadikos csoportunk a vasváris 
diákokkal együtt vett részt a 
program állomásain. Elő-
ször a darabhoz kapcsolódó 
felkészítő beszélgetés zajlott 
két csoportban. Mivel a da-
rab két főszereplője a 15 éves 
Mansfeld Péter és a 24 éves 
Tóth Ilona orvostanhallgató, 
ezért előzetesen a gyerekek-
nek egy átlagos mai tizenéves 
fiút és egy huszonéves lányt 
kellett kitalálni, elnevezni és 
külső, belső tulajdonságokkal 
felruházni, megnevezni ér-
deklődési körüket, kapcsola-
tukat szüleikkel, kitalálni ál-
maikat, céljaikat. 

Mindkét csapat ismertet-
te az általuk kitalált fiatalt a 
másik csapattal, majd ezután 
tekintettük meg a darabot. 

A darab szövegkönyve re-
mek. Galambos Attila írta, 
Csadi Zoltán rendezése. 
Tóth Ilonát Tőkés Nikoletta 
alakítja, Mansfeld Péter sze-

repében Rábavölgyi Tamás 
látható. Négyőjük tehetségé-
nek köszönhetően egy olyan 
alkotás született, amelynek 
üzenete eljutott a fiatalok-
hoz: az 1956-os fiatalok sor-
sán 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 emlé-
kezet az élet. Ez éltet. Aki-
nek nincs emlékezete, lét-
felejtésben él, elfelejti, mi 
történt vele, honnan jön és 
hová megy. Nem él, csak kal-
lódik” - vallja Csadi Zoltán 
rendező.

Tapintható közelség-
be hozta Mansfeld Pétert és 
Tóth Ilonát a darab azzal, 
hogy megismerhető, valósá-
gos emberekké váltak, akik 
ugyancsak álmodoztak, vá-
gyakoztak, de voltak félelme-
ik is, ahogy bármelyikünk-
nek vannak a 21. században 
is. 1956-ban az alkotás fiatal-
jait egészen más dolgok fog-
lalkoztatták, más tulajdon-
ságok jellemezték, mint egy 
mai fiatalt. Ma leginkább a 
virtuális világban élik min-
dennapjaikat. Egy kattin-
tással 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 össze-
kötők által a különböző fel-
kelő központokhoz, a szava-
kat igazi fegyverek váltották 
fel, és a forradalom sajnos na-
gyon is valóságos volt. 

Az előadás után a látot-
takat feldolgozó foglalkozás 
következett. A darabban lá-
tott két valóságos szereplőről 
kellett leírni minden infor-
mációt a két csapatnak, majd 
ismertetni egymással. 

Meglepően ügyesen dol-
gozott mindkét csapat, tehát 
az előadás érthető, felfogha-
tó, átélhető, sőt elgondolkod-
tató volt a gyerekek számára.

Több improvizációs fel-
adat következett még: tele-
fonbeszélgetés a börtönben 
egy üvegfal mögött ülve, és 
elképzelni, miként búcsúz-
hatott Pétertől édesanyja, aki 
már ügyvédjétől tudta, hogy 
fiát valószínűleg ki fogják 
végezni. A reményvesztett 
édesanya mit mondhat ilyen 
helyzetben fiának? 

Ilonához szerelme érke-
zett a börtönbe. Ilona tudta 
már sorsát, tudta, hogy álma-
ik, terveik már nem valósul-
hatnak meg. Mit mondhat-
tak utoljára egymásnak? 

Igen jól mozgósította ez a 
feladat a képzelőerőt, beleélő 
képességet, értelmet egya-
ránt. 

Felmerült két kulcskér-
dés is.

1) Lehet-e a végsőkig ki-
tartani az igazság mellett?

2) Én tudnék-e felelőssé-
get vállalni és áldozatot hoz-
ni másokért, akár az életem 
árán is?

Tartalmas, rendhagyó há-
rom órát tölthettek el a gye-
rekek a színészekkel, dráma-
pedagógusokkal, s igen 
alaposan körüljárták a fele-
lősségvállalás kérdését, bon-
colgatva, elemezve a kita-
szítottság, a tisztesség, a 
becsület és kötelesség fogal-
makat, amelyek alappillérei a 
darabnak. 

Köszönet az NKA-nak, az 
1956-os Emlékbizottságnak, 
és a Bartók színház részéről 
a darab alkotóinak, színésze-
inek, hogy részesei lehettünk 
a 60 évvel ezelőtt történt 
események valós és elképzelt 
szeletének, hiszen Mansfeld 
Péter és Tóth Ilona a való-
ságban soha nem találkozott, 
hallott egymásról.

Köszönet igazgató úrnak, 
hogy támogatta és engedé-
lyezte, hogy tanítási napon 
elvihettük kollégámmal nö-
vendékeinket erre a komoly 
programra. A szülőknek is kö-
szönöm, hogy minden nyol-
cadikosnak megválthattuk a 
színházjegyet, amely gesztus 
az ő álláspontjukat is tükrözi.

Igazságtalanság lenne bár-
mit is elfelejteni ´56-ról, éb-
ren kell tartani hőseink emlé-
két kétségeikkel, félelmeikkel 
és minden nagyszerűségük-
kel együtt.  Panyi Erika

színházi szaknevelő
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Méhes Gyöngyi család-
kutató hívta fel a figyelme-
met, 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 Ferdi-
nánd (1850-1907) ulánus 
főhadnagy, ráczalmási la-
kos eljegyezte Berkes Ilo-
nát (1857-1930), aki szintén 
Ráczalmáson élt!? Ferdiánd 
német ősei Ljubjanában él-
tek, Ilona szülei pesti pol-
gárok voltak. 1881-ben ösz-
szeházasodtak és a kutatások 
alapján itt éltek Ráczalmá-
son, kúriájuk és nagy vagyo-
nuk volt. A következő 20-25 
évet az újságok hírei alapján 
végig követhetjük. Nagy tár-
sasági életet éltek. Ferdinánd 
itt Ráczalmáson híres lóver-
senyeket rendezett. Ilonával 
együtt részt vettek az ama-
tőr színjátszó kőrben (érde-
kes, hogy édesanyja Berkes 
Sándorné is gyakran szere-
pelt a színjátszók sorában). 
Kúriájuk kedvenc találkozó 
helye a környék intelligenci-
ájának. A ház úrnője valósá-
gos védangyala volt a vidék 
szegénynépének.

Gyermekük, Máhr Nán-
dor (1882-1921) Ráczalmá-
son született. Alapfokú isko-
láit itt végezte, majd Pesten 
tanult. Diplomata pályára 
készült, ezért a tudomány-
egyetemre iratkozott be. 20 
éves korában távoli roko-
nától váratlanul kettőmillió 
korona értékű vagyont örö-
költ. 

Az egyetemet otthagy-
ta és az örökölt vagyonból 
élt. Színészi körökben szere-
tett mozogni és szórakozni. 
A léha élet sokba került: 
kártya, lóverseny, 
autó a barátok-
nak és barát-
nőknek, stb. 
A ló szere-
tete, melyet 
apjától örö-
költ, ben-
ne maradt a 
pesti évekre is. 
1904-ben aktív 
szerepet vállalt az 
ügető versenyek újra indí-
tásában. 

Közben megismerkedett 
Keleti Juliska (1985-1972) 
színésznővel, akit 1905-ben 
feleségül vett. 

1906-ban a vagyon rom-
jaira támaszkodva – a 48-as 
párt színeiben – képviselő-
jelöltként indult a rácalmási 
kerületben, de alulmaradt a 
vetélkedésben.

1907-ben Klára nevű 
gyermekük született és a hí-
res színésznő- Fedák Sári- 
volt a keresztanyja. 

Keleti Júliska „jó partner-
nek” bizonyult a pénz szórá-
sában. Nem csak az örökölt 
vagyon, hanem Nándor saját 
vagyona is elfogyott. Az ár-
verések a ráczalmási kúriá-
ban egymást érték. 

Mellékesen megemlítem, 
hogy Keleti Juliska 1907-
ben több hónapon keresztül 
Kosztolányi Dezső „Feke-
te Vénusza”  volt. Juliska eb-
ben az időben már válófélben 
volt és nem is viszonozta tel-
jes mértékben ezt a szerelmet. 

Amikor a vagyon elfo-
gyott, a szerelem is elapadt, 
a házastársak elváltak. Julis-
ka Amerikába ment, színészi 
karriert csinált. 

Máhr Nándor a vagyon 
fogytával még uralni tudta a 
helyzetét. 1906-ban színész-
nek állt és Nagy Endre Kaba-

réjában játszott. Egy-két 
év alatt a legismer-

tebb és legnép-
szerűbb szí-
nészek közé 
küzdötte fel 
magát. A 
pesti szín-
padok egyik 

legegyénibb 
és legötletesebb 

művésze volt. A 
vidéki dzsentri ta-

lentumával és szeretetre-
méltó modorával meg-
hódította a pesti 
bohém világot. 
Egy-egy Tisza 
István és Lu-
kács László 
karikatúrá-
járól hetekig 
beszéltek az 
emberek. A 
Nagy Endre 
kabaré rendsze-
resen járta a vidéket 
is, így az egész országban 
ismertté vált. 

A tízes évektől Máhr Nán-
dor számára a színházi jöve-
delem kevésnek bizonyult, 
kevesebb fellépése is adódott. 
A hajdani milliomos hónapos 
szobában élt édesanyjával. 
Édesanyja beteg lett, szana-
tóriumba került, de Nándor 
már nem tudta ezeket a költ-
ségeket sem fizetni. A gon-
dok megtámadták az ideg-
rendszerét, oly mértékben, 
hogy a színpadi pályáról is le 
kellett mondania. Volt fele-
sége Amerikából néha-néha 
küldött neki egy-egy csoma-
got. Idegbaja egyre súlyosabb 
lett, a búskomorság és a súlyos 
idegbaj tünetei erősen mutat-
koztak rajta. Be kellett szállí-

tani a Lipótmezei Ideggyógy-
intézetbe, ahol 1921-ben 
meghalt. 

Halála után az újságok 
méltatták Máhr Nándor 
művész karrierjét ezekből 
idézek: „Élete, karrierje, sze-
relme és halála egy érdekes 
ember színes, szomorú re-
génye; Élete végén nagyon-
nagyon nyomorgott; Nem 
tudott leszokni arról, hogy 
finom úr volt és kifosztva, 
elhagyatva is inkább éhezett 
és beleörült, de úr akart ma-
radni; A züllött nagyváros-
nak egy szegény áldozata”.

Keleti Juliska 1924-ben 
hazatért és az operett-

színházban játszott. 
1925-ben visz-

szament Ame-
rikába és férj-
hez ment 
egy amerikai 
milliomos-
hoz. Klára 

lánya a Guth 
színiakadémia 

növendéke volt és 
1930-ban a „Tanító-

nő” címszerepében mutat-
kozott be igen nagy sikerrel. 
Édesanyja a bemutatóra Bu-
dapestre érkezett, majd lá-
nyával együtt visszamentek 
Amerikába, ahol Klára ko-
moly színészi sikereket ért el.

Máhr Nándor a Kerepesi 
úti temetőben nyugszik. 

Megjegyzem, hogy Máhr 
Nándorral és Keleti Juliská-
val az újságok annyit fog-
lalkoztak, hogy könyveket 
lehetne megtölteni a cik-
kekkel. Még a 30-as években 
is visszaemlékeznek Nán-
dor színészi alakításaira, de 
még 2015-ben is az Alföld 
című folyóirat hosszú elem-
zést közöl Nándor, Juliska és 
Kosztolányi kapcsolatáról.

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

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

információjuk.

Kis anyakönyv

Cserkész hírek
Április első fele a húsvét jegyében telt. Passió virágvasár-

nap, 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, fafara-
gó, kosárfonó, jelvénykészítő, nyílvessző gyártó), városi nyo-
mozójáték, íjászverseny, falmászó torony, vadonlakó- és vízi 
cserkészet, mini kalandpark. Környezetvédelemmel, víz- és 
energiagazdálkodással is ismerkedhettünk. Este misével zár-
tuk a programot. Az ámenre eleredt az eső, fáradtan, de jó-
kedvvel 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 foglal-
kozás végén szalonna- és virsli sütés, hozott anyagból.

Május 26-28. portya, helyszín a Rókavár. Próbáztatás, fo-
gadalomtétel, szombaton délután nyílt nap, szentmise, tá-
bortüzek, játékok, jó idő esetén fürdés a tóban.

Június 10. keresztavatás Kulcson. Rácalmásról a Pomó-
thy-üzletház elől 9 órakor indul a zarándoklat. Kulcson 11h-
kor kezdődik az avatás és a műsor. Kézműves vásár, gulyás, 
amatőr fellépők teszik teljessé a napot. 

Szeretnénk az idén is eljutni az egyházmegyei napra, me-
lyet pünkösdhétfőn, Székesfehérváron tartanak.

Július 1-9. kerületi nagytábor. Három megye több száz 
cserkészével töltünk el közösen tíz napot a Balaton-felvidé-
ken. 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 felügyele-
tünkkel a „Cserkészen az életre” táborokba. Szívesen látjuk 
őket is csapatunk programjain! Blau Sándor

Diákolimpia: megyei és országos 
döntőben a rácalmási gyerekek!

Bravúros dolgot vittek 
véghez a rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola al-
sós futballistái a Diákolimpi-
án: két korcsoportban is be-
jutottak a megyei döntőbe, és 
az U9-esek (az 1-2. osztályo-
sok) 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) megnyer-
ték mindegyik körzeti ver-
senyt, és bekerültek a megyei 
döntőbe, ami Székesfehér-
váron volt a Videoton ren-
dezvénycsarnokában. Már a 
döntőbe jutás is nagyon nagy 
szó volt, hiszen az utóbbi tíz 
év statisztikáját szemlélve 
a fehérvári gyerekeken kí-
vül egyszer-egyszer jutottak 

el odáig móri, sárbogárdi és 
dunaújvárosi gyerekek. Fejér 
megye nyolc körzeti bajnoka 
méretett meg egymással ez-
úttal is. Az U11-esek 4. he-
lyezést értek el, ami remek 
eredménynek számít. Az 
U9-esek pedig megnyerték 
a megyei fordulót és beke-
rültek az országos döntőbe, 
ami kiemelkedő teljesítmény. 
Már megyei szinten is párját 
ritkító, hogy például a szé-
kesfehérvári Tóvárosi csapat 
felett győzedelmeskedtek a 
mieink, nehéz mérkőzése-
ken. Az országoson pedig a 
Komárom, Eger, Fertőszent-
miklós, Dunakeszi, Rácal-
más csoportból gólaránnyal 
jutottak tovább a helyosztó-
ra, ahol Debrecennel, szol-
nokkal, Budapesttel játszot-
tak, és a 12. helyen végeztek. 
Gratulálunk. 

Az U9 edzője Garda Ist-
ván, az U11 edzője Ecső-
di Tibor, aki tavaly az U9-et 
edzette.

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

Rácalmás U9-es csapata képviselte Fejér megyét az országos dön-
tőben. Remekül helytálltak a gyerekek!
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Segítsünk Virágnak!
Barabás Virág gyógyu-

lását nagyon sokan szív-
ügyüknek tekintik. Szülei 
műanyag kupakokat gyűjte-
nek lányuk gyógyítására. Se-
gítsünk nekik!

Rácalmáson a vasboltban 
adhatók le az összegyűlt mű-

anyag kupakok nyitvatartási 
időben.

Virág szénmonoxid mér-
gezés miatt lebénult, kezelé-
sekre van szüksége, ám a csa-
ládja már nagyon nehezen 
tudja finanszírozni a rend-
szeres orvosi ellátást. 

Az eddig alkalmazott ke-
zelések hatása bizakodásra 
ad okot, ám folytatni kellene 
a gyógyterápiát! 

Segítsen ön is! Ne dobja 
ki a műanyag kupakokat, ha-
nem gyűjtse össze és vigye el, 
adja le a vasboltban!

Keresztszentelés 
a Mária úton

Első alkalommal indul 
szervezett zarándoklat a Má-
ria út térségünket átszelő sza-
kaszán. A zarándoklat jelentő-
sége előtt tisztelegve Kulcson, 
egy magánerőből felállított ke-
reszt felszentélésére kerül sor. 
A rendezvényre az ország min-
den részéből, de különöskép-
pen a környező településekről 
hívják és várják az érdeklődő-
ket! Az eseménnyel párhuza-
mosan kézművesvásár is lesz a 
Kalóz Pizzéria előtti téren.

Azoknak a rácalmásiaknak, 
akik szeretnének gyalogos za-
rándokként részt venni a ke-
reszt felszentelésén, csoporto-
san vezetett programot szervez 
a Rácalmási Cserkész Csapat.

Érdeklődni, jelentkezni le-
het a blau@gepida.ro, e-mail 
címen, vagy a 30/437-9109 te-
lefonszámon.

A program: 
– gyülekező: június 10-én, 

szombaton reggel 8.30-9.00 
között a Pomóthy áruház előt-
ti parkolóban

– 9.00 a keresztalja közös 
énekléssel indul Kulcsra, a Má-
ria 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 Má-
ria énekeket énekel, vers

– 11.15. ünnepi köszöntők 
– 11.30. a kereszt felszente-

lése - Bozai Márton plébános
– tiszteletadás a kereszt 

előtt, közös éneklés
– a zarándokok közös ebéd-

je
A szervezők azokat az ér-

deklődőket is szívesen látják, 
akik egyéni szervezésben sze-
retnének tisztelegni a kereszt 
előtt! 

A helyszín: Kulcs Arany Já-
nos 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 

 


