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Megint tettünk a virágos 
Rác almásért. 5. oldal

Köszöntő
A pedagógusnap alkal-

mából szeretettel köszön-
töm Rácalmás tanárait, ta-
nítóit, óvodapedagógusait, 
intézményi dolgozóit!

Schrick István
polgármester

Elköszöntek a nagycsoporto-
sok az óvodától 7. oldal

Dransfeldbe 
látogattunk

A pünkösdi hétvégén a 
németországi testvérváro-
sunkba látogatott egy 40 fős 
felnőtt delegáció.

A változatos program so-
rán jártunk a friedlandi me-
nekülttáborban, voltunk 
városnézés keretében a göt-
tingeni egyetemvárosban, 
amely után egy finom ebédet 
fogyasztottunk el egy közeli 
bioüzemben...

Írásunk a 4. oldalon

Rácalmás több mint 40 millió forint támogatást kapott a fejlesztésre

Vízi turisztikai megállóhely

A Magyar Kajak-ke-
nu Szövetség egy évvel ez-
előtt minősítette Rácalmást 
vízi turisztikai megállóhely-
lyé, most pedig a fejlesztésre 
is lehetőséget kaptunk. Rá-
calmás egyike annak a 10 
magyar önkormányzatnak, 

amely GINOP keretből 
több mint 40 millió forintot 
kap a Duna-parti létesítmé-
nyek, a megállóhely komplex 
fejlesztésére. A konzorciumi 
szerződést múlt héten írta 
alá polgármesterünk Buda-
pesten.

Schrick István polgármes-
tre elmondta: 

– Már a vízi megállóhely-
lyé minősítés is a Rácalmás 
SE Vízi-sport Szakosztály 
tevékenységének az elisme-
rése is volt.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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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:

június 28.
július 26.

Fogadóórák
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Pálinkás Tiborné 

2017. július 5.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 

Klárika és Julika nyugdíjba vonult
Az önkormányzat veze-

tői múlt héten köszöntötték 
nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból Szabó Istvánné Julikát és 
Hegedüs Klárikát.

Julika az önkormányza-
ti rendszer kialakításával, 
létrehozásával egy időben, 
1990-ben került a közigaz-
gatásba, Rácalmás polgár-
mesteri hivatalába. Először 
adminisztrátorként a képvi-
selő-testület üléseinek jegy-
zőkönyv-vezetői feladata-
it látta el, majd munkaköre 
1991. májusától kiegészült 
az anyakönyvi ügyek intézé-
sével, az év novembertől pe-
dig átkerült a gazdálkodá-
si előadói munkakörbe. Az 
országos és önkormányza-
ti választásokon a választási 
bizottságok mellett jegyző-
könyv-vezetőként közremű-
ködött.

Julika jóleső érzéssel em-
lékezik vissza a kezdeti idő-

szakra, amikor agitálta a 
helybélieket a beruházások-
ra, a vezetékes telefonhá-
lózat, a gáz, a csatornázás 
fejlesztésben való részvétel-
re. Személyében az önkor-
mányzati és közigazgatá-
si területen járatos, precíz 
szakembert ismertünk meg. 
Munkáját a legnagyobb 
odafigyeléssel, szorgalom-
mal és pontossággal végezte 
mindig. Azt mondja, nagyon 
szeretett az önkormányzat-

nál dolgozni, kiválóak a kol-
légák szakemberként és em-
berként egyaránt

Klárika ugyanezeket 
mondja el a hivatalban dol-
gozó kollégákról, nagy-nagy 
szeretettel beszél róluk és a 
munkájáról. Ő a rácalmási 
tanácsi hivatalba 1980-81-
ba került gyakornokként, 
ekkor ismerte meg Rácal-
mást, 1985-be örömmel jött 
ide dolgozni az adócsoport-
hoz, majd az önkormány-

zati rendszer kialakítását 
követően az addig megszer-
zett tudását és a tapasztala-
tát hasznosítva a pénzügyi 
csoporthoz került. Kivet-
te a részét a választási bi-
zottság munkájából, szer-
vezte a hulladékszállítást, a 
szúnyogirtást, az eboltást... 
1992-ben egy kolléga nyug-
díjazását követően átvette a 
házipénztárat és ezt a felada-
tot is ellátja a polgármeste-
ri hivatalban sok egyéb tevé-
kenysége mellett

Szabóné Julika és Hege-
düs Klárika szakmai tevé-
kenységét az önkormányzat 
Rácalmás Köz-szolgálatáért 
oklevéllel köszönte meg ta-
valy. 

Boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk mindkettőjüknek!

Az önkormányzat 
vezetői és a polgármesteri 

hivatal dolgozói

Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének felhívása
Miért érdemes a Mozgás-

sérültek Fejér Megyei Egye-
sülete tagjának lenni?

- Rendszeresen adunk 
tagjainknak tájékoztatást 
jogi, szociális és egészség-
ügyi kérdésekben.

- Ha sokan vagyunk a 
szervezetben, akkor hatéko-
nyabban tudjuk az érdekein-
ket képviselni.

- Jó egy közösséghez tar-
tozni, ahol megértik az em-
bert, és ha problémája van, 
tudja, hova fordulhat. 

A rácalmási csoportot az 
alábbi helyen és időpont-
ban kereshetik fel. Az ügy-
félfogadás Rácalmáson a 
Szigetfő utca 31-ben van 
minden hónap utolsó szer-
dáján 15-től 16 óráig. Cso-

portvezető: Pauer Gézáné. 
Elérhetősége 25/625-824, 
20/576-3141

A megyei iroda elérhető-
sége:

8000 Székesfehérvár, Er-
zsébet utca 20. Tel.: 22-316-
926.

E-mail: egyesület@
msfmegyesulete.t-online.hu

Isten éltesse 
Éva nénit!

Rácalmás, Táncsics M. 
utcában lakó Venczel Bar-
náné, Éva nénit köszöntöt-
te Rácalmás Város alpolgár-
mestere, Németh Miklósné, 
abból az alkalomból, hogy 
2017. május 21-én betöltöt-
te a 90. életévét.

Éva néni nagyon jó egész-
ségi állapotnak örvend, 4 
gyermekkel, 8 unokával és 
10 dédunokával büszkélked-
het.
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Településrende-
zési terv felül-
vizsgálata

Rácalmás Város Önkor-
mányzat a településrende-
zési terv felülvizsgálatát eb-
ben az évben indítja meg, 
amelyről 2017. június 20-án, 
lakossági fórum keretében 
előzetesen tájékoztatta a la-
kosságot.

Akinek a rendezési terv-
vel kapcsolatban bármiféle 
észrevétele, változtatási igé-
nye van, azt a fórumot kö-
vető 60 napon belül szóban 
vagy írásban jelezheti az ön-
kormányzat felé.

Polgármesteri Hivatal

VÁLTOZÁS 
a hulladékszál-
lítással kapcso-
latos ügyintézés 
területén!

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a hulla-
dékszállítással kapcsolatos 
ügyintézés a polgármeste-
ri hivatalnál megszűnt! Ko-
rábban az önkormányzat né-
hány feladatot átvállalhatott 
a Dunanett Kft-től, segítve 
ezzel is a lakosságot. A jövő-
ben ezen feladatok ellátását 
a hulladékszállító cég kéré-
sének eleget téve a Hivatal 
már nem végezheti. Ezért a 
szeméttároló edények igény-
lése és cseréje, valamint hul-
ladékgyűjtő zsák vásárlá-
sa kizárólag a Dunanett Kft 
ügyfélszolgálatán lehetsé-
ges! (Cím: 2400 Dunaújvá-
ros, Budai Nagy A. út 2., tel: 
25/436-535) 

Kérjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az elkövetkezen-
dőkben a hulladékszállítás-
sal kapcsolatos igényükkel, 
kérdésükkel a Dunanett Kft 
ügyintézőihez legyenek szí-
vesek fordulni!

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Több mint 40 millió forint támogatást kaptunk a Duna-parti fejlesztésre

Komoly vízi túrisztikai 
megállóhely lesz Rácalmáson

Folytatás az 1. oldalról.
– Az önkormányzattal 

karöltve a vízi sport szak-
osztály mindent megtett az 
elmúlt években a Duna-par-
tunk kínálta lehetőségek, a 
turizmus és a vízi sportok 
népszerűsítése érdekében. 
Bizonyára mindenki emlék-
szik arra, hogy 7-8 évvel ez-
előtt még libalegelő volt a 
parton és fütyült a szél a fű-
szálak között. Mára viszont 
kikötő és csónakház várja a 
sportolni vágyókat, a folyón 
érkező és nálunk pihenni 
megálló kajakosokat, kenu-
sokat, csónakosokat. A fej-
lesztés azért is fontos lesz 
számunkra, hiszen Dömös 
alatt Rácalmás a követke-
ző dunai megállóhely, amely 

részesül a GINOP pályázati 
támogatásból.

Schrick István elmond-
ta azt is, hogy a pályázat be-
nyújtása után az önkormány-
zat, mint projektpartner 
saját forrásból megrendelte 

a vízi megállóhely fejlesz-
tés kiviteli terveit, hogy ezek 
meglétével is gyorsítsa a fo-
lyamatot. Ennek köszönhe-
tően a támogatási szerződés 
aláírása után el is kezdődhet 
a munka.

Helyi rendelet az együttélés szabályairól

Vasárnap délután tilos füvet nyírni
Rácalmás képviselő-tes-

tülete helyi rendeletet al-
kotott a május 22-én meg-
tartott ülésén a közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyairól és ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeiről. 
A rendelet Rácalmás lakóte-
rületi, üdülő és mezőgazda-
sági (zártkerti) övezetében 
az ingatlanokon végezhető 

építési, bontási tevékenység-
re, kertépítésre, zöldfelület 
fenntartásra terjed ki.

Rácalmásnak ezeken a 
részein az ingatlanon kert-
építéssel, zöldfelület-fenn-
tartással kapcsolatos, zajki-
bocsátással járó tevékenység, 
így különösen motoros fű-
nyírás, motoros fakivágás, 
kerti traktor üzemeltetés és 

zajkibocsátással járó építési 
és bontási tevékenység mun-
kanapokon 7 és 20 óra kö-
zött, szombaton 9 és 17 óra 
között, vasárnap, munkaszü-
neti nap és ünnepnap 9 és 12 
óra között végezhető. Vasár-
nap délután tilos!

Aki a közösségi együtt-
élés alapvető szabályainak 
betartását elmulasztja, ter-
mészetes személy esetén 
20-200 ezer forintig, jogi 
személy vagy jogi szemé-
lyiséggel rendelkező szerve-
zet esetén 50 ezertől 2 millió 
forintig terjedő közigazgatá-
si bírsággal sújtható. A ren-
delet 2017. július 1. napján 
lép hatályba.

(A helyi rendelet teljes 
terjedelmében megtekinthe-
tő Rácalmás hivatalos hon-
lapján és a városháza hirde-
tőtábláján.)
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Drasfelbe látogattunk

A pünkösdi hétvégén a 
németországi testvérváro-
sunkba látogatott egy 40 fős 
felnőtt delegáció.

A változatos program so-
rán jártunk a friedlandi me-
nekülttáborban, voltunk 
városnézés keretében a göt-
tingeni egyetemvárosban, 
amely után egy finom ebédet 
fogyasztottunk el egy közeli 
bioüzemben.

Péntek délután Európa 
egyetlen működő sópároló 
üzemébe látogattunk el. A 
250 millió évvel ezelőtt ki-
száradt tengerből származó, 

450 mélyről felhozott só ter-
melési folyamatát nézhettük 
végig az aktív kereskedelmi 
tevékenységet folytató ipari 
műemlékben.

A Németországban töl-
tött napok a fogadó csalá-
dokkal való szabad progra-
mokra is lehetőséget adtak. 
Így az újonnan kiutazók az 
ismerkedésre, a visszatérők 
pedig a régóta ápolt kap-
csolatok továbbmélyítésére 
is sort keríthettek. A fogadó 
családokkal közös vasárnapi 
teázás és süteményezés so-
rán fényképes kivetítést lát-

hattunk a testvérkapcsolat 
27 évéről. Nagy nevetések 
és kedves anekdoták hang-
zottak fel a képek nézegeté-
se közben. 

Schrick István polgár-
mester részére meglepe-
tésként egy névvel ellátott 
padot állítottak „a padok 
városában”. Ahogy a tele-
pülés polgármestere, Cars-
ten Reihbein elmondta, a 
kedves gesztussal azt sze-
rették volna kifejezni, hogy 
városunk első embere min-
dig szívesen látott vendég 
Dransfeldben.

Dransfeld közösségi ren-
dezvényeknek teret adó épü-
letében szombat este Schrick 
István, Rácalmás polgár-
mestere, Mathias Eilers, fő-
polgármester, közös tanács 
elnöke és Hans-Jürgen Beis-
ter, Scheden polgármestere is 
beszédet mondott, melyben 
kiemelték a régóta meglévő 
kapcsolat értékét. Olyan ér-
ték ez, mely nem működik 
magától; melyre időt, ener-
giát áldoznak a rácalmási 
és a testvérvárosunk vezetői 
is. Nem különben energia 
- ami sokszorosan megté-
rül - azoknak a családoknak, 
akik aktív részesei a párat-
lan években való vendéges-
kedésnek, és a páros év tava-
szán való vendégfogadásnak. 
27 év nagy idő. Már felnőtt 
egy generáció, akik kezdet-
ben, mint gyerekek utazhat-
tak Drans feldbe, ahol gya-
korolhatták a német nyelvet, 
és életre szóló élményekkel, 
vagy akár barátságokkal is 
gazdagodhattak. Azok, akik 
akár fiatalként, akár felnőtt-
ként megtapasztalták a Rá-
calmás-Dransfeld közötti 
több mint 1200 km-es uta-
zásokat, biztosan soha nem 
felejtik el! 

Kundra Anikó
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Megint tettünk a Virágos Rácalmásért
Ez év májusában 3600 db 

egynyári virágot (vinca, pis-
tike, begónia) és 600 db éve-
lő növényt (árnyékliliom, 
díszgyertya, kokárdavirág, 
menyecskeszem, levendu-
la, terülő rózsa, bíbor tűzeső, 
sziklakerti évelők) ültettünk 
el Rácalmás város köztéri vi-
rágágyásaiba.

Sajnos az elmúlt télen a 
hosszan tartó rendkívül hi-
deg idő megtizedelte a ta-
valy ültetett évelőket, ezek 
pótlását meg kellett olda-
ni. Amik viszont átvészel-
ték a telet, azok megerősöd-
tek és gyönyörűen virítanak. 
A még formálódó ágyásokba 
további évelő virágokat ren-
deltünk, és az egynyári virá-
gokkal kombinálva elültet-
tük azokat is.

A Jankovich-kúria dolgo-
zóival és az önkormányzat-
tal egyeztetve rendeltünk és 
helyeztünk ki virágokat az 
alábbi helyekre (zárójelben a 
virágágyás gondozója):

Üdvözlő tábla (Bodnár-
né, Gyöngyösi László)

Tóth Árpád utca-Fő 
utca sarok (Füléné Perusza 
Katalin tanárnő osztálya)

Közösségi tér (Nyugdí-
jas Klub, Cserkészek, Re-
mény Klub)

Szalagágyások (Vajk 
Íjász Szakosztály, Nordic-
Walking Klub, Református 
Gyülekezet, Baji család, 

Művelődési Ház, Cikk-
cakk Foltvarró Klub)

Régi önkormányzati 
épület melletti virágágyá-
sok

Önkormányzat
Művelődési ház környe-

zete (Nyugdíjas Klub)
Salamon szobor (Kiss 

család)
Salamon kút (Schmidt 

Lajosné)
Háborús emlékmű kör-

nyezete (Schmidt Lajosné)
Jankovich-kúria
Vasútállomás (Gyön-

gyösi László és neje)

Valamennyi virágágyás 
gondozó csapat nagyon aktí-
van vette ki részét a munká-
ból, segítséget nyújtottak az 
ültetésben a Jankovich-kúria 
és az önkormányzat dolgo-

zói is, köszönjük! Látszik a 
növényeken, hogy szeretet-
tel és örömmel foglalkoznak 
velük gazdáik, hiszen sze-
met gyönyörködtető látvány 
valamennyi virágágyás. Ter-
mészetesen a Milleniumi tó-
nál lévő rózsaliget (Manóvár 
Óvoda) és levendulaágyás 
( Jankovich-kúria), valamint 
a butiksor előtti rózsakert 
(nyugdíjas klub) is városunk 
virágos, szépen gondozott 
színfoltja, de itt pótlásra, 
egynyári virág ültetésre nem 
volt szükség.

Nagy örömünkre újabb 
személyek, társaságok csat-
lakoztak a virágágyások 
gondozóihoz, illetve egy-
egy alkalommal más magán-
személyek is bekapcsolód-
nak a köztéri virágosításba. 
A Közösségi téren az általá-
nos iskolából elballagó osz-
tály helyett a Remény Klub 

vette át az ágyást, a Szalag-
ágyásban pedig a Baji család 
és a művelődési ház csapata 
vállalt egy-egy éppen gaz-
dátlan részt. 

Az örömbe azonban egy 
kis üröm is vegyül, mert saj-
nos épp a frekventált helye-
ken a locsolás nem megol-
dott, illetve nem hatékony. 
Már most látszik, hogy az új 
ültetésből pár növény a nya-
rat, szárazságot nem fog-
ja túlélni - pedig elsősorban 
olyan növényeket válogat-
tunk, amik bírják a szárazsá-
got - ez sajnos eléggé elke-
seríti azokat, akik lelkesen 
ültetnek, kapálnak, szépíte-
nek.

Más helyen a szemben 
lévő háztól, kannából lo-
csolnak, de pl. az üdvözlő 
táblánál Gyöngyösi Lász-
ló jóvoltából egészen jó kis 
locsolórendszer lett kiala-
kítva. Már a vasútállomáson 
sem kell félni annyira a szá-
razságtól, itt szintén Gyön-
gyösi László könnyítette 
meg a virágok vízhez jutta-
tását.

A Virágos Rácalmásért 
mozgalom keretében beér-
kezett 2017. évi jelentkezési 
lapok feldolgozásra kerültek, 
az értékelő személyek pedig 
már meg is kezdték az utca-
frontok szemrevételezését. 
A jelentkezők létszáma a ta-
valyi évihez hasonlóan ala-
kult, a megtekintésre váró 
porták, utcafrontok száma 
kis híján eléri a hetvenet, 
közülük kilencen új jelent-
kezők. 

Kérjük a résztvevőket, 
hogy amennyiben tehetik, 
virágaikról, kertjükről küld-
jenek fotót az info@racal-
masivarosvedok.hu email 
címre.

Jó munkát kívánunk a 
kertekben és sok örömöt a 
virágokhoz!

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda

Medveotthonban jártunk
 Idén május közepén óvodánk mind az öt csoportja ellá-

togatott a Veresegyházi Medveotthonba majd a Tabajdi Me-
zítlábas parkba.

Nagy élmény volt valamennyi résztvevő számára mind-
két program. 

Pálinkás Tiborné

Uszodai élmények
Óvodánk Katica csoportosai június első hetét az uszodá-

ban töltötték. Köszönet ezért óvódásunk úszóedző anyuká-
jának, Berzlánovits Évának, aki költségmentesen megszer-
vezte számunkra az egy hetes úszótanfolyamot.

A gyermekek sokat fejlődtek, millió élménnyel zárták a 
hetet. 

 Pálinkás Tiborné

Az első családi napunk
Az idén első alkalom-

mal szerveztünk jótékony-
sági családi délutánt a szülői 
munkaközösség támogatá-
sával.

Számos program vár-
ta a családokat: Homokvá-
répítő verseny, foci bajnok-
ság, kézműves játszóház, A 
Lóca együttes koncertje va-
lamint régi kis óvodásaink 

mini hangversenye: Vári Pé-
terné Pásztor Magdolna ve-
zetésével.

A támogatásokból befolyt 
összegből udvari játékokat, 
rollereket kapnak a gyerme-
kek.

Köszönjük mindenkinek 
a támogatást, a segítő hoz-
záállást. 

Pálinkás Tiborné
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Elbúcsúztak 
a nagycsoportosok

Május utolsó péntek délelőttjén elbúcsúztak intézmé-
nyünktől azok a nagycsoportosok, akik szeptemberben el-
kezdik az iskolát. Körbejárták a csoportokat, az udvart a böl-
csődét ének szóval, versekkel búcsúztak.

A kisebb csoportokba járó gyermekek apró ajándékokkal 
kedveskedtek a nagyoknak.

Pálinkás Tiborné
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Újabb színdarabbal szórakoztatott 
minket a Rácalmási Játékszín Kör

Június 9-én és 12-én, kétszer is új előadást láthattunk a 
RáJáTSZIK – Rácalmási Játékszín Kör tagjaitól. A darab 
Friedrich Dürrenmatt: Fizikusok című művének feldolgo-
zása, melyet Ördögné Ruszthi Anna rendezésében vittek 
színpadra színjátszóink. A kétfelvonásos abszurd komédiá-
ban fantasztikus színészi teljesítményeket láthattunk, a né-
zők hitetlenkedve gondolhatták, hogy amatőr színjátszó tár-
sulatról van szó. Gratulálunk a szereplőknek, és köszönjük 
munkájukat!  K. A.

Piknik varrás hetedik alkalommal 
Rácalmáson

Június 10-én, szombaton a Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtárban működő Cikk-Cakk Foltvarró Klub piknik 
varrást tartott. A „Varrjunk a szabadban” mozgalom amerikai 
mintára 2010-ben indult hódító útjára Európában, melynek 
célja, hogy a fotelokból felállva, a jó levegőn, másokkal kö-
zösen alkotva hódoljanak szenvedélyüknek a kézimunkázni 
szerető emberek, minden év júniusában. Rácalmáson hete-
dik alkalommal került megrendezésre ez az esemény, Po-
lákovicsné Pálinkás Márta klubvezető szervezésében. Akik 
itt voltak, új technikákkal és szép munkákkal gazdagodtak.

Kundra Anikó

Néptáncos sikerek
A pünkösdi hétvégén De-

vecseren tartott néptáncfesz-
tiválra látogatott el a rácalmási 
Barina Táncegyüttes.

A zsűri tagjai Hahn-Ka-
kas István („Örökös Arany-
sarkantyús” táncos, a Népmű-
vészet Ifjú Mestere elismerés 
birtokosa, 2015-ben az OTP 
Bank Táncház díj nyertese, a 
Táncol„KODÓ” Táncegyüt-
tes vezetője) és Mohácsyné 
Lőrinc Hortenzia (néptánc-
pedagógus, „Örökös Arany-
gyöngyös” táncos) voltak.

Szakmai értékelésükről és 
élményeikről Bocsi Nóra és 
Molnár István Dániel szak-
mai vezetők meséltek:

„Meg vagyunk eléged-
ve a táncosok szereplésével, 
a zsűritől nagyon jó értéke-
lést kaptunk. Kiemelték az 
erőteljes, karakán énekhan-
gunkat, azt mondták, öröm 
volt hallgatni a mindkét 
produkcióban megszólaló 
énekes részeket. A táncmű-
hely vajdaszentiványi pro-
dukciójában a szakmai zsű-
ri elismeréssel méltatta a fiúk 
erőteljes és pontos csapáso-
lás technikáját azzal a mon-

dattal megfogalmazva, hogy 
»színpadszaggató«. A kore-
ográfia nagyon tetszett ne-
kik, élvezték a különböző 
táncművészeti megoldáso-
kat, amely nem hagyta lan-
kadni a figyelmüket.

A felnőtt és utánpótlás 
csapat közös dél-alföldi ko-
reográfiájának értékelésében 
elhangzott, hogy kiemel-
kedő a csapat lelkesedése, a 
jó megjelenés és kisugárzás, 
amiből látszik a csapatösz-
szetartás. 

Mikor meghallották, hogy 
két éve alakultak, akkor a 
hölgynek leesett az álla, és azt 
hiszem, ez volt a fénypontja a 
beszélgetésnek. Azt mondta, 
„Két év alatt ez igen!” Min-
den elfogultság nélkül azt 
gondoljuk, hogy jól sikerült 
minden táncunk, ezért jogo-
san örülhetünk a zsűri szak-
mai elismerésének.”

Gratulálunk minden tán-
cosnak és felkészítőiknek, és 
külön elismerés Rácz Kata 
és Matkó Dorottya szólistá-
inknak, akik Bakony Virága 
kitüntetést kaptak.

Kundra Anikó
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Térségi Zenei Gála 
Térségi Zenei Gálá-

nak adott helyet május 27-
én, szombaton délután a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár.

A Violin Művészeti Is-
kola rácalmási, dunaújvárosi, 
pusztaszabolcsi, dunavecsei 
és sárbogárdi telephelyein, 
a zeneművészeti ágon tanu-
ló legtehetségesebb fafúvós, 
zongorista, rézfúvós, gitáros 
növendékek egyéni és ka-
marazenei bemutatójára so-
kan voltak kíváncsiak.

A rendezvényt Arensz-
kij Szökőkút című művé-
nek előadásával Cegelnyik 
Jelena, a sárbogárdi tanszak 
zongoratanára nyitotta meg.

Bach- és Haydn-művek-
től Schumann, Krieger, Ka-
balevszkij klasszikus zenei 
alkotásain át napjaink köny-
nyűzenei műveiből hallhat-
tunk és láthattunk produk-
ciókat a gyerekektől és a 
tanáraiktól közösen.

Vári Péterné és Sztipán 
Orsolya rácalmási pedagó-
gusok produkciója minden-
kit megmosolyogtatott, akik 

a TV Maci zenéjét játszották 
fagotton és zongorán.

Nagy taps fogadta a 
rácalmási fafúvósok, a furu-
lya kamaracsoport, a gitá-
rosok és a zongoristák szép 
előadását.

A rendezvény és a tan-
év zárásaként a közön-
ség örömmel nyugtázhatta, 
hogy a „Zene az kell”, a Va-
lahol Európában c. musical-
bőll idézve.

A fellépő gyermekek kö-
zül volt, aki több éve ta-
nul valamilyen hangszeren, 
de láthattunk tehetséges és 
szorgalmas diákokat, akik 
csak néhány éve kezdtek el a 
zeneiskolában tanulni. A kö-
vetkező tanévben, reméljük, 
sokukkal találkozunk újra!

A gála végén Puskásné 
Radnó Ágnes igazgató kö-
szöntötte a szaktanárokat – a 
fentiek mellett Igmándi Zi-
tát, Fenyves Márkot, Görög 
Katalint, Hujberné Király 
Beátát és Törökné Király 
Kornéliát –, megköszönve a 
tanévben nyújtott eredmé-
nyes munkájukat.  K. A.

Vendégszereplés 
Dunaújvárosban

A Barina Táncegyüttes vendégeskedett a dunaújvárosi 
Csillagvirág Óvoda gyermeknap alkalmából rendezett tánc-
házában. Táncosaink táncbemutatót tartottak a kicsiknek, 
majd táncba invitálták őket, így ritmusgyakorlatokkal, ének-
léssel egybekötött játékos mozgással telt a délután.  K. A.

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár program-
jairól, rendezvényyeiről részleteket, a lapunkban megje-
lenteken kívül fotókat, plakátokata az intézményünk Fa-
cebook oldalán találhatnak. Böngésszenek kedvükre!

A soron következő válogatásban 
az 1930-as évek citeravirtuóza, Frondoffer György 

felvételei is hallhatóak lesznek.

Fischer és Ihász 
az ICA.D-ben

A Fejér megyei képző és iparművészek kiállítása volt lát-
ható májusban Dunaújvárosban a Kortárs Művészeti Intéz-
ményben. A tárlaton mutatták be a legfrissebb munkáikat 
az alkotók.

A zsűri két rácalmási művész munkáját találta bemuta-
tásra érdemesnek: Fischer József a „Királynő” és Ihász János a 
„Sav.áll” című alkotását láthatta a nagyérdemű.

Gratulálunk a helyi művészek sikereihez!
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Kalandtábor 
a Művelődési Házban 

2017. július 3-7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várjuk 6-14 éves gyerekek jelentkezését!  

Napi 3x étkezés, izgalmas programok és 
kézműveskedés! 

 

a tábor díja: 8500 Ft/ hét 
 

Információ és jelentkezés: 25/ 440-456, 

racmuvhaz@racalmas.hu 
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Könyvtári órák
A Rácalmási Művelődési 

Ház és Könyvtár a rácalmási 
Egészségház védőnőivel kö-
zösen invitálta május 24-én 
délelőtt a könyvtárba a kis-
gyermekes szülőket. Schm-
idt-Czetli Ágnes könyvtáros 
rendhagyó könyvtári óra ke-
retében a szülőknek és a gye-
rekeknek szóló könyvállo-
mányról mesélt, és szó esett 
az általános könyvtárhaszná-
latról is, majd kötetlen beszél-
getés következett. A rendez-
vényen részt vettek Rácalmás 
Város Önkormányzat Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szol-
gálatának munkatársai is.

Azokat a kismamákat és 
kisgyermekes szülőket, akik 
most nem tudtak részt ven-
ni a programon, nyitvatartá-

si időben szívesen várjuk a 
könyvtárunkba!

Május 30-án délután 
könyvtári órán vettek részt 
a Jankovich Miklós Álta-
lános Iskola 3. évfolyamos 
napközisei, Nagy Tamás ta-
nár úrral. Az órán a gyere-
kek megismerték a könyv-
tárhasználati szabályokat, a 
könyvtári könyvek sajátos-
ságait, a könyvtár felépítését, 
és a bátrabbak használták 
is a megszerzett ismerete-
ket. Egy játékos feladat után 
minden résztvevő ajándék 
könyvjelzővel és - reménye-
ink szerint - hasznos ismere-
tekkel tért haza. Köszönjük 
a tanár úrnak és a gyerekek-
nek, hogy eljöttek hozzánk!

Schmidt-Czetli Ágnes

Ünnepi könyvhét – 
könyvújdonságok

A Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesü-
lése Elnöksége az idei évben 
is megrendezte az Ünnepi 
Könyvhetet és a Gyermek-
könyvnapokat a budapes-
ti Vörösmarty téren, melyre 

június 8-12. között került 
sor.

A rácalmási könyvtár sok 
könyvújdonsággal lepte meg 
kedves olvasóit ezen alka-
lomból. A könyvek már köl-
csönözhetők a könyvtárban!

Nyár a könyvtárban

A tavaszi dekoráció után sok pozitív visszajelzést kaptunk, ezért 
elkészítettük a nyári dekorációt is. Reméljük, hogy ez a díszítés is 
sokak tetszését elnyeri, és szívesen válogatnak a könyvek között. 
Várunk mindenkit szeretettel és jobbnál jobb nyári olvasnivalókkal!

Szünet a könyvtárban
Felhívjuk kedves olva-

sóink figyelmét, hogy a 
könyvtár augusztus 1-től 
szeptember 4-ig zárva tart. 
A szünet előtti utolsó köl-
csönzési nap július 29., 
szombat, a szünet utáni első 
nyitvatartási nap szeptem-
ber 5., kedd. A szünet ide-
jére hosszabb kölcsönzési 

időt biztosítunk, így min-
denki bátran választhat 
nyári olvasnivalót!
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Móra Ferenc olvasási 
és helyesírási verseny 

2017. február 17-én ol-
vasásból és helyesírásból 
mérhették össze a felké-
szültségüket iskolánk 3-4. 
évfolyamának tanulói. 

Az olvasók ismert és is-
meretlen szöveg olvasásával 
mutatták meg a tudásukat.

A helyesírók tollbamon-
dást írtak, majd egy nyelv-
tani feladatlap kitöltése várt 
rájuk.

A verseny izgalmait me-
senézéssel és egy kis ven-
déglátással oldottuk, míg a 
javítás és az értékelés fontos 
feladatát kollégáink gyorsan, 
pontosan elvégezték.

Nagyon jó eredménnyel 
dolgoztak a versenyzők, kis 
különbségek döntöttek a he-
lyesíróknál.

Minden versenyző em-
léklapot és ajándék tollat ka-
pott a szóbeli elismerés mel-
lé, a legjobb olvasók könyvet, 
míg a legügyesebb helyes-
írók szép füzetet és tollat 
kaptak jutalmul.

Legjobb olvasóink
3. osztály 
1. Braun Szonja 3.a
2. Hingyi Nelli 3.a
3. Lampert Olivér 3.a 
4. osztály
1. Mészáros Gabriella 4.b
2. Poszpischil Lőrinc 4.a
3. Koszti Levente 4.b és 

Gurics Anna 4.a

Legjobb helyesíróink
3. osztály
1. Balogh Vivien 3.a
2. Somogyi Örs 3.a
3. Wágnre Luca 3.a
4. osztály
1. Poór Panna 4.b
2. Bodnár Zsófia 4.a
3. Katona Tibor 4.b

Köszönjük a felkészítő 
tanítók munkáját és gratulá-
lunk minden versenyzőnek a 
szerepléséhez!

 Fehér Györgyi 
és Füléné Perusza Katalin

 szervezők

Tavaszi papírgyűjtés 
az iskolában

Sikeresen lezajlott isko-
lánk tavaszi papírgyűjtése. 
Bár a tavaszi gyűjtésen min-
dig kevesebb papír gyűlik 
össze, mint az őszin, de így is 
elégedettek lehetünk. Több 
mint 8 tonna hulladékpapírt 
gyűjtöttek össze a segítőkész 
szülők és gyermekeik.

A gyűjtési eredmények 
a következőképpen alakul-
tak. Az alsós osztályok kö-
zött az 3.b osztály lett az 
első (862kg). Őket követte 

szorosan a 2. b (440 kg) és 
megosztott 3. helyen végzett 
az 1. a és az 1. b osztály. 

Felsőben a 5. a osztály volt 
a legeredményesebb (2083 
kg),második lett az 5. b csa-
pata (1364 kg). „Dobogós” lett 
még az 6. a osztály (662 kg).

 Itt szeretnék még egy-
szer köszönetet mondani az 
5. b osztály lelkes diákjainak, 
akik segítettek a papír mé-
résében, elpakolásában. 

Baksa László

Üzemlátogatás 
Ferencvárosban

Pályaorientációs célú üzemlátogatást szervezett a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a MÁV Ferencváro-
si Járműjavítójába május 17-én. A diákok számára költség-
mentes szakmai kiránduláson iskolánk műszaki érdeklődésű, 
felsős diákjai vehettek részt.

A kirándulás egy hosszú távú stratégia első állomása volt. 
A kamara abban próbál segíteni, hogy diákjaink valóságos 
képet nyerhessenek a munkaerőpiac lehetőségeiről és valós 
igényeiről.

Baksa László
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Jankovich hét diák szemmel
A korábbi évek hagyományait megszakítva az idei évben a 

Jankovich hét lerövidült a húsvéti szünet miatt. Ezáltal nekünk 
nyolcadikosoknak kellett jobban összeszedni magunkat és mozgat-
ni az osztályközösséget, hiszen a rövidítés a kampányolásból vett el 
időt. A hét csúcspontján ez mit sem változtatott. Csütörtökön dél-
től kampánycsend köszöntött be. Ekkor leszedtük az eddigi falra-
gaszainkat és dekorációinkat. Berendeztük a tornatermet a délutáni 
nagy diákigazgató választásra. Itt Őriztük a korábbi hagyományo-
kat! Voltak előre kiadott feladatok és voltak a helyszínen megvála-
szolandó kérdések! Nagy különbséggel nyert az osztályunk, az (N)
AGYMENŐK csapata! A pénteki programokat azért közösen bo-
nyolítottuk le. Szerintem mindenki talált az érdeklődési körének 
megfelelő kikapcsolódást. Több helyszínen párhuzamosan lehetett 
az időt tölteni. Reggel a hagyományokhoz híven megtartottuk az 
ötödikesek avatását a tornateremben. Szerintem ők is élvezték a já-
tékos feladatokat és mosolyogva mondták el a diákigazgatók után az 
esküt. Kilenc órakor nagy szirénázás közepette érkezett három kü-
lönféle gépkocsi az iskola udvarára. A Pálhalmai Országos Büntetés 
Végrehajtási Intézet egy IVECO típusú rabomobillal, a Dunaferr 
Létesítményi Tűzoltóság egy szerkocsival és a Rendőrség egy szol-
gálati személygépkocsival. Minden járművet végig lehetett mászni, 
kipróbálni és a hozzájuk kapcsolódó szakemberektől kérdezni. A 
BV-s járműből előkerültek a rendszeresített kényszerítő eszközök 
is, melyeket meg lehetett fogni, kipróbálni. Az iskola falain belül 
a többi rendezvény folyt. Egy teremben színházi jelmezekbe lehe-
tett beöltözni és fényképezkedni, egy másik tanteremben hajat fon-
tak, körmöt festettek. Akinek ez még nem volt elég annak az arcát 
is kifestették. Sok szép remekmű készült. Aki nagyon éhes volt kis 
sorban állás után popcornhoz is hozzájuthatott. Szakemberek segít-
ségével meg lehetett ismerkedni az újraélesztés technikájával, és ki 
is lehetett próbálni nekünk is. Nekem sikerült! A legfelső szinten a 
számítógépes teremben is sokan megfordultak, de itt tartottak be-
mutatót a tetőtérben az iskola íjászai is! Egy Captivity Szabadulós 
Játék is ki lett alakítva. Aki a játékos feladatokat kis csoportokban 
időn belül jól megoldotta az hatástalanította a jelképes bombát, aki 
nem tudta annak felrobbant! Délelőtt tíz órakor szinte az egész is-
kola a tornateremben jött össze! Mindenki nagyon várta a dunaúj-
városi Bartók Kamaraszínház beharangozott előadását. Kilenc tán-
cos érkezett tőlük és nagyon szép, látványos produkcióval rukkoltak 
ki mintegy fél órában a részünkre! Nagyon jó és szép előadás volt a 
részükről! Érkezett még előadó művész Raul, akivel beszélgetni le-
hetett, autógrammot kérni és fényképet készíteni. Népszerű volt ő 
is. A kisebbek kihasználták és élvezték az Iskola körül a lovas ko-
csikázás lehetőségét! Hipp-Hopp táncot is láthattunk a No Cont-
rol Dance Club előadásában, és még ki is próbálhattuk. Egész dél-
előtt itt volt két fiatalember különféle fegyverekkel. Velük lehetett 
beszélgetni, a fegyvereket megfogni és próbálgatni. Közben egy kis 
rövid kutya bemutatót is tartott nekünk volt iskolatársunk, Glocz 
Adrien és ügyes kutyusa. A programok zárásaként a két diákigaz-
gató elköszönt és a közös táncunkat eljárva befejeztük a Jankovich 
hetet. Bízom benne, hogy nem csak én éreztem jól magam, hanem 
az összes diáktársam is! 

Ezért a szép napért külön köszönet a segítő Szülőknek, Pálhal-
mai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetnek, Dunaferr Létesít-
ményi Tűzoltóság, Rendőrségnek, Bartók Kamaraszínháznak, Dó-
czi Zsuzsannának a logikai szabadulós játékért. Külön köszönet a 
dunaújvárosi TESCO áruháznak, a Rácalmási vállalkozóknak, akik 
támogattak minket… és az Iskolának.

Szendrey Kitti 8.a osztály

Szép sikerek matematikából
Március 30-án került 

megrendezésre a Dunaúj-
városi Vasvári Pál Általános 
Iskolában a XXIV. Eukli-
deszi Matematika Verseny. 
A megmérettetésen 9 váro-
si és város környéki általános 
iskolából közel 70 diák csil-
logtathatta meg matemati-
ka tudását. A verseny név-
adójához híven a feladatok 
többnyire geometria jellegű-
ek voltak. Iskolánkat 8 felsős 
tanuló képviselte e tanke-
rületi versenyben, évfolya-
monként 2-2 fővel. A leg-
sikeresebbeket ünnepélyes 
eredményhirdetésre hívták. 

Eredményeik:
Az ötödik osztályosok 

között III. lett Mészáros Bá-
lint (5.a) osztályos tanulónk 

(felkészítő tanára: Farkas 
Kálmán). 

A hatodik osztályosok 
versenyében I. helyezést ért el 
Veres Szabolcs (6.b) osztályos 
tanulónk (felkészítő tanára: 
Wernerné Galkovics Rita). 

A nyolcadikosok közül 
pedig II. helyezett lett Vad 
Zsombor (8.a) osztályos di-
ákunk (felkészítő tanára: 
Wernerné Galkovics Rita).

A tanulóink szorgalmas, 
kitartó munkájának ezúttal 
is meglett az eredménye, re-
mélhetőleg hasonlóan szép 
sikereket érnek majd el a kö-
vetkező tanévben is!

Szép teljesítményükhöz 
ezúton is gratulálunk!

Wernerné Galkovics 
Rita

Tehetség napi forgatag
Idén is részt vettünk a 

Dunaújvárosi Tankerület 
és a Mezőfalvi Petőfi Sán-
dor Általános Iskola, Előké-
szítő Szakiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezés-
ében létrejött a Tehetség nap-

ja elnevezésű rendezvényen. 
Ambrus Anetta 6.b, Csiszár 
Laura 6.a és Bányi Maja 5.a 
képzőművészeti, Tóth Iza-
bella 6.b pedig táncos tudását 
mutathatta be. Büszkék va-
gyunk rájuk! Dancs Esztella
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Osztálykirándulás a gyereknap jegyében!
Május 24-én a reggeli 7 

óra előtt már mindenki az is-
kola előtt gyülekezett, nagy 
izgalommal várva az osz-
tálykirándulást. Szép nap-
sütéses időben indultunk 
útnak. Kaposvár mellet-
ti Patcára utaztunk a Kati-
ca tanyára. Út közben a szép 
tájban gyönyörködtünk és 
közben meghallgattuk a tá-
jékoztatót a tanyáról, a sza-
bályokról és a napi lehető-
ségeinkről. Nyitásra meg is 
érkeztünk.

Az első utunk a kis vonat-
hoz vezetett. A szerelvénye-
ket egy traktor húzta. Min-
denki felfért a kocsikba és 
dudaszóval megindultunk a 

birtok körül. A látvány na-
gyon szép volt. Az egész ta-
nyát láttuk. Közben az eső 
felhők is kezdtek sűrűsöd-
ni felettünk. Nem ijedtünk 
meg és bevonultunk a bel-
téri csúszdaparkba. Nagyon 
hamar mindenki megtalálta 
a magának legjobban fekvő 
csúszó alkalmatosságot. A 
lankás, de hosszú csúszdától 
a rövid, de nagyon magas-
ról induló meredek csúsz-
dáig minden volt. Akinek ez 
nem volt elég nagy labirintus 
is volt az épületben telis tele 
játékokkal. Hamar elfárad-
tunk. Egy hangulatos kis ét-
teremben fogyasztottuk el az 
előre megrendelt ebédünket. 

Eddigre ismét szép idő lett a 
kis eső felszáradt. A délután-
ban elfoglaltuk a várat, meg-
néztük a farm állatait. Akit 
a régi mezőgazdasági gépek 
érdekeltek azok felmászhat-
tak rájuk és közelről is meg-
ismerkedhettek velük. A fiúk 
nagy örömére a markolókat 
kezelni is tudták.

Többféle ugráló alkalma-
tosságból választhattunk. A 
csapat egy része a dombol-
dalból csúszkált úgyneve-
zett hófánkokon, a másik 
része tricikliket, gokarto-
kat hajtott és versenyzett. 
Ami nagyon tetszett még 
a szivacslabdákkal való lö-
völdözés. A résztvevők két 

csapatra oszlottak és szi-
vacslabdákkal lőtték egy-
mást ágyúkból. A legvégén 
még a kiütlek nevezetű já-
tékot is bekapcsolták a ked-
vünkért.

Fáradtan, de élmények-
kel gazdagodva indultunk 
el hazafelé. Kis pihenőt tar-
tottunk, Dunaföldváron egy 
cukrászdában mindenki vá-
laszthatott magának két 
gombóc finom fagylaltot, 
vagy süteményt a gyereknap 
tiszteletére. Egy szép és fá-
rasztó napot köszönhetünk 
Zsuzsa tanár néninek és a 
szervezőnknek!

3.b osztály 
Szendrey Lili

Egy „utolsó” kirándulás
Mi az idei tanévben a 

végzősök lettünk. Elérkezett 
ez az év vége és a gyermek-
napi kirándulásunk is. Ismét 
édesapám szervezte meg a 
kirándulásunkat, ami a ko-
rábbi években nagyon jól si-
került. Ebből kiindulva is-
mét vártuk a meglepetéseket 
és a jó szórakozást!

Május 25-én az iskola 
előtt találkozott az osztály 
kisebb nagyobb csomagok-
kal. Felszálltunk az értünk 
jövő buszra és megindultunk 
a Bakonyba. Jócskán nyitás 
előtt leparkoltunk a Sobri 
Jóska Kalandpark parkoló-
jába. A belépők és tájékozta-
tó után elfoglaltuk a kis há-
zainkat is, ahol az éjszakát is 
töltöttük. Nyitásra minden-
ki átöltözve volt az általa vá-
lasztott játéknál. Sokan a kö-
télpályákon kezdték a napot. 
A fizikai felkészültségen túl 
ügyességre is nagy szükség 
volt. A drótkötélpályákon a 
csúszók jöttek be a legjob-
ban. A fiúk többször is tesz-
telték a lézerharcot. Sokat 
boboztunk és hófánkoztunk. 
A bátrabbak nem csak vizi-

bicikliztek, hanem vízi ride-
ren is tekertek. Akinek az 
adrenalin szintje kicsi volt, 
az kipróbálta a szabadesést 
is, illetve a megazippline-t. 
Zárórára mindenki kelleme-
sen elfáradt. A park terüle-
tén fogyasztottuk el a vacso-
ránkat, ami igen ízletesre 
sikerült. Köszönet érte az 
étteremnek. Vacsora után sé-
táltunk és még néhány játék-
kal játszottunk. Segíttettünk 
az esti tábortűz előkészítés-
ében. Mire ránk sötétedett 
a tűz is lobogott. Korábbi 
élményeket elevenítettünk 
fel. Meséltünk egymásnak 

az együtt töltött évek em-
lékeiből. Közben előkerült 
egy nagy adag pillecukor és 
nyársak is. Cukrot karame-
lizáltunk és úgy ettük meg. 
Sokunknak ez újdonság volt. 
Mikorra elfogytunk a törté-
nésekből, addigra minden-
ki fáradt volt. Elfeküdtünk 
négyesével a kis házakban. 
Reggel ismét az étteremben 
kaptunk reggelit, aminek az 
elfogyasztása után felkere-
kedtünk és át utaztunk Ta-
polcára. Itt a tavas barlangba 
jöttünk el, ahol idegenvezető 
segítségével megismerked-
tünk a látogató központtal. 

A látogatásunk fénypontja 
a barlangi csónakázás volt. 
Ketten-hárman álltunk ösz-
sze. Így kis csoportokba ke-
rültünk egy-egy csónakba és 
tettünk egy meghatározott 
kört. Látványos, de rövid 
volt. Innen energiát gyűjteni 
átsétáltunk a közeli pizzéri-
ába, ahol már vártak minket 
az előre elkészített pizzákkal. 
Alig volt társam aki rábírt 
volna az egészre. Feltöltő-
dés után sétáltunk a kis ta-
karos városba, megnéztük a 
tavakat , ahová a barlangból 
folyik a víz. Minden nagyon 
szép volt. Sajnos elérkezett 
a délután és megindultunk 
hazafelé. Még Székesfehér-
váron megálltunk egy gyer-
meknapi ajándék fagyizásra.

Estére hazaérkezve ismét 
elmondhattuk, hogy egy 
csodálatos osztálykirándu-
lással fejeztük be az együtt 
töltött éveket. Köszönet az 
osztályfőnöknek, Flóra né-
ninek, aki még most is elvál-
lalta velünk a két napot és a 
szervezőnek édesapámnak!

8.a osztály 
Szendrey Kitti
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Újabb kirándulás a Cimborákkal
A Cimbora Alapítvány-

tól meghívást kaptunk a 
Festetics Palotába, Érdi Ta-
más zongorakoncertjére. Ez 
máris kínálta annak a lehe-
tőségét, hogy elmenjünk egy 
másik fantasztikus helyszín-
re, a Csodák Palotájába.

Hosszas szervezés előzte 
meg a kirándulást - ki sze-
retne jönni, milyen buszt 
rendeljünk, hány órakor fo-
gadjanak minket a Csodák 
Palotájában… Végül elérke-
zett a várva várt nap.

Először a Festetics Pa-
lotát csodálhattuk meg. A 
Nemzeti Múzeum mögött 
húzódó épület a család városi 
palotája volt. A 18. századtól 
fontos szerepet betöltő épü-
letet Ybl Miklós tervezte. A 
palota már kívülről is szemet 
gyönyörködtető látványt 
nyújtott, de amikor megér-
keztünk a koncert helyszíné-
re, a tükörterembe, a muzsi-
kával együtt teljessé vált az 
élmény! Érdi Tamás tolmá-
csolásában három zeneszer-
ző életébe tekinthettünk be 
(Beethoven, Mozart, Schu-
bert), érdekességeket hall-
hattunk a gyermekkorukról. 
A zongoramuzsikát színe-
sítette egy-egy történettel, 
amellyel a híres komponis-
ták közelebb kerültek a cim-
borákhoz. Az előadás hang-
szerbemutatóval zárul.

A koncert után máris 
buszba ültünk, és indultunk a 
következő helyszínre: a Cso-
dák Palotája várt ránk min-
den technikai újdonságával, 
fizikai varázslataival. Öveges 
József professzor úr, a legen-

dás fizikatanár régi álma volt 
egy olyan hely, egy „tudomá-
nyos játszóterem” megnyitá-
sa, ahol kíváncsi gyerekek és 
felnőttek szabadon kísérle-
tezhetnek, kedvükre ismer-
kedhetnek a tudomány iz-
galmas világával. Nevet is 
adott neki: Csodák Palotá-
ja. „Én a megszállottja va-
gyok annak, hogy másoknak 
szellemi örömöt okozzak. A 
meglátás, a tudásgyarapítás 
örömét és boldogságát aka-
rom egyszerű kísérleteim-
mel mindenkinek megsze-
rezni” - vallotta. Neki sajnos 
nem sikerült akkor létrehoz-
nia egy ilyen intézményt, de 
a gondolat az 1990-es évek 
elején újra életre kelt.

Amikor megérkeztünk a 
Camponába, a „CSOPA”-
ba, rögtön egy érdekfeszítő 
fizikai előadás résztvevői le-
hettünk. A közel egyórás be-
mutató alatt egyik ámulatból 
a másikba estünk. A legjobb 
az volt, hogy utána mindenki 
kedvére kipróbálhatta a kiál-
lított játékokat, és hogy tel-
jes legyen a nap, az ezt kö-
vető előadást is megnéztük, 
nem akartuk kihagyni. A 
hazafelé tartó úton minden-
ki a nap élményeiről mesélt, 
szinte egymás szavába vágva. 
Újra gyarapodtak a közösen 
eltöltött, vidáman megélt 
órák számai. Új barátságok 
szövődtek, hiszen a dunaúj-
városi és a rácalmási cimbo-
rák együtt vettek részt ezen a 
fergeteges élménydús kirán-
duláson.

Törökné Antal Mária
Klubvezető 

Cimbora könyvajánló
Adamik Zsolt: Ördög-

bőr grófja
„Ki a legrettenetesebb 

briganti széles ez óceánon? - 
ordította a kapitány a taton, 
és a matrózok így ricsajoztak 
vissza: - Ördögbőr grófja, ki 
más?!”

Adamik Zsolt kalózme-
séit apa és kisfia beszélgeté-
sei vezetik be. Elalvás előtt 
elmaradhatatlanok ezek a 
történetek: az egyezkedés 
mindig azon folyik, hogy mi 
történjen a mesében, akkor 
is jár a mese, ha az apa sokat 
dolgozott és fáradt, és ak-
kor is, ha a gyereknek nincs 
hozzá kedve, mert Bazsi már 
nem a barátja.

Így születtek meg esté-
ről estére a mesés, humo-
ros történetek a rettenetes 

hírű kalózokról. Az Ördög-
bőr grófja mellett megis-
merkedhettek a Kiskartács 
kapitánnyal és SivákMivák 
Károllyal, aki a Fekete Vész 
kapitánya, olvashattok Basa-
busa bácsiról, a majdnem he-
lyettes kapitányról, a Kivikö-
vi főmatrózról. Elutazhattok 
a különleges Sellősusogóra, 
Birsszirtre és a Mályvaszi-
getre is, úgy, hogy még ka-
lóznak sem kell beállnotok.

Ha mégis kedvetek tá-
madna, rajta, induljatok! Vár 
már a Ferihajó!

De vigyázzatok, akár Ri-
kitakimumival is találkoz-
hattok a fedélzetén!

Hogy ezt miért lenne jobb 
elkerülni? A könyvből min-
den kiderül. Jó olvasást!:)

Törökné Antal Mária

Nyári cserkészprogramok
Sikeresen lezajlott tava-

szi portyánk a Rókavárban. 
A három napos hétvége ne-
velési céljai maradéktalanul 
teljesültek, öröm volt fiatal-
jainkkal együtt dolgozni, ta-
nulni, játszani itt és az egész 
év folyamán. Hét új cser-
késszel gazdagodtunk -fel-
készültek a cserkészéletre, 
teljesítették az újoncpróba 
elvárásait. Isten segítse őket 
fogadalmuk megtartásában! 
Köszönet Lukács Laci bácsi-
nak a finom főztökért, Marci 
atyának a tábori szentmisé-
ért, minden résztvevőnek és 
segítőnek a remek hétvégé-
ért!

Szorgos kezek teszik 
széppé virágágyásunkat a te-
metővel szemben, és a 6-os 
úti kereszt előkertje is a cser-
készek keze munkájával szé-
pül meg rendszeresen.

Első alkalommal indult 
szervezett zarándoklat a 
Mária út térségünket átszelő 
szakaszán. Kulcson, egy ma-
gánerőből felállított kereszt 
felszentelésére került sor. A 
szervezők színes műsorral és 

finom étellel vártak bennün-
ket és a többi zarándokot, ér-
deklődőt.

Júniusi őrsi foglalkozá-
sunk témája a táborra való 
felkészülés, a tábori építmé-
nyek elkészítése.

Június 29-én pakolunk, 
másnap indulunk a három 
megye cserkészeinek szer-
vezett „nagytáborba”. A tá-
bor helyszíne a Balaton-fel-
vidéken Monostorapátitól 
északra a Java-forrás közelé-
ben lesz. A tábor július 9-ig 
tart. 

Sikeresen pályáztunk a 
Határtalanul program ke-
retében szervezett „Cserké-
szen a Kárpát-medencében” 
táborokra egy tíz fős cser-
kész korosztályú őrssel Blau 
Virág vezetésével. A nyári 
szünet végén hat napot tölt-
hetnek el erdélyi fiatalokkal 
közösen Nagykovácsiban. A 
tábor teljesen ingyenes.

A nyár folyamán több 
túrát szervezünk, melyekre 
nem cserkészeket is szívesen 
látunk.

Blau Sándor
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Legkorábbi írásos emléke-
ink a mai Rácalmás területén 
egykor elhelyezkedő telepü-
lésekről az államalapítás utáni 
időkből származnak. Jelenlegi 
tudásunk szerint a korai közép-
korban négy falu: Szigetfő, Ti-
kus, Almás és Csetény feküdt 
ezen a területen. Egy 1382-es 
birtokper miatti határszem-
léből tudjuk, hogy Pentelétől 
északnyugatra volt Csetény, 
északra Szigetfő és Tikus majd 
továbbhaladva, Almás. Szi-
getfő (Zygethfew, Zygethfeu) 
a révvel a mai Szentkút kör-
nyékén terült el Tikus (Tykus) 
Szigetfő mellett volt, királyi 
udvarnokok, azaz királyi szol-
gáltató népek lakták. Nevéből 
(Tyúkos) arra következtethe-
tünk, hogy az udvar ellátásá-
ra baromfit neveltek. 1277-től 
Tikust és Szigetfőt ugyanan-
nak a helynek tekintik. Almás 
neve (Almazu) 1294-ben buk-
kan fel először okiratban. Al-
más 1424-ben már a Padén 
nemzetség birtoka, és az ebből 
a nemzetségből származó csa-
ládok örökölték évszázadokon 
át. A Padén nemzetségből va-
lók a helyi birtokos Almásiak 
is.

Szigetfő históriája a leg-
érdekesebb. 600 éves törté-
netében volt időszak, amikor 
Esztergom mellett a másik ke-
reskedelmi központ, és a szi-
getfői főesperesség plébániá-
ja is itt működött, és volt idő, 
amikor a valaha volt létezését 
is kétségbe vonták. Folyamatos 
perek zajlottak a birtoklásáért 
az apácák, később a jezsuiták 
és a helyi földbirtokosok kö-
zött, melynek során nem tar-
tózkodott egyik fél sem a ha-
misítástól és a valótlanságok 
állításától. Fontosságát rend-
kívül előnyös elhelyezkedé-
se indokolhatta, hiszen itt volt 
az ország egyik legfőbb dunai 
réve. Szigetfő Szombotu né-
ven szerepel először egy 1025-

ben Szent István király által 
adott alapítólevelében. Első 
királyunk neve alatt tíz oklevél 
maradt fenn, ezek egyike a szi-
getfői terület veszprémvölgyi 
apácáknak való adományozá-
sáról szól. Ez a Magyar Orszá-
gos Levéltár legrégebbi okle-
vele, melynek különlegessége, 
hogy görög nyelven íródott. 
Sajnos ez sem eredetiben ma-
radt fenn, Kálmán király írat-
ta át 1109-ben. Amennyire az 
oklevél latin szövegéből kide-
rül, a Szent István által kiadott 
adománylevelet összetekerték 
és lepecsételték, ennek követ-
keztében, amikor egy per mi-
att a tartalmát megvizsgálták, 
a pecsétet fel kellett törni, így 
az irat a hitelét vesztette. Hogy 
az adománylevél ismét hite-
lessé váljék, új oklevélbe kel-
lett foglalni a régi szöveget. Az 
1109-es átírás két egymástól 
némiképpen eltérő példány-
ban maradt ránk, melyből az 
egyik hamisítvány volt, ám so-
káig éppen azt tartották auten-
tikusnak. Az adománylevélben 
szerepel többek között a szom-
botu-i rév hét révésszel, a vá-
sárvámmal, és Csittény (Cse-

tény?). Az 1109-es átírásnál 
bővítették a felsorolást azok-
kal a javakkal, amelyek időköz-
ben az apácák tulajdonába ke-
rültek, így a Sild (Zyld, Zöld) 
szigettel. A rácalmás mellet-
ti Sild sziget is birtokközpont 
volt, az itt lévő udvarházhoz 
és Szentháromság kápolnához 
tartozott a Duna réve. Szom-
buturól annyit tudunk, hogy 
Szent István „a Csepel sziget 
alatt Fehérvárra vezető Sziget-
fő-rácalmási, görögösen Som-
botunak nevezett szombatnapi 
vásárhelyet rendelt el, amivel 
lehetetlenné tette a szomba-
tot ünneplő rabszolga kereske-
dők működését.” Salamon ki-
rály Mosonba menekültében 
itt kelt át a Dunán 1074-ben, 
a néphagyomány szerint ivott 
egy forrásból, melynek helyén 
állt később a „Király kút”. A 
Szombutu elnevezéssel a ké-
sőbbiek során nem találko-
zunk.

Mit tudunk a kor iskoláiról? 
Szent István király felismer-
te, hogy népünk fennmaradása 
érdekében népének alkalmaz-
kodnia kell az Európa nyuga-
ti részén már megszilárdult fe-

udális államszervezethez, és fel 
kell vennie a kereszténységet. 
Az új társadalmi rend kiala-
kításához, és az egyházi rend-
szer felépítéséhez szükség volt 
az egyházi iskolák létrehozá-
sára, melyekben klerikusokat 
képeztek, akik az papi szolgá-
lat ellátásán túl világi értelmi-
ségi feladatokat is elláttak. A 
Szent Márton hegyi (ma pan-
nonhalmi) kolostor első szer-
zeteseit 996-ban még Géza 
fejedelem hívta országunkba. 
Ettől az időponttól számítjuk 
a magyar iskoláztatás kezdetét. 
A kolostori iskolákat követően 
kialakultak a plébániai és szé-
kesegyházi iskolák. A falvak-
ban kiépült plébániai oktatás 
célja a nem a népoktatás, ha-
nem a papi utánpótlás kineve-
lése volt. A plébánosok maguk 
köré gyűjtötték a tehetsége-
sebb ifjakat, és olvasást, egyházi 
énekeket és szertartásokat ok-
tattak nekik. Szigetfőnek, Al-
másnak és Cseténynek is volt 
temploma, a közelben monos-
tor, káptalan tehát feltételezhe-
tő, hogy plébániai oktatás folyt 
falaik közt.

A tatárjárást (1241-42) 
megszenvedte ez a vidék is, a 
kíméletlen hordák átcsaptak a 
Dunán, a lakosság bujkált, el-
menekült, aztán újra bené-
pesedtek a falvak. 1275-ben 
Szigetfő és Tykus elnevezés je-
lenik meg. Szigetfő községnek 
a temploma a körülötte levő te-
metővel a Duna-part közelé-
ben azon a dombon állt, amely 
alatt a Szentkúti völgy húzó-
dik. 1410-ben egy határbejá-
rás során a szigetfői révről és 
templomról esett szó, ahol vá-
mot szedtek a klastrom javára. 
Szigetfő Lázár deák 1528-as 
térképén is ábrázolva van egy 
templommal.

1541-ben foglalták el a tö-
rökök ezt a területet, és száz-
ötven esztendeig uralmuk alatt 
tartották. A török közigazga-

Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei II.
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 tás adóztatás céljából rendsze-
resen összeírta a lakosságot. 
Ezekből az úgynevezett def-
terekből tudjuk, hogy 1562-től 
Szigetfő és Almás lakói egy te-
lepülésen laknak, és hogy a la-
kosság 1590-ben még színtisz-
ta magyar. Csetényt az almási 
parasztok művelték a török hó-
doltság utolsó évtizedeiben. 
Ens Gáspár útleírásában 1609-
ben megemlíti Adony és Pen-
tele közt Szigetfőt. Az oszmá-
nok és az ellenük vívó idegen 
zsoldosok egyaránt könyör-
telenül sarcolják a lakosságot, 
aminek következtében több-

ször lakatlan pusztává válik Al-
más és Szigetfő. Az utóbbi nem 
népesül be újra a török uralom 
megszűntével sem, így fordul-
hatott elő, hogy az Almást bir-
tokló Farkas és Lindvay család 
1732-ben az újraszerzeményi 
bizottság előtt tagadta Cse-
tény és Szigetfő létezését, mi-
vel ők akarták mindkét elpusz-
tult helységet megtartani. A 
templom és a vámház romjai-
ra és a Szentkúti völgyben hú-
zódó öreg útra, amely a dunai 
révhez vezetett, valamint a dí-
szes kövekkel kirakott gyógyí-
tó forrásra azonban emlékeztek 
a vizsgálat során kihallgatott 
jobbágyok. 

Mit tudunk a szigetfői fő-
esperességről és káptalanról? 
Meglepő módon a Duna túl-
partján, az Alföld Csepel-szi-
gettel szomszédos részén terült 
el. 1279 óta ismert a neve. Az 
egyik feltételezés, hogy mivel a 
középkorban a fontos révátke-
lőhelyek mindkét partja gyak-
ran azonos nevet viselt, így le-

hetett ez Szigetfő esetében is. 
Ezt az elméletet megkérdője-
lezi, hogy a szigetfői rév túlol-
dalán elterülő Szántó település 
már a Szent István által jegy-
zett oklevélben is szerepelt, egy 
túlparti Szigetfőnek viszont 
nincs nyoma az okiratokban. A 
másik magyarázat, hogy mivel 
Fejér vármegye határa átnyúlt 
a Dunán, a Szigetfői járás egy 
része is odaát volt. Ezt a terü-
letet Szent István a veszprémi 
püspökséghez rendelte. A ta-
tárjárás után veszített a jentő-
ségéből Szigetfő, a közigazga-
tási határok is módosultak, és 

a szigetfői főesperesség a váci 
püspökséghez került. 

Amikor az 1800-as évek vé-
gén megkezdték a magyaror-
szági helységnevek egységes 
szabályok szerint történő ki-
alakítását, a rácalmási elöljá-
róság szerette volna, ha nem a 
„Rácz” előnévvel különbözte-
tik meg a községet a számtalan 
Almástól, mert a szerb lakosság 
száma már nem volt meghatá-
rozó. A Szigetfő előnevet kí-
vánták felvenni, a törzskönyvi 
bizottság azonban hiányolta a 
felterjesztésből a történeti ada-
tokkal alátámasztott indoklást. 
Így a jóval korábbi történelmi 
időszakot idéző Szigetfő-Al-
más nem válhatott a falu nevé-
vé. A szájhagyomány azonban 
így is megőrizte a régi falvak 
nevét, Rácalmáson a múlt szá-
zadig a mai Panoráma közt Ti-
kosnak nevezték, a löszlépcső 
legfelső szintjén fekvő telepü-
lésrészt, a mai Szigetfő utca 
környékét pedig Szigetfiának.

Németh Miklósné

Kerékpáros vetélkedő
2017. június 1-én került sor 

– a most már – hagyománnyá 
vált kerékpáros vetélkedőre, a 
Rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskolában. A szép 
számmal megjelent gyermek-
csapat ,nagyon jó hangulat-
ban töltötte el a délutánt,ahol 
sokféle hasznos információ-
val gazdagodott a bringázás-
sal kapcsolatban. A verseny, 
egy elméleti KRESZ-teszt-
ből, és a biciklis akadálypá-
lyán való végighaladásból állt. 
A két feladat összesített pont-
száma adta ki a végeredményt. 
A verseny helyezettjei korcso-
portonként: 1-2. osztály:

1. helyezett: Perczel Ákos 
2.b ; 2. helyezett: Braun Ádám 
1.b; 3. helyezett: Dobos Alex 
1.a

A 3-4. osztály:1. helyezett: 
Polgár Eszter 4.a;2. helyezett: 
Erdélyi Alex 4.a; 3. helyezett: 
Somogyi Örs 3.a

A nyertesek a Szent 
György Polgárőr Egyesület 
által biztosított, értékes ke-
rékpáros védőfelszereléseket 
kaptak, és minden gyereknek 
jutott a Rácalmási Városvé-

dő és Szépítő Egyesület által 
felajánlott csokoládékból is. A 
Szent György Polgárőr Egye-
sület a rendezvény fő támoga-
tójaként volt jelen. A közle-
kedésbiztonsági kerékpáros 
napot,a helyi rendőrség,és 
az iskola napközis munka-
közösségének a nevelői ren-
dezték. A rendőrség részéről 
jelen volt: Friedrich Ferenc, 
rácalmási körzeti megbízott, 
Friedrich Tamás, kulcsi kör-
zeti megbízott, munkájukat 
segítette: Szilvási Katalin csa-
ládgondozó, Lábas István-
né polgárőr, Petczen László 
polgárőr. A napközis neve-
lők közül a szervező munká-
ban Nagy Tamás míg a lebo-
nyolításban minden kolléga 
részt vett. A rendezvény véd-
nöke, Vizi István, ásványvízzel 
kedveskedett a gyerekeknek, 
ezen a meleg nyári napon. 
Köszönjük ezt a hasznos és 
jól sikerült programot min-
den szervezőnek,segítőnek és 
a részt vevőknek. Köszönjük 
Nagyné Barta Gabriellának 
a fotókat. Jövőre újra találko-
zunk!  Nagy Tamás
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Írjuk együtt Rácalmás történetét!
Rácalmás történetéről Hetényi István és Mosonyi Mihály 

könyvet írt. Mosonyi sokszor írt a rácalmási egyszerű embe-
rek életéről, azokról, akik nem lettek országos hírűek, viszont 
nélkülük Rácalmás nem lenne az a Rácalmás, ahogyan most a 
múltat látjuk. Az én írásaim is nagy, többször országos hírű em-
berekről szólnak, nem a mindennapi hősökről.

Arra gondoltam, hogy azok a ma élő rácalmásiak, akiknek 
családjuk itt Rácalmáson 100-150 éves múltra tekint vissza, 
írják meg családjuk történetét 1-1,5 oldal terjedelemben, 1-2 
képpel. A leírásban hangsúlyt kapjon a közösségi kapcsolat, tár-
sas élet, világháborúk, mesterségek, stb. Ezekből az írásokból 
szeretnék egy könyvet formálni. Segítséget, információt szí-
vesen adok. Jelentkezésüket július 30-ig várom. Telefonszám: 
444-095, 06-20-932-9307. Szalai Árpád

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

100-150 évvel ezelőtt a vadá-
szat jelentősége sokkal nagyobb 
volt, mint manapság. A vad-
állomány sűrűsége a mostani-
nak sokszorosa volt a mezőkön, 
bár Modrovich az alábbi cikk-
ben vadhiányra panaszkodik. 
A vadászat nagyon jó lehetősé-
get kínált a társasági életre is. A 
rácalmásiak 1848 után nem vál-
laltak Fejér megyében és Fehér-
váron hivatali tisztségeket, ezért 
is felhasználták a vadászatokat 
összejövetelekre, találkozások-
ra. Így Modrovich Ignác is, aki 
egy társas vadászat élményeit 
az 1857. augusztus 18. Vadász 
Lap-ban Vadász-táska Rácz-Al-
más címmel osztotta meg az ol-
vasókkal. A megjelent cikket az 
alábbiakban közlöm. Modrovich 
vadászélményeit olyan élvezete-
sen írja le, hogy a legközeleb-
bi vadászlesen mi is szeretnénk 
résztvenni.

Vadászlesen Modrovich 
Ignáccal

 „Fejér megyében a vizi vadak 
majdnem végképen kifogytak, 
de a vadászkalandosok szenve-
délye épen ellenkező arányban 
nőtt: türelmetlenséggel várják 
évenkint az augustusi és szep-
temberi időszakot, midőn az-
tán igazi mulatságos vadászati 
értekezlet utján, meghatározott 
napokon, hol többen, hol ke-
vesebben összevergődvén, tul a 
Dunára rándulnak. A Duna-
pentelei rév a gyülhely, honnét 
fontolva haladó komp szállítja 
át, kocsistól, lovastól, sátorfástól 
a vadászkaravánt. 

Az expedicio Kis-Kunságnak 
dunaközeli térségeire iparko-
dik: leginkább a szives szabad-
szállásiak vendégszeretetét veszi 
igénybe, kik valódi magyar ba-
rátsággal engedik határuk mo-
csáros részeinek megvadászását. 
A társaság rendesen az úgyneve-
zett Balázs rétre tart s elfoglal-

ván a vizek közt lévő kis szigetet, 
annak dombján üti fel sátorát, 
mely aztán az egész vadjárat fő-
hadiszállását képezi. A vadász-
élvezetek nyitányakint csinos 
látványt nyújt a csoport első 
hemzsegése, midőn egy tucat 
szenvedélyes vadász hangya-
rajként áll neki a nagy 
sátor felállításának, 
mely már a fran-
czia hadjáratban, 
mint ezredesi ta-
nya hozzászokott 
a zajhoz, hányás-
vetéshez és edzett-
ségét, még jelenleg is 
erélyesen bizonyítja azáltal, 
hogy zápornak, zivatarnak töké-
letesen ellent áll. 

A pogyászok, telt pinczeto-
kok és élelmiszerek elhelyezé-
se után következik az éji tanyák 
kiszemelése: ki a sátorban, ki a 
kocsikon, ki a gyepen késziti el 
fekhelyét. - Nem lehet leirni az 
enyelgő ingerkedéseket, tréfákat 
és élczeket, melyek e műtétek 
közt felmerülnek. 

Az ily nomád tanyázás az 
embert gyermekessé, a komolyt 
enyelgővé és még a tartozkodót 
is közlékennyé varázsolja s azt a 
sajátságos vidámságot ömleszti 
el a társaságon, mely a szoba falai 
közt soha, csak az Isten szabad 

ege alatt marad meg az embe-
rek között. S hogy ez élvezet, mi 
tanúsítja jobban, mint hogy ké-
nyelemhez szokott ember, zökö-
gős úton, dunai kompon, 5 órai 
útra adja magát, hogy ott idő-
nek, viharnak, szúnyogcsípés-
nek, hangyamászásnak kitegye 

testét és mindezek ellen 
ne legyen más oltal-

ma egy sátor vá-
szon falainál. 

Ez évi első ki-
rándulásunk au-
gusztus 10-én 

volt; 11-én jelen-
tünk meg a dunap-

entelei révben; a tiszta és 
mérsékelt lég kedvezőleg hatott 
ránk, s csakhamar elfoglaltuk a 
főhadiszállást. 

Az idő szeszélyesebb a leg-
szebb nőnél; kedvezéseit csak-
hamar megbánta, és tán pél-
dánkat követte, midőn magát 
gyorsan fellegsátorral vonta be, 
sőt tovább is ment, midőn ben-
nünket mogyoró nagyságú jég-
záporral megtisztelt. - De ez 
nem gátlá Kunság több barát-
ságos fiait, hogy - megtudván 
jöttünket, bennünket fel ne ke-
ressenek. Elszéledtünk az esti 
lesre, nagy készülettel, de kevés 
eredménnyel; megtettük aztán 
a készületeket más napra, több 

halászt ladikokkal 5 órára meg-
rendelve; mi aztán nyugvásnak 
adtuk magunkat, de az élénk 
társalgás, kaczérkodás, és dal 
az aludni kívánót sem engedte 
nyugodni; daczára mégis ennek 
egyik vadász a másik után kora 
szürkülettel kelt fel, sietve a haj-
nali lúd- és kácsa-lesre. 

Ezután a ladikok pontosan 
megjelentek, elfoglalta minden-
ki helyét és kezdődött a hajtás; 
pár órai hajtás után harmadfél 
száz darab kevert szárnyas vad 
esett áldozatul. - Most a pusztí-
tás sora az éléstárra kerül - min-
denki közre bocsájtja a provisiót; 
- igy lehettek ellátva és teliettek 
hajdan őseink, midőn az ellen-
séget elpusztítván , nyugalomra 
vonultak a táborba, és lakomáz-
tak és „csináltak nagy áldomást.” 
Ezután ujult erővel mentünk az 
esti lesre. 

Es ez pár napig szokott igy 
tartani, most azonban hama-
rább vége lett a mulatságnak. - 
A puszta magányában felkeres-
tek a barna hangászok és folyt a 
vigalom, midőn lovas gyors fu-
tár egyik uj házas fiatal barátunk 
számára családi örömhírt hozott, 
- vig poharakat váltánk, s búcsú-
zóra került a dolog, de előbb 
augustus végére nagyobbszerii 
vadjáratot határoztunk, melly-
re a vetélkedés előmozdításául 
egy örömittas vadász barátunk, 
a legtöbb vadat elejtőnek három 
jutalmat tűzött ki, - hogy pedig a 
legroszabb lővő, se kedvetlened-
jék el, egy másik barátunk annak 
számára is igért dijját; miből ál-
land ez, máig titok. Azonban az 
ipar és civilisatio végveszéllyel 
fenyegeti szenvedélyünket; mi-
után e vizenyős terek lecsapolá-
sa van tervben; - csak azaz egy 
vigasztal, hogy édes hazánkban 
sok terv örökös terv marad; - de 
ha mégis megtörténik: Uram, 
hol kapunk akkor vadat?”

Szalai Árpád
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A megye II-ben folytatjuk az ősszel
A Rácalmás SE Futball 

Szakosztálya jó tavaszi idényt 
zárt, amelyben a legkiemel-
kedőbb, ez idáig példa nélkül 
álló eredményt a diák olimpi-
án érték el a csapataink (a di-
ákolimpiáról külön cikkben 
írunk lapunk 22. oldalán). 

Felnőtt futball csapatunk 
a megye II-ben folytathatja 
a játékot az ősszel. Új edzője 
lesz a gárdának Boncz Gá-
bor személyében, aki nem is-
meretlen a rácalmásiak szá-
mára, hiszen 6-8 évig nálunk 
focizott, valamint Kulcson 
volt korábban edző.

Az utánpótlás U7, U9, 
U11, U13, U19 csapataink 
rendben működtek az el-
múlt időszakban is. A szak-
mai stáb tekintetében ezen a 
téren is lesz változás az ősz-
től. Tompa József jelezte, 
hogy abbahagyja az edzős-
ködést, már csak hobbiból 
szeretne kijárni a mérkőzé-
sekre. Ecsődi Tibort szeret-
nénk felkérni, hogy vállalja 
el az U11 edzői munkáját. 
Az ovisok edzője Nagy Bá-
lint, az U9 edzője Garda Ist-
ván, az U13 és U19 edzője 
pedig Horváth Zoltán.

Küldöttgyűlést tartott a Rácalmás SE
A Rácalmás SE küldött 

gyűléstartott a múlt hónap-
ban. A fő témák, döntések a 
következők voltak.

Beszámolót hallhattunk 
a szakosztályok sporttevé-
kenységről, amelyből kitűnt, 
hogy a sporteredmények 
szinte mindenhol javul-
tak, a létszámok minden-
hol stabilak, illetve bővülő-
ek. Ma már körülbelül 300 
tagja van az egyesületnek, 
több, mint a korábbi évek-
ben. A rácalmásiak aránya 
az ifjúsági sportolónál 75 %, 
a felnőtteknél a vonzerő na-
gyobb, 50 %.

Különös eredménynek 
tartom, hogy egyre erősödik 
a tömegsportjellegű tevé-
kenység is, amellett hogy né-
hány kiemelkedő eredményt 
elérő élsportolót is sikerült 
kinevelnünk, ami azt gondo-
lom, jelentős eredmény egy 
ilyen kisváros sportegyesü-
letében.

A pénzügyi beszámolót 
is megismerhették a kül-
döttgyűlésen résztvevők. 
A számadatok nagyon po-
zitív változásokat mutat-

nak, kitűnik belőlük, hogy 
az egyesület költségveté-
si keretösszege jelentősen 
emelkedett az előző évben, 
és idén is hasonló, kedvező 
pénzügyi feltételekkel szá-
molhatunk.

Egyesületünk fő bevé-
teli forrása a TAO-támo-
gatások kihasználásából 
ered, ami már 25 millió fo-
rintra rúg, és ezt szinte tel-
jes egészében a dunaújvá-
rosi Hamburger Hungária 
Kft. biztosítja. Másik leg-
nagyobb támogató termé-
szetesen az önkormányzat, 
aki nemcsak a szokásos mű-
ködéshez szükséges alaptá-
mogatást biztosítja, hanem 
a rácalmási értékeket nővelő 
pályázati források önrészét 
is biztosítja. Az önkormány-
zat összességében 12 millió 
forinttal járult hozzá a Rá-
calmás SE költségvetéséhez 
(és ebben az összegben nem 
szerepelnek olyan sport célú 
beruházások, mint a régi fo-
ciöltöző vagy a csónakház 
felújítása). Az 50 millió fo-
rintot megközelítő éves be-
vételből a tagdíjak kevesebb 

mint 10%-ot tesznek ki, ami 
azért probléma, mert a tá-
mogatásoknak 10-30%-os 
önrészük is van, és ezek az 
önrészek csak tagdíjakból 
fedezhetőek.

A küldöttgyűlés némi 
vita után döntött is a tagdí-
jak emeléséről, ami azt jelen-
ti, hogy 2018-ban a tagdíjak 
2000 Ft/hó-ra változnak 
majd. Természetesen lesz 
lehetőség indokolt esetben 
tagdíj enyhítésre is, de kü-
lön kiegészítő hozzájárulás 
is szóba jöhet például támo-
gatott sportruházat igény-
bevételénél, táboroknál. A 
vitában résztvevő Schrick 
István polgármester úrnak, 
valamint Rácalmás támo-
gatásának köszönhető, hogy 
még mindig az egyik legala-
csonyabb tagdíjjal működő 
egyesület maradhat a Rá-
calmás SE, hiszen továbbra 
is megkapja az önrészek egy 
részét, sőt „tagdíj hozzájáru-
lásban” is részesül majd jö-
vőre.

A tagdíj mértékének vál-
tozása, valamint néhány 
pontosítás miatt az alapsza-

bály módosítása is megtör-
tént a küldöttgyűlésen.

A pénzügyi ellenőrző bi-
zottság javaslatára hamaro-
san áttérünk a tagdíjak kizá-
rólag banki utalással történő 
kiegyenlítésére, de ma még 
mindkét módozat (a kész-
pénz és az utalás) alkalmaz-
ható.

Az egyesület vezetésében 
új arcokat illetve segítségeket 
is köszönthetünk a küldött-
gyűlésen. Ők a következők:

Dr. Bozsicsné dr. Pető Er-
zsébetet a jogi ügyek lebo-
nyolításánál segédkezik ne-
künk. Hegyiné Tóth Noémit 
a titkársági munkát látja el. 
Pölöskei Zsuzsát könyvelő-
ként, is itt szeretnénk kö-
szönteni, valamint köszöne-
tet mondani Ivanicsné Kern 
Krisztinának, aki jó néhány 
éven keresztül volt könyve-
lője az egyesületnek.

Az említett „sporttár-
sak” is társadalmi munká-
ban, vagy csak jelképes díja-
zásért cserébe működtetik a 
Rácalmási Sportegyesületet.

Bencs Attila
a Rácalmás SE elnöke

Évzáró rendezvényüket tartották a Lurkó csapatok a közelmúltban. 
A rendezvényen díjazták a legeredményesebbeket: U7 Wilhelm Ad-
rián, Bogáth Botond, U8 Ács Róbert, U9 Ecsődi Levente, U11 Katona 
Tibor, U13 Nagy László Paszkál. Az Év Lurkója a lányok közül: Garda 
Sára. A képről Katona Tibor és Wilhelm Adrián hiányzik

RácalmásSportegyesület
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Az „Iramszarvasok” foci klub a város sport életében
Az „Iramszarvasok” foci 

klub immár több éve alakítot-
ta ki közösségét, amely szerve-
sen integrálódik a Rácalmási 
SE futball szakosztályának 
szervezetébe. A klub jó kap-
csolatot tart fenn a városunk 
önkormányzatával, hisz annak 
hathatós anyagi támogatásá-
val került sor a régi öltöző te-
tőszerkezetének újjáépítésére is. 
Az öltöző belső és külső részét 
a csoport saját finanszírozás-
sal, sok munkával tette korsze-
rűbbé, a mai színvonalnak kö-
zel megfelelővé. Jó kapcsolatot 
tartunk fenn a városban műkö-
dő civil szervezetekkel, ennek 
egyik példája, hogy a „Sirály” 
horgászegyesülettel immár 
oda-vissza vágó foci mérkőzést 
és azt követő baráti beszélge-
tést bonyolítottunk le. Célja-
ink között szerepel, hogy to-
vább mélyítsük és szélesítsük 
a klub kapcsolati rendszerét a 
városunkban működő kollektí-
vákkal, illetve a környezetünk-

ben működő futballt szerető és 
művelő közösségekkel. Ennek a 
törekvésnek megfelelően került 
sor június másodikán az Ado-
nyi SE öregfiúk focistáinak a 
meghívására és barátságos mér-
közés lejátszására. Mielőtt rá-
térnénk az eredmény ismerteté-
sére ki kell emelni Ecsődi Tibor 
és Pukánszky Tibor fáradságot 
és időt nem kímélő szervező te-
vékenységét, amelyért ezúton is 
elismerésünket és köszönetün-
ket fejezzük ki.

A mérkőzésről annyit, hogy 
mindkét csapat a maximumot 
igyekezett kihozni magából, 
esetenként remek akciókkal, 
melyet a jelenlevő drukkerek 
kitörő ovációval jutalmaztak. A 
mérkőzés az „Iramszarvasok” 
győzelmét hozta igaz, hogy csak 
minimális egy gólos különbség-
gel. A találkozón megjelent és 
ezzel emelte a rendezvény szín-
vonalát a Rácalmási SE elnöke 
Bencs Attila úr is. A meccset kö-
vetően vendégül láttuk az ado-

nyi csapat tagjait és kisérőit. A 
vacsora elkészítését Erős István 
mesterszakács vállalta és szerví-
rozta, amelyért köszönet illeti. A 
vacsora elfogyasztását követően 
baráti beszélgetésre került sor, 
amelyen a vendégek a visszavá-
gás reményében hívták meg az 
„Iramszarvasok” együttesét, me-
lyet köszönettel el is fogadtunk. 
Az időpont egyeztetésére a ké-

sőbbiekben kerül sor. A fentiek-
ben röviden leírtakkal azt sze-
rettük volna érzékeltetni, hogy a 
városunkban, ilyen alulról szer-
veződött mikroszervezetek, a sa-
játos tevékenységükkel is igye-
keznek a város civil életét mind 
színesebbé és gazdagabbá tenni, 
ezzel hozzájárulva Rácalmás vá-
ros jó hírnevéhez.

 Hingyi László

Bajnoki címet szerzett a férfi felnőtt csapat
A bajnokság legelején új 

csapatépítésbe kezdtünk, de 
a folyamatos sérülések miatt 
nem sikerült összehozni egy 
ütőképes csapatot a szezonra.

Tavasszal ugyan visszatért 
a csapat meghatározó irányí-
tója Farkas Zsanett, de ter-
mészetesen neki is időre volt 
szüksége ahhoz, hogy a régi 
formáját visszahozza.

Az ellenfeleink többség-
ében erősíteni tudtak, s já-
tékukat fejleszteni, amit az 
is fémjelez, hogy az előző év 
harmadik illetve negyedik 
csapata végzett a jelen baj-
nokság hatodik és hetedik 
helyén. A tavaszi időszakban 
azonban voltak bíztató mér-
kőzéseink, melyek még min-
dig a küzdeni akarást erősí-
tették bennünk.

A 2016/2017-es bajnok-
ságot a hetedik helyen zártuk 
a Soponya SE két csapatát 
megelőzve.

A nyár néhány strandké-
zilabda mérkőzést és tornát 
tartogat számunkra, mely se-

gít a következő szezonra való 
felkészülésben. Várhatóan új 
játékosok is jönnek csapa-
tunkba, bár bal szélső játé-
kosunk Pálfi Beáta távozását 
nem lesz könnyű pótolnunk. 
Hajrá Rácalmás! Pók Ferenc 
 edző

q
A Rácalmás SE férfi fel-

nőtt csapata nagyon jó telje-
sítményt nyújtva bajnoki cí-
met szerzett a 2016-2017 
bajnokságban. A csapat a 
Veszprém és Fejér megye 
összevont bajnokságában 
szerepelt ahol nagyon jó csa-

patokkal játszottak. Az ösz-
szevont bajnokságban két 
veszprémi csapat mögött 3. 
helyezést értek el a fiúk meg-
előzve a fejér megyei csapa-
tokat. A bajnoki cím meg-
szerzésével jogot szereztek 
az NB II-ben való indulás-
hoz de most a szakosztály 
úgy döntött, hogy nem élünk 
a lehetőséggel. A következő 
bajnokságban a bajnoki cím 
megnyerését tűztük ki célul. 
Addigra elkészül az új ren-
dezvény csarnok rácalmáson 
ahol ideális körülmények kö-
zött játszhat a csapat.

Utánpótlás csapataink is 
nagyon sikeres évet zártak.

Az U-14 fiú csapat a ré-
gió bajnokságban kiváló sze-
repléssel ezüstérmesek lettek. 
Az U-12 fiú csapat bejutott 
a régió bajnokság döntőjébe. 
A bajnoki szereplés mellett a 
diákolimpiai versenyben me-
gyei bajnoki címet szereztek. 
Az U-11 lány csapatunk az 
egész bajnokságban váltako-
zó sikerrel szerepelt. A kis-
iskolás bajnokságban három 
csapattal szerepeltünk ahol 
az U-9 fiú csapat nyújtotta a 
legjobb teljesítményt.

A kiváló bajnoki szereplés 
jutalmazására szakosztályunk 
három csapatát beneveztük a 
svédországi Partille-Kupára. 
2017. 7. 3-8-ig 35 gyermekkel 
utazunk Göteborgba. A gye-
rekek már nagyon várják az 
utazást. Ezen a kupán a világ 
minden részéről érkeznek csa-
patok. A szervezők a mi csa-
patunkat kérte fel,hogy a meg-
nyitó ünnepségen képviseljék 
Magyarországot.  N.S.
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Berendezések, új kispadok
A TAO forrásoknak köszön-

hetően – amelyek jelentős részét 
a Hamburger Hungária Kft. biz-
tosítja – folyamatosan fejlődik az 
új öltöző épületünk. Tavaly elké-
szült a tetőtér, a berendezésekre, 
bútorokra viszont akkor nem fu-
totta a keretből. Idén viszont le-
hetőségünk volt a TAO-ból az 
emeleten is berendezni egy öl-
tözésre alkalmas helyiséget, így 
ezzel valamint a földszintiekkel 
együtt már három nagy öltöző 

van az épületben. A Rácalmás SE 
Sakk Szakosztálya is a sportöltö-
ző épületében tartja foglalkozása-
it, így nekik is szükségük volt egy 
szekrényre, amelyben a felszere-
léseket tartják. Az egyesület ezt is 
biztosította számukra. 

További jelentős összeget 
igénylő beruházás, hogy megren-
delt az RSE 2 kispadot, amelyek 
már gyártás alatt vannak, és re-
méljük, hamarosan birtokba ve-
hetjük ezeket is.  Garda István

Ismét versenyszezon az íjászoknál
Véget ért a tavaszi verseny-

idény az íjászoknál.
Egymást követték a ran-

gos megmérettetések és a Rá-
calmás Sportegyesület Vajk 
íjászai vállalták és vállalják a 
megmérettetéseket! Tehetik 
ezt nyugodt szívvel, mert ren-
geteget dolgoznak, fejlesztik 
technikájukat,erőnlétüket és a 
befektett munka az edmények-
ben is megmutatkozik.

A rácalmási íjászok minden 
versenyen a dobogón állhattak.

Minden sportolót megillet 
a dicséret, mert akik nem ke-
rülhettek fel a dobogóra, ők is 
sokat javítottak eddigi eredmé-
nyeiken!

Nagy öröm számunkra, hogy 
gyermek korú versenyzőink 

Szendrei Lili és Szendrei Kitti 
is szépen szerepelnek a verse-
nyeken és a SIB selejtezőjén is 
jól lőttek.  Már a nyári szezon 
egyik legfontosabb versenyén 
szerepelnek íjászaink, reméljük 
ott is megállják a helyüket!

Hajrá Rácalmás! Hajrá Vajk!

Akikre büszkék lehetünk:
Reiter Zoltán gy. CU
Czigler Panna ifi TR-LB
Tóthné Szarvas Andrea női 
TR-LB
Tóth Csaba felnőtt TR-LB
Tóth Balázs felnőtt TR-LB
Haklil Szabolcs felnőtt 
PB-HB
Steiner Lajos veterán TR-
LB
Márta István veterán HU

Sakkozni érdemes
Azért bátorkodom megír-

ni ezt az újságcikket, felhívást, 
hogy tájékoztassam önöket mi-
ért érdemes a sakkozást megta-
nulni és még fontosabb az, hogy 
korán kell kezdeni, éppen abban 
a korban, amelyben az önök 
gyermekei most vannak. 

A sakk meghódította a vi-
lágot és az emberiség kultúrá-
jának részévé vált. Nem talál-
tak fel még egy olyan játékot, 
amely csak megközelítőleg a 
tökéletességnek erre a fokára 
jutott volna. Nagyon fontos le-
szögeznem, hogy a sakk semmi-
lyen módon nem szerencsejá-
ték, hanem két intelligens elme 
küzdelme a táblánál.

A sakk izgalmas játék min-
den szinten, lehet kellemes idő-
töltés, szórakozás. Elővigyá-
zatosságra tanít bennünket, 
vagyis arra, hogy a jövőre is fi-
gyeljünk egy kicsit, körültekin-
tésre, óvatosságra, vagyis arra, 
hogy ne kapkodjuk el lépésein-
ket és végül három igen fontos 
életszabályra - ne csüggedjünk, 
ha pillanatnyilag rosszul áll-
nak dolgaink, reménykedjünk a 
dolgok jobbra fordulásában, le-
gyünk kitartóak a kiút keresés-
ében.

Nincs Magyarországon még 
egy olyan sport, amelyben annyi 
dicsőséget szereztek versenyző-

ink, mint a sakkozás. Rácalmás 
városa a lehetőségihez mérten 
anyagi támogatásával biztosít-
ja mindazon feltételeket, ame-
lyek a színvonalas sakkoktatás-
hoz szükségesek. 

Ez a második év, amelyben 
lehetőséget kaptam arra, hogy a 
nagycsoportos ovisokkal meg-
ismertessem a sakkot. Minden 
csoportban megmutattam a 
sakktáblát, az egyes figurák me-
netmódját, értékét.

 A továbbiakban megismer-
kednek a kezdők a játék szabá-
lyaival, az alapállással, megis-
merik a sakk és a matt, a patt 
fogalmával. Megtanulják mi az, 
hogy sánc, a gyalogok átváltoz-
hatnak, és azt is fogják tudni mi 
az, hogy „ampassz” (en passant).

Fél év alatt a gyerekek el-
jutnak olyan tudásszintig, hogy 
teljes játszmát le fognak tudni 
játszani szabályos körülmények 
között. 

Akik úgy gondolják, - bízom 
benne, hogy többen - hogy cse-
metéjük tovább szeretne fejlőd-
ni, a Rácalmás Se keretei között 
a Sakk-klubban folytathatják 
a tanulást. Természetesen az 
alapfokú oktatást csak 40-45 
percben tartjuk, személyre sza-
bottan. Bármilyen sakkozással 
kapcsolatos kérdésükre szívesen 
válaszolok. Kondás László

A rácalmási kenus Horváth Benedek megnyerte az EYOF válogatót
Június első hetében csü-

törtöktől szombatig váloga-
tóztak a kajak-kenus spor-
tolók Szegeden a Maty-éri 
pályán a júliusi győri Euró-
pai ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon való indulás jogáért. 
A hazai világverseny lehető-
sége sokakat megmozgatott, 
óriási volt az érdeklődés a fi-
atalok részéről, férfi K-1500 
méteren 55 induló nevezett, 
a hölgyeknél ugyanebben a 
versenyszámban 44 indu-
ló volt. Mind a hat verseny-
számban eldőlt, kiket jelöl a 
szövetség az indulásra.

Az U15-16-os korosz-
tályban a fiú kenusok kö-

zött Horváth Benedek, a 
Rácalmás SE sportolója vív-
ta ki magának a jogot a vi-
lágversenyen való indulásra. 
Vízi Gábor tanítványa két 
éve foglalkozik a kenuzás-
sal, de meggyőző volt, amit 
a döntőben mutatott. Hogy 
minek köszönheti a sikerét? 
A sportfaktor.hu portál kér-
désre azt válaszolta:

„Beérett a sok mun-
ka, amit az edzőmmel vég-
zünk. Boldog vagyok, hogy 
lehetek az EYOF-on, de 
még igazából nem fogtam 
fel, hogy mit is jelent ez az 
eredmény.”

(Forrás: sportfaktor.hu)
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Diákolimpiai sikereink!
Több eredmény miatt volt 

különleges az idei tanév: ré-
gen történt, hogy labdajáté-
kosaink eljutottak az országos 
versenyekig és a jó eredmé-
nyek miatt ismertünk meg 
egy nálunk ritka sportágat.

Azt „megszoktuk” hogy 
sakkozóink az országos dön-
tőig menetelnek, hiszen pél-
dául a Hegedűs testvérek fo-
lyamatosan érnek el jobbnál 
jobb eredményeket. Ők már 
nemzetközi versenyeken is 
indulnak. A megyei bajnoksá-
gon csapatunk a 2. helyezést 
érte el Hegedűs Luca, Hege-
dűs Dominik, Krizsán Balázs, 
Molnár Kiara, Tancsa Tamás 
összeállításban.

 Egyéniben országos dön-
tőbe jutott a megyei meg-
nyerése után: Hegedűs Luca, 
Hegedűs Dominik, a máso-
dik helyről döntős lett Tancsa 
Tamás. Szintén második lett, 
nem jutott tovább Krizsán 
Balázs és negyedik az elsős 
Tóth Noel. Az országos verse-
nyen egyéniben 2. helyen vég-
zett Hegedűs Luca, a fiúknál 
Tancsa Tamás.

Atlétikában három csapat-
tal vettünk részt a körzeti me-
zei futóversenyen Adonyban. 
Az influenza miatt nem tud-
tunk minden korosztályban 
a legjobb csapattal megjelen-
ni, de így is érmeket, jó ered-
ményeket, és a jövőre néz-
ve megfelelő tapasztalatokat 
szereztünk. A 7.-8. osztályos 
fiúcsapatunk 2. lett, míg egyé-

niben Bucsi Dániel nyert. Az 
5-6-osok és az alsósok most 
ismerkedtek a tereppel és a 
távokkal, a verseny hangula-
tával. Reméljük jövőre még 
sikeresebbek lesznek. Egyéni-
ben Nagy Roland 3. osztályos 
tanuló a körzeti 2. helyezés 
utánelindult a megyei verse-
nyen is, ahol 80 indulóból az 
előkelő 25. lett. Igazán bátran, 
határozottan versenyzett. El-
szántságáért minden dicsére-
tet megérdemel.

Indulóink: 5-6. osztály lá-
nyok: Palczer Kitti, Molnár 
Rebeka, Pletser Lotti, Saskői 
Janka, Meleg Gréta.

Fiúk: 5-6. osztály: Demeter 
Robert, Fridrich Levente, Kis-
szabó Áron, Sohár Ákos, Szép-
laki Martin.

7-8. osztály: Bucsi Dániel, 
Fridrich Henrik, Nagy Gábor 
Bence, Vad Zsombor.

A hagyományokhoz híven 
labdarúgásban és kézilabdá-
ban is részt vettünk a Diák-
olimpia korosztályos verse-
nyein. Mindkét sportágban 
több éve komoly munka fo-
lyik iskolánkban és a városi 
sportegyesületben is. 

A kézilabdások két kor-
osztályban indultak. Az 5.-
6.-os lányok a körzetben 
harmadikak lettek: a csapat 
tagjai: Csapó Csillag, Tur-
csány Fruzsina, Hegedűs Luca, 
Budai Kamilla, Palczer Kitti, 
Pomóthy Dalma, Molnár Re-
beka, Kovács Andrea, Danó 
Lívia, Plósz Regina, Kovács-

Káka Emese. Edzőjük és fel-
készítőjük Fazekas Krisztina. 
Gratulálunk a lányoknak, kö-
szönjük edzőjük lelkes, kitar-
tó, eredményes munkáját.

Mindkét fiú csapatunk a 
körzeti után a megyei elő-
döntőt is megnyerte, jogot 
szerezve a megyei döntőre. 
Itt az idősebbek (Bucsi Dá-
niel, Csapó Zoltán, Csúri Ar-
túr, Deák Attila, Gordos Ben-
ce, Hegedűs Dominik,Kókai 
Roland, Noé Roland, Szilágyi 
Dominik, Vad Zsombor Márk) 
a IV.helyet szerezték meg. 
A neveket olvasva láthatják, 
hogy más sportágak képvise-
lői is szerepeltek ebben a csa-
patban, kisegítve kéziseinket, 
hogy megfelelő létszámmal 
tudjanak indulni. Az évek so-
rán sajnos tehetséges gyere-
kek morzsolódtak le a spor-
tolást teljesen feladva. Ők 
hiányoztak. Köszönjük a töb-
biek éveken át végzett mun-
káját, kitartását és a kisegítők 
beugrását. Mi sem bizonyítja 
jobban az edző Somogyi Sza-
bolcs hozzáértő tevékenységét, 
a jövő tanévtől két sportoló-
ja – Gordos Bence, Noé Roland 
– tanulmányait és sportolását 
Veszprémben folytatja.

 A fiatalabbak eredménye-
sebbek voltak, talán jobban 
akarták a sikert és mindent 
megtettek a győzelemért. Ér-
demes volt, Fejér megye leg-
jobbjai lettek! Az országos 
elődöntőn három sportisko-
lával kerültek szembe. Ez azt 

jelenti, hogy a sportolók a 
délutáni edzéseken heti 5 al-
kalommal vesznek részt szak-
irányú felkészítésen. „Velük 
nehéz volt felvenni a ver-
senyt”, mondták a fárasztó 
délelőtt után. Bátran küzdöt-
tek a mieink, nem adták fel, a 
4. helyet tudta elérni: Vasánsz-
ki Noel, Bencsik Ákos, Takács 
Ádám, Szilágyi Dominik, Dó-
zsa Richárd, Mészáros Bálint, 
Turcsány Gergő, Székely Zsom-
bor, Láng Márk, Kunos Milán.

A felkészítő Somogyi 
Szabolcs és Nógrádi Sán-
dor. Reméljük, megmarad 
a lelkesedésük és próbálják 
megkedveltetni a gyerekekkel 
a sportágat, tudatosítani ben-
nük a kitartás fontosságát.

Csak így tovább, szép telje-
sítmény, igazi férfimunka volt!

A labdarúgók sokszor 
megmérettetnek, hiszen a 
Bozsik programban is indul-
nak. Így több tapasztalatot 
szereznek, ami elengedhe-
tetlen a sikeres szerepléshez. 
Ez beigazolódott, hiszen az 
I. és II. korcsoportosok sikert 
sikerre halmoztak. Mind-
két csapat megnyerte a kör-
zeti versenyt, jogot nyerve a 
megyein való indulásra. Itt 
kezdődött számukra az igazi 
küzdelem. A II. korcsoporto-
sok nehéz csapatokkal kerül-
tek szembe, ennek ellenére 
Ecsődi Tibor edző határo-
zott vezényletével az előkelő 
IV. helyen végeztek. 
(Folytatás a következő oldalon)
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(A Diákolimpiai sikereink 

című írás folytatása az előző ol-
dalról)

Csapattagok: Andó-Albert 
Milán, Demeter Róbert, Dimén 
Máté, Ecsődi Levente, Garda 
Sára, Horváth Patrik, Katona 
Tibor, Kovács Máté, Lampe-
rt Olivér, Mák Zsombor, Török 
Ádám, Perczel Ákos. Gratulá-
lunk! Ilyen kitartó, alapos, lel-
kes munkával jövőre ismét re-
mélhetjük a sikert.

Csapataink közül idén a 
legkisebbek érték el a legna-
gyobb sikert. Nagy lendület-
tel megnyerték a megyei di-
ákolimpiát is. Az országos 
döntőt a Balaton partján ren-
dezték. Kiváló alkalom nyílt 
a fürdőzésre is, amit a gyö-
nyörű időjárás és a sorozat-
mérkőzések miatt nem lehe-
tett kihagyni. A háromnapos 
program örök élmény ma-
rad számukra. Garda István 
évek óta rengeteg energiát, 
időt tölt az utánpótlás neve-
lésével. Most sikert aratott! 
Az ország 12. legjobb csapata 
az övé. Akik megízlelik a si-
ker ízét, ezután mindig sze-
retnék érezni. Jövőre újra ne-
kivágnak! Csapattagok: Ács 
Róbert, Braun Ádám, Ecsődi 
Levente, Fridrich Noel, Kobo-
lák Imre, Lampert Ádám, Poór 
Dénes, Pukánszky Áron, Tóth 
Noel, Somogyi Keve.

Van egy csöndes kislány, 
akiről nem tudtuk, hogy mi-
lyen tehetséges. Katonás 
sportágat a sportlövészetet 
választotta. Igazán eredmé-
nyesen kezdte az évet Wie-
dermann Csenge, hiszen 
a megyein 3. lett, országos 
döntőn 2. helyen végzett.

A felsorolt tanulók iga-
zán megérdemelnek minden 
dicséretet. A tanulás mel-
lett sok időt, energiát szán-
nak a sportolásra. Sokszor a 
hétvégék is a versenyzésről 
szólnak. A lemondás mellett 
azonban rengeteg tapaszta-
latot, élményt, barátot sze-
reznek, hasznosan töltik ide-
jüket. Büszkék lehetünk és 
vagyunk sportolóinkra. 

Kiss Józsefné

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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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. július 21-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. július 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb július 10-ig juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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

Veres-Kurucz Benett, 2017. 05. 18., Martinász u.,
Tóth Elizabet, 2017. 05. 20., Nyárfa sor,
Farkas Martin László, 2017. 05. 23., Szigetfő u. 
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 70/459-2561

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 

20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

Nagyon jó hangulatban telt a városi gyereknap
Az idő kegyes volt, a jó 

idő sokakat kicsalt a Janko-
vich-kúriába május 28-án.

A változatos színpadi 
műsor részeként először a 
Szeleburdi Színház előadá-
sát láthattuk a rettenthetet-
len sündisznócskáról, majd 
azoké a rácalmási civil klu-
boké volt a főszerep, ame-
lyek gyerekekkel dolgoznak.

Megtekinthettük Bocsi 
Nóra és Molnár István Dá-
niel klubvezetők és a tánco-
sok egész éves kitartó mun-
kájának eredményeként a 
Barina Táncegyüttes min-
den korcsoportjának mű-
sorát. A Jankovich Miklós 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intéz-
mény énekkara rendszeres 
szereplője a rácalmási ren-
dezvényeknek, a gyerekna-

pon is megcsillogtatták ze-
nei tehetségüket Igmándi 
Zita tanárnő vezetésével.

A Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtárban műkö-
dő Cimbora Klub tagjai Tö-

rökné Antal Mária klubve-
zető felkészítésében verses, 
mesés előadással szerepeltek 
a színpadon.

Nem lehet gyereknap bo-
hócok, valamint zene és tánc 
nélkül, amelyről a Pitypang 
zenekar gondoskodott.

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának jóvoltából a 

gyermekek a Jankovich-kú-
ria kézműves házában több-
féle foglalkoztatás keretében 
ingyen kreatívkodhattak, 
játszhattak az ugrálóvárban, 
lovagolhattak pónin, és ki-
próbálhatták ügyességüket 
a népi fajátékokból összeál-
lított pályán. 

Kundra Anikó


