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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

Norvég partnerek Rácalmáson

Az energiatudatosság növelése a cél
Az „Együttműködésen ala-

puló innovatív szolgáltatásfej-
lesztés az energiatudatosság 
növelése és a megújuló ener-
giák elterjesztése érdekében” 
című projekt megvalósítására 

250 millió forintot támogatást 
nyertnünk el a Norvég Alap-
tól az elmúlt évben. A prog-
ram keretében norvég part-
nerek látogattak Rácalmásra 
február 21-én, és a helyszínen 

győződtek meg a források fel-
használásról és a beruházásról. 

A pályázat keretében lakos-
sági rendezvény is lesz Rácal-
máson, amelyre a meghívót az 
5. oldalon olvashatják!

Rácalmás Város Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett

Ünnepi Programra

2017. március 14-én, kedden a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba
14.30-18.00: Rácz-almási Kúria Kávéház, nosztalgiafotózás
17.00-17.45: a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola 

tanulóinak műsora
18.00-18.30: Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Rácalmáson – okos város 
stratégiaalkotási folyamat

Okosan 
Február 22-én Schrick Ist-

ván polgármester úr elnökle-
tével, konzultációval indul a 
rácalmási okos város stratégia 
tervezésének folyamata.

A képviselő-testület tavaly 
év végi döntése értelmében 
Rácalmás okos város stratégi-
át készít a településfejlesztés 
modern technológián alapuló 
új lehetőségeinek feltérképe-
zésére és megvalósítására. A 
tanácskozáson szó esik majd 
a stratégiaalkotás módszerta-
náról, irányáról és kereteiről. 
A stratégia-alkotó folyamat 
kiemelkedő fontosságú ele-
me a széleskörű párbeszéd és 
annak biztosítása, hogy mi-
nél többen tudják megosztani 
elképzeléseiket és megfogal-
mazni véleményüket a for-
málódó tervekről. A tervező 
munkát hamarosan külön 
weboldal is segíti majd, ahol 
elérhetőek lesznek a tervezési 
dokumentumok és hozzászó-
lási lehetőséget is biztosítunk. 
(Bővebben a 2. oldalon.)
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A Hankook Tire új ügyvezető igazgatót 
nevezett ki magyar gyárának élére

 A Hankook Tire kine-
vezte új ügyvezető igaz-
gatóját egyetlen európai 
gyárának élére. Az új veze-
tő, Hwang Seong Hak 1987 
óta dolgozik a Hankooknál, 
így a kinevezésével idén 30. 
évét kezdi meg a vállalatnál. 
Hwang Seong Hak korábban 
Kínában, a Jiaxing városban 
található Hankook gyárat 
vezette, szintén ügyvezetői 
pozícióban.

Az új ügyvezető 1987-ben 
csatlakozott a Hankookhoz, 
így az elmúlt 30 évet a cég 
kötelékében töltötte. Pálya-
futását mérnökként kezdte 
a személyabroncs technikai 
osztályon. Az évek során 
megfordult a kutatás- fejlesz-
tési osztályon, majd az első 
szerelésű (OE) abroncsok 
fejlesztésein is dolgozott. 
2005-ben került a kínai gyár-
ba, és 2009-ben már ügyve-
zető igazgatóhelyettessé lé-
pett elő, négy évvel később, 
2013-ban pedig kinevezték 
a Sanghajtól 50 km-re talál-
ható gyár ügyvezető igazga-

tójává. Széleskörű tapasztala-
tainak köszönhetően ideális 
jelöltnek bizonyult, hogy Lee 
Sang IL nyugdíjba vonulása 
után január elsejétől átvegye 
a magyar gyár vezetését.

„Nagyon örülök, hogy a 
rácalmási gyár igazgatójaként 
folytathatom munkásságo-
mat. Európa egyetlen Han-
kook gyárának vezetőjeként 
elsődleges szempontom lesz 
a prémium minőség fenn-
tartása, munkámmal azon 
leszek, hogy megfeleljek a 
magas elvárásoknak, célom, 
hogy méltó utódja legyek 
elődömnek. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy lehetőségem 
nyílik az európai autóipar él-
bolyában dolgozni.” - nyilat-
kozta az ügyvezető. Hwang 
Seong Hak a szöuli Hanjang 
Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki diplomát, házas és 
két felnőtt lánya van.

Hwang Seong Hak Rác-
almás önkormányzatához is 
ellátogatott február 16-án, 
ahol a városházán fogadta 
őt a képviselő-testület.

Schrick István polgármester eredményes munkát kívánt Hwang 
Seong Hak ügyveztő igazgató úrnak

Megkezdődött Rácalmás 
okos város stratégiájának 
tervezése

Február 22-én, az önkor-
mányzat disztermében tar-
tott tanácskozással elindult 
az „Okosan Rácalmáson” 
elnevezésű rácalmási okos 
város stratégia tervezési fo-
lyamat.

A megbeszélésen köszön-
tőt mondott és a feladatot 
ismertette Schrick István 
polgármester. Az okos város 
fejlesztések általános kér-
déseiről és magyarországi 
irányairól a Lechner Tudás-
központ szakértője beszélt. A 
stratégiaalkotás folyamatát, 
ezen belül a konkrét terve-
zési lépéseket, az egyeztetés 
menetét, valamint a Rá-
calmás számára már most 
látszó okos város fejlesztési 
irányokat a tervezésbe bevont 
szakértői csoport tagjai is-
mertették. A megbeszélésen 
városunk részéről jelen voltak 
civil szervezeteink, a Rácal-
máson működő vállalkozá-
sok, a városi intézmények 
és a környező települések 
vezetői, képviselői. A beve-
zető előadások után minden 
jelenlévőnek lehetősége volt 
javaslatai elmondására és a 
folyamattal kapcsolatos kér-
dések átbeszélésére. 

A stratégiaalkotási folya-
mat meghatározó eleme a 
város lakosságának, szerveze-
teinek, a településen működő 
intézményeknek, vállalkozá-
soknak a megkérdezése, be-
vonása a párbeszédbe. E pár-
beszéd megkezdésének része 
az a lakossági kérdőív is, ame-
lyet az újság e lapszámában 

talált az olvasó. Kérjük, hogy 
töltse ki a kérdőívet, és lehe-
tőség szerint március 6-ig 
juttassa el az önkormányzat-
nál található gyűjtődobozba. 
Közreműködésével nagyban 
hozzájárul az előremutató 
javaslatok megalapozásához.

A képviselő-testület még 
2016 decemberében hozott 
döntést arról, hogy külső 
szakmai segítséggel elké-
szíti a város okos eszközök 
és megoldások bevonásával 
való továbbfejlesztését terve-
ző dokumentumot. Az okos 
város stratégia elkészítésé-
nek célja, hogy hozzásegítse 
városunkat a rendelkezésre 
álló erőforrások jobb és ha-
tékonyabb kihasználásához, 
segítse környezetünk meg-
óvását és legfőképpen, hogy 
segítségével még élhetőbbé 
tegyük településünket. A ta-
nácskozással elindított folya-
mat célja, hogy mind többe-
ket vonjunk be a tervezésbe 
és ezáltal lehetővé tegyük a 
váró problémák meghatá-
rozása mellett a megoldásra 
helyben rendelkezésre álló 
erőforrások feltárását is. A 
stratégiaalkotás egyik fontos 
célja annak vizsgálata is, hogy 
a modern technológia hol és 
hogyan tudja támogatni te-
lepülésünk fejlesztését, mű-
ködésének hatékonyabbá, 
költségtakarékosabbá tételét. 

Az elhangzottakról és a 
stratégiaalkotás következő 
lépéseiről későbbi lapszá-
munkban adunk majd tájé-
koztatást.

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

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

Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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Konstruktív volt a közmeghallgatás 
Rácalmás képviselő-tes-

tülete közmeghallgatáson 
tájékoztatta február 13-án, 
kora este az érdeklődőket a 
tavalyi eredményekről, az idei 
költségvetési lehetőségekről, 
tervekről. Zsúfolásig megtelt 
a művelődési ház nagyterme, 
olyan sokan voltak a közmeg-
hallgatáson.

Fejlesztésekben nem szű-
kölködött Rácalmás az el-
múlt évben sem, és a folytatás 
akkor is nagyon erőteljesnek 
ígérkezik, ha kizárólag a leg-
nagyobb, önerős beruházást, 
a sportcsarnok építését em-
lítjük. Emellett más, kisebb 
fejlesztési terveket is említett 
Schrick István polgármester 
a február 13-án megtartott 
közmeghallgatáson. Zsig-
mond László, Rácalmás fő-
építésze pedig látványterve-
ken és rajzokon mutatta be, 
hogyan fog kinézni a telepü-
lés sportcsarnoka, és milyen 
funkciói lesznek.

A múlt évről beszélve 
Schrick István elsőként a 
Norvég Alap 250 millió fo-
rintos támogatásával megva-
lósuló környezetvédelmi fej-
lesztésüket említette. Majd 
szólt arról, hogy a Kamilla, 
a Balassi és a Pacsirta utcá-
ban folytatták az aszfalto-
zást, számos beruházás va-
lósult meg a sportöltöző és 
pálya környékén, elkészült 
a bmx-pálya, és tízmilliót 
költöttek a csónaktárolónál 

lévő stég felújítására. Az 
önkormányzat kistafírun-
golta az iskolát, mielőtt át-
adta a KLIK-nek. A temető 
is egyre méltóbb kegyeleti 
hely lesz - az önkormányzat 
tavasszal vette át a sírkertet, 
azóta ravatalozót építtetett, 
térköves járdákat alakíttatott 
ki. A polgármester elmond-
ta: öt-tízmilliós összegben 
sokat fejlesztettek tavaly is, 
és jóleső érzéssel adtak több 
tízmillió forintot a helyi civil 
szervezeteknek, amelyeknek 
a tevékenységét nagyra érté-
kelik a településvezetők és a 
lakók egyaránt.

A polgármester hangsú-
lyozta: a sportcsarnok építé-
se lesz a legfőbb irányvonal 
idén, de mellette bíznak a pá-
lyázati támogatásokban is. A 
sportlétesítmény kivitelezési 
szerződését aláírták tavaly, 

a munka elkezdődött, foly-
tatniuk kell. Jó, hogy tavaly 
takarékosan gazdálkodtak 
és 550 millió forint tartalé-
kot tudtak áthozni idénre, 
ennek (is) köszönhető, hogy 

nem rémülnek meg a csar-
nok nagyjából egymilliárdos 
terhétől annak ellenére sem, 
hogy az építkezés kezdetekor 
még nem tudták, hogy az ál-
lam 450 millió forintot von 
majd el Rácalmástól ebben az 
évben. Ezzel együtt gyönyö-
rűnek nevezte az idei költ-
ségvetésüket Schrick István, 
hiszen 2,3 milliárd forintból 
gazdálkodhatnak, hozzátéve: 
az önkormányzat idén sem 
tervez adóemelést, illetve 
újabb terhekkel sem sújtja a 
lakókat. Másfél éve dolgoz-
nak a Pincesor és Király utca 
vízelvezetésének megoldá-

sán, az útépítés előkészítésén, 
és a szerződés aláírása után 
kezdődhet is ez, a lakók által 
már nagyon várt munka. A 
nagy álom, az élményfürdő 
kicsit távolabbra került, de a 
tervek készülnek, és ha nem 
lesz pályázati forrás, akkor jö-
vőre össze kell dugni a fejüket 
a lakókkal közösen, hogy mi-
tévők legyenek.

A fiatalok és gyermekes 
családok letelepedését segítő 
támogatási rendszert dolgoz-
nak ki áprilisig, hogy vonzóvá 
tegyék a kisvárost, benépesül-
jenek a jelenleg üresen álló 
házak, tájékoztatta az egy-
begyűlteket a polgármester. 
Majd Zsigmond László fő-
építész mondott el minden fő 
paramétert a 2700 négyzet-
méter hasznos alapterületű 

sportcsarnokról, amely év 
végére szerkezetkész lesz, a 
belső építészete húzódik át 
jövőre. Kérdésekre válaszolva 
a polgármester azonnali in-
tézkedéseket ígért közvilágí-
tási kérésre, viszont türelmet 
kért út- és járdaépítésekkel, 
üdülőövezeti és külterületi 
közművekkel kapcsolatosan. 
Mint mondta: idén túllesz-
nek a csarnok túlnyomó ré-
szén, jövőre a belső építészet 
marad hátra, ami mellett sze-
retnék megoldani a lakossági 
igényeket, a még elmaradt út 
és járdaépítéseket.

(Forrás: DH)

Letelepedési és első lakáshoz 
jutási támogatás

Kisvárosunk vezetői szakértők bevonásával dolgozzák 
ki ezekben a hetekben az önkormányzat legújabb támo-
gatási rendszerét, amelynek célja Rácalmás lélekszámának 
növelése, a fiatalok helyben tartása. 

A nagy érdeklődésre számot tartó letelepedési támo-
gatás, valamint első lakáshoz jutási támogatás részleteit, 
továbbá az igényléshez szükséges nyomtatványokat áp-
rilisban teszi közzé az önkormányzat.

Az idei költségvetésben erre a célra elkülönített keret-
összeg 40 millió forint.



Rácalmás4

A kulturált kutyatartás szabályai
A rácalmási városvédők 

egyesülete lakossági megke-
resés kapcsán figyelemfelhívó 
tájékoztatást szeretne adni a 
Duna-parti kutyasétáltatás és 
ebürülék helyi rendeleteiről.

A felelős kutyatartás sza-
bályaira a szabálysértési, az 
állatvédelmi törvény, de a 
Polgári törvénykönyv is tar-
talmaz rendelkezéseket, ezen 
túl pedig önkormányzati ren-
deletek is előírhatnak kötele-
ző jogi normákat. 

Az állatvédelmi törvény 
(1998. évi XXVIII. tv.) konk-
rétan rendelkezik arról, hogy 
az állat ürülékét az állattartó 
a közterületről köteles eltá-
volítani, ennek elmulasztása 
esetén, az állattartó ugyanis 
pénzbírsággal sújtható. Eh-
hez több helyen gyűjtőládát 
is biztosítanak, illetve erre 
szolgáló gyűjtőzacskókat. A 
szabálysértési törvény sze-
rint, aki a felügyelete alatt 
álló kutyát felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, illet-
ve ott, vagy természeti és 
védett természeti területen 
vagy vadászterületen póráz 
nélkül elengedi, vagy kóbo-

rolni hagyja, avagy szájkosár 
és póráz nélkül közforgalmú 
közlekedési eszközön szállít-
ja szabálysértést követ el, csak 
úgy, mint, aki élelmiszer-el-
árusító üzletbe, közfürdő 
területére vagy játszótérre 
beengedi, illetőleg beviszi az 
ebet. 

A rácalmási önkormány-
zati rendelet (24/2015. a 
kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól) sze-
rint minden állattartó köte-
les gondoskodni arról, hogy 
kedvtelésből tartott állata a 
közterületet (..) ne szennyez-
ze. Az állattartó az okozott 
szennyeződéseket köteles 
azonnal eltávolítani. A közte-
rülten az eb által vagy más ál-
lat által okozott szilárd hulla-
dékot (ebürülék vagy egyéb) 
az ebtartó (..) köteles eltávo-
lítani. Ennek érdekében az 
állat tulajdonosa kutyaszettet 
vagy zacskót köteles magánál 
tartani és annak elhelyezésé-
ről gondoskodni úgy, hogy az 
saját szemétgyűjtő edényben 
történjen. Erre nem veheti 
igénybe a közterületen fel-
állított szemétgyűjtő edé-

nyeket. A Duna-parti sé-
táltatásra vonatkozó szabály 
még a rendeletben, hogy 
tilos a kedvtelésből tartott 
állatok közterületen történő 
futtatása, mivel ilyen célra a 
képviselő-testület nem jelölt 
ki területet. A köztéri tóban 
kedvteléséből tartott állatot 
itatni, fürdetni szintén tilos.

Olyan általános, minden-
kire kötelező szabályokat 
határoz meg még az állat-
védelmi törvény, hogy az 
állattartó köteles a jó gaz-
da gondosságával eljárni, 
az állat fajának, fajtájának 
és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételek-
ről gondoskodni. Ez azt is 
jelenti, hogy amennyiben 
kedvencünk nem kimondot-
tan szelíd természetű, avagy 
éppen olyan élettani hely-
zetben van, hogy szabadon 
engedése veszélyt jelenthet, 
úgy nyilvánvalóan kizárólag 
pórázon sétáltassuk, szájko-
sár pedig minden esetben 
legyen nálunk. Ennek el-
mulasztása esetére ugyanis 
a Polgári Törvénykönyvünk 
meghatározza, hogy, aki ál-

latot tart, felel azért a kárért, 
amelyet az állat másnak 
okoz.

A városvédők kérik a 
rácalmási és az idelátogató 
kutyatartókat, hogy ked-
venceik sétáltatáskor vegyék 
figyelembe ezeket a normá-
kat, hogy lakókörnyezetünk 
szép maradjon, közterületen 
mások, illetve otthon a szom-
szédok nyugalmát ne zavar-
ják, valamint a testi épséget 
és egészséget a kutyusok ne 
veszélyeztessenek. A városvé-
dők tagjai közt is sok kutyás 
és állatszerető van. A szabad-
ban, az erdőben, a mezőben, 
a folyó mellett való séta a 
kutyáinkkal mindig nagy él-
mény, rengeteg plusz erőt és 
jókedvet okoz állattartónak 
és a kedvenceknek egyaránt.

Tóth Szilvia

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Rácalmás területén ebben 
az évben is lehetőség van 
arra, hogy a lakók szelektív 
módon, zsákokba gyűjtsék a 
műanyag palackokat, papír, 
valamint fém hulladékokat. 
A szolgáltató kéri, a flakono-
kat összetaposott állapotban 
tegyék a zsákba! A szelektív 
hulladékszállítás időpontjai:

március 29.
április 26.
május 24.
június 28.
július 26.
augusztus 23.
szeptember 27.
október 25.
november 22.
december 27.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Nyitott hét volt
2017 január 30. és február 3. között nyitott hetet tartot-

tunk óvodánkban. Minden nap egy-egy csoport lehetőséget 
biztosított az érdeklődők számára a csoport életébe való be-
tekintésre.

Reméljük, hogy sok kedves élménnyel gazdagodva távoztak 
óvodánkból.

Pálinkás Tiborné
intézményvezető

Finom volt az ebéd

Köszönjük szépen Kuczkáné Szöllősi Olgának, a Kiskakas vendéglő 
tulajdonosának, hogy két óvodai csoportnak és kísérőiknek ked-
vezményes áron ebédet biztosított

Szelektíven gyűjtjük 
a papírt, műanyagot

Intézményünk szelektíven gyűjti a papírt és a műanyagot. Az a 
család, aki a tiszta papír, illetve műanyag hulladékát szeretné el-
helyezni, a gazdasági bejárónál elhelyezett két gyűjtőbe megte-
heti. Kérjük, hogy aki nagyobb mennyiséget szeretne elhelyezni, 
az előre jelezze!
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Bölcsődei előjegyzés
A bölcsődei előjegyzés 

2017. március 31-ig történik 
bölcsődénkben

Az előjegyzéshez szükséges 
dokumentumok:

- TAJ kártya
- lakcím igazoló kártya
- munkáltatói igazolás
- szülő adatait igazoló okmányok
- a bölcsődében igényelhető nyomtatványok Bábszínházban jártunk

A Cica csoport és a Katica csoport Szalóki Ági Gingalló 
című előadását tekintette meg Budapesten a bábszínházban.

Nagy élmény volt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Tavaszi készülődés
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai köz-

pontban január és február hónapokban is számos céges 
és kisebb családi rendezvény került megtartásra.

 Az idei évben is célunk, hogy megfelelő, barátságos, 
szép és színvonalas helyszínt biztosítsunk az itt meg-
tartásra kerülő rendezvényeknek. A kúria területén 
a téli hónapokban is folyamatosak a karbantartási, 
állagmegóvó munkálatok, valamint a tavasz közeled-
tével kiemelt figyelmet fordítunk a parkgondozási 
feladatokra.

Elmondható, hogy hamarosan megkezdődik az 
esküvői szezon, így február 4-én mi is képviseltettük 
magunkat a Campus Étteremben megrendezésre ke-
rülő esküvő kiállításon, ahol több más szolgáltatóval 
együtt tájékoztattuk az általunk kínált lehetőségekről 
az érdeklődőket.

Elmondhatjuk, hogy rengeteg pár választotta a kú-
ria által biztosított szolgáltatásokat az idei évben is, 

amelyeket nem csak a kedvező feltételeknek, hanem a 
gyönyörű környezetnek is köszönhetünk.  Már a jövő 
évre vonatkozóan is sok pár vette fel velünk a kapcso-
latot és kért tájékoztatást a szertartásokra, valamint a 
lakodalmakra vonatkozóan.

A tavasz közeledtével pedig az Almavirág Ajándék-
bolt is megújult árukészlettel várja az érdeklődőket.

Jankovich-kúria dolgozói
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A kulturális élet meghatározza a város arculatát
Szilágyi Irén három és féléves 
vezetői munkája után 2017. 
február 1-től új megbízott igaz-
gatója van a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtárnak Kund-
ra Anikó személyében. 

– Nem rácalmási, bemutat-
kozna kicsit a rácalmásiaknak?

– Dunaújvárosi születésű 
vagyok, a családom 1998-ban 
költözött Nagyvenyimre. A 
dunaújvárosi Bánki Donát 
Gimnázium tömegkommu-
nikációs osztályába jártam és 
ez alatt dolgoztam a Duna-
újvárosi TV-ben és rádió ban 
a kétezres évek elején. Kom-
munikáció-művelődésszer-
vező szakos bölcsész dip-
lomám mindkét szakjának 
megfelelően szereztem mun-
katapasztalatot. Művelődész-
szervezőként a felnőttképzés 
területén dolgoztam, képzé-
seket, tanfolyamokat szervez-
tem nyelviskolában, oktatási 
központban, tréningcégnél, 
felsőoktatásban, illetve ezek 
megvalósításának háttérében 
dolgoztam. Kommunikációs 
területen online szerkesztői 
munkakörben és klasszikus 
újságíróként is dolgoztam, 
valamint cégek weboldalá-
nak és közösségi oldalának 
tartalmát, hírleveleit írtam. 
Az elmúlt 11 évben szinte 
kivétel nélkül Budapesten 
éltem és dolgoztam. 2008-
ban beadtam a pályázatomat 
a rácalmási kúriába, azonban 
most érett meg rá az idő hogy 
Rácalmást erősítsem. 

– Mi a tapasztalata?
– A kultúra a lakosság 

életminőségét, életesélyeit 
meghatározó tényező, ezért 
fontos, hogy kulturális élet 

lépést tartson a város fejlő-
désével. Szerencsére a helyi 
kulturális élet támogatására 
az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet, ami megkönnyíti 
a munkánkat.

Az intézményben egy 
összeszokott, jó csapat várt, 
ezen kívül látom, hogy szo-
ros a kapcsolat a Jankovics-
kúriá val és köznevelési intéz-
ményekkel is. 

Az eddigi munka magá-
ért beszél. Elég körülnézni 
a művelődési ház szinte telt 
házzal, sok éves múltra visz-
szatekintő, nagy létszámú 
klubokkal üzemel, a könyv-
tári tagok létszáma és állo-
mánya is szépen növekszik. 
Kihívásnak tekintem, hova 
lehet még fejlődni, milyen új 
lehetőségekkel lehet kiegé-
szíteni a jelenlegi infrast-
rukturális feltételeket most 
és csarnok átadása után.

Bízom benne, hogy tudok 
új ötletekkel és az eddig fel-
merült ötletek megvalósítá-
sához új eszközök bevezeté-
sével szolgálni. 

– Milyen célokat szeretne 
megvalósítani, milyen változ-
tatások várhatóak?

– A jelenleg működő klu-
bokkal, egyesületekkel és 
egyéb civil szerveződésekkel 
való együttműködés jó. A 
nyári táborok nagy segítséget 
nyújtanak a szülőknek, ezért 
minimum a tavalyi repertoárt 
szeretnénk idén is biztosítani. 

Az eddig is jól működő 
író-olvasó találkozókkal, 
előadásokkal, színházjára-
tokkal, a közérdeklődésnek 
számot tartó programokkal 
próbáljuk  szolgálni a lakos-
sági igényeket. Könyvtárunk 

széles spektrumban igyekszik 
minél előbb beszerezni az új 
kiadású könyveket, érdemes 
figyelni ezek ajánlását! Adat-
bázisunk bízunk benne, hogy 
az idei évben online is elérhe-
tővé válik, így megspóroljuk 
annak esetleges kellemetlen-
ségét, hogy valaki egy éppen 
kikölcsönzött könyvért fárad 
be hozzánk.

Egy város önálló arculatát 
az ott folyó kulturális tevé-
kenységek összessége adja. 
Rácalmás arculata ebben a 
tekintetben kialakult, orszá-
gos hírű fesztiválok kötőd-
nek hozzá. Fontos ezeknek a 
programoknak az ideje alatt 
egyéb elfoglaltságot, lehető-
séget kínálni a látogatóknak. 
Nem különben a helyieknek 
az év többi napján is kedvelt 
szabadidős, kulturális tevé-
kenységet nyújtani.

Páratlannak tartom azt 
az önszerveződő aktivitást, 
amely Rácalmáson van, 
azonban a lakosság azon ré-
szére is kell gondolni, akiket 
még nem sikerült bevon-
nunk egyik programunkra 
sem. Célom feltérképezni, 
hogy mire vágyik még az 
aktív és a remélhetőleg csak 

egyelőre passzív lakosság, 
és az elképzeléseknek az 
önkormányzattal és a civil 
szervezetekkel egyeztetve 
megtalálni a módját, hogy 
eleget tehessünk. 

Ebben a lakossággal való 
kétirányú kommunikációban 
az internetre, a programjaink 
online megjelenésére (legyen 
az a hirdetése vagy utólagos 
beszámoló) nagyobb hang-
súlyt szeretnék helyezni. 
Ugyanakkor a kisközösségből 
adódó személyesség megtar-
tását és megerősítését is fon-
tosnak tartom. Hétköznap 
9-17 h-ig személyesen várom 
az észrevételeket, ötleteket 
a művelődési házban, vagy 
a racmuvhaz@racalmas.hu 
e-mail címen, illetve a 
25/440-456-os telefonszá-
mon. 

Ahogy új és új emberek-
kel ismerkedek meg, tapasz-
talom, hogy nagyon sok a 
krea tív rácalmási, aki vala-
milyen kézműves mesterség-
nek hódol. Rájuk büszkék 
lehetünk, ezért munkáiknak 
és munkásságuknak keresni 
kell további megjelenési le-
hetőséget.

Vannak ezen felül is gon-
dolataim, de még tart az 
akklimatizálódási folyamat, 
amikor megfigyelek. Az így 
szerzett információk kielem-
zése, a szükséges változtatá-
sok és újdonságok bevezetése 
egyetértéssel és együttműkö-
déssel, a lakosság érdeklődé-
se és a lehetőségek mentén 
valósulhat meg. Kollégáim 
nagy segítségre vannak eb-
ben, egymást inspirálva már 
sok új ötletet gyűjtöttünk 
össze. 

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás
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                           TOBORZÓ     
   

SZERETNÉL EGY JÓ CSAPATBA TARTOZNI? 

SZERETSZ OLVASNI, VERSET MONDANI, ÉNEKELNI? 

SZERETNÉL KORTÁRS ÍRÓKKAL TALÁLKOZNI? 

SZERETSZ KIRÁNDULNI? 

 AKKOR ITT A HELYED! 

 

FEBRUÁR 26-ÁN DÉLUTÁN 3-KOR TARTJUK  
A 4. SZÜLETÉSNAPI KI-MIT-TUD GÁLÁNKAT! 

 
GYERE EL ÉS NÉZZ MEG MINKET! 

  SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 

MÁRCIUS 4-ÉN  
CSATLAKOZHATSZ A CIMBORA KLUBHOZ,  

DÉLUTÁN 3-KOR KEZDÜNK A KÖNYVTÁRBAN! 

 

 

Az asszonykórus munkaterve
Foglalkozás neve: énekkar. 
A próbák ideje: Kedd 16.00 - 17.00
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 
Szakmai vezető: Igmándi Zita
Egyesületvezető: Szvoboda Ferencné
Létszám: 11 fő.
Tervezett programok hónapra lebontva:
Január 1-4. óra Munkaterv készítése A Magyar Kultúra 

Napja. Éves feladatok megbeszélése. Dalanyag tervezése.
Február 5-8. óra Kortárs Nyugdíjas Ki-Mit-Tud - Székes-

fehérvár Mezőségi dalcsokor ismétlése. A dalok stílushű elő-
adásának kialakítása. Dallamhallás, dallam- és ritmusérzék 
fejlesztése. Tiszta intonáció. Zenei memória fejlesztése.

Március 9-12. óra Március 15. Megemlékezés az 1848/49-es 
szabadságharcról. Katonadalok, toborzók. Többszólamú éneklés 
fejlesztése. Részvétel az ünnepi műsorban és a próbákon.

Április 13-16. óra Költészet napja. A rendezvény hangula-
tának megfelelő dalok válogatása, stílushű előadásának kiala-
kítása. Barangolás a könnyűzene világában. Tiszta intonáció. 

Május 17-20. óra Anyák napja. Napfény Nyugdíjas Klub
Almavirág fesztivál. Stílusérzék, zenei ízlés formálása. 

Hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a har-
monikus hallás fejlesztése.

Június 21-24. óra Előkészületek az augusztusi rendezvé-
nyekre. Új népdalcsokor választása, tanulása. Stílusérzék, ze-
nei ízlés formálása. Hangképző- és intonációs gyakorlatok 
segítségével a harmonikus hallás fejlesztése. Dallamhallás, 
dallam- és ritmusérzék fejlesztése.
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...   Március 7. 10.00  Ringató foglalkozás 

Március 14. 10.00 Hallásvizsgálat 

Március 21. 17.00 Lakossági fórum-
Norvég Alap 

Március 24. 17.00 Városvédő közgyűlés 

Március 8. 18.00 Városi Nőnap - Író-olvasó 
találkozó Jakupcsek Gabriellával 

Március 14. 14.30 Március 15-i Városi 
Ünnepi Program 

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

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

Március 17. 19.00 Színházlátogatás a budapesti 
Thália Színházba 

(Család ellen nincs orvosság c. előadás) 
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A könyes kihívás tavalyi 
díjazottjai

A 2016-os évben meghirdetett könyvtári kihívás december 
17-én zárult. Mivel összesen négy olvasónk, Molnár Kiara, 
Papné Kovács Andrea, Polgárné Bocskai Andrea és Rabi And-
rea teljesítette az összes feltételt, így ők mindannyian jutalom-
ban részesültek. Az ajándék könyvutalványokat január 17-én 
vehették át a könyvtárban. Gratulálunk a négy olvasónknak!
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Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Sajnos két betörés is történt
Új évi híreinket sajnála-

tos eseményekkel kell kez-
deni, ugyanis két betörésről 
kell, hogy hírt adjunk, egyik 
a lakosság sérelmére történt, 
a másik pedig az út szélén 
található vendéglátóipari lé-
tesítmény kárára történt. A 
vendéglőből nagyobb kéz-
pénzt vittek el az éjszakai lá-
togatók, még a lakásbetörés 
pontos adatait nem ismerjük, 
de azt viszont tudjuk, hogy a 
betörés után nem sokkal egy 
négytagú társaságot fülelt le 
a rendőrség, amelynek tagjai 
valószínű hogy összefüggés-
be hozhatók a két bűncselek-
ménnyel. Az eredményesség 
nagyban köszönhető a már 
régen hirdetett SZ.E.M., 
vagyis Szomszédok Egymá-
sért Mozgalomnak, ugyanis 
a szomszédtól olyan hasz-
nos információt kapott a 
helyi körzeti megbízottunk, 
amely alapján és a rendőrünk 
éberségének köszönhetően 
eljutottak az említett társa-
ság nyomára.

Egyesületünk januárban 
tartotta éves közgyűlését, 
ahol értékeltük a múlt év ta-
pasztalatait.  Úgy döntöttünk, 
hogy a jövőben is folytatjuk 
munkánkat, mert érezzük an-
nak szükségességét.

Megterveztük a 2017-es 
évi gazdálkodásunk fő irány-
elveit. Szeretnénk vásárolni 
egy új terepjárót a régi, 14-
éves Lada Niva helyett. A jár-
mű vásárlása igen nagy terhet 
ró az egyesületünkre  gazda-
ságilag, de a megvalósításhoz 
nagyban hozzájárul városunk 
önkormányzata. Az idei év-
ben nem igénylünk támoga-
tást, illetve a tavaly elnyert 
támogatásból megspórolt 
pénzeinkből visszafizettünk 
egymillió forintot, így az autó 
vásárláshoz hozzájárultunk 3 
millió forinttal, amit 1,5 mil-
lió forinttal még kiegészít az 

önkormányzatunk, hogy meg 
tudjuk vásárolni az új gép-
járművet. Egyesületünk úgy 
tervezte, hogy az idei évi be-
vételekkel (adó 1%, a lakosság 
támogatása) és a megspórolt 
pénzeszközeinkkel 2018-ig 
működésünk anyagi feltétele 
biztosítottnak látszik.

Hogy tervünk megvaló-
sulhasson, valamint továbbra 
is el tudjuk látni vállalt fel-
adatainkat, a múlthoz hason-
lóan az idei évben is várjuk 
adójuk 1%-ának rendelkezé-
sét, felajánlását.

Továbbá jó hírrel is szol-
gálhatunk: négy taggal bő-
vült egyesületünk, akik vál-
lalták, hogy saját lovaikon 
fogják figyelni Rácalmást, 
erősítik annak közbizton-
ságát, így február elsejétől 
lovas polgárőröket is fognak 
látni Rácalmás területén. A 
lovasok fő feladatai közé fog 

tartozni a gépjárművel meg 
nem közelíthető területek 
ellenőrzése, a Duna-part, a 
Nagysziget és a külterületen 
illegálisan lerakott szemét 
szigetek felszámolása példá-
ul az alsó Duna-parti úton, 
a Nagyszigeten és a Széles-
csapáson. Új polgárőreink 
beiktatása is anyagi terhet ró 
egyesületünkre, mert min-
den biztonsági felszereléssel 
el kell látni őket a szolgála-
tuk teljesítéséhez. Ezen felül 
fényképezőgépet, távcsövet 
és URH-rádió készüléket 
is biztosítani kell számukra. 
Kérjük a lakosságot, hogy új 
tagjainkat fogadják bizalom-
mal, és segítsék munkájukat. 

Vezetőségünkben is válto-
zás történt az idei évben, Ro-
denbücher József vezetőségi 
tagunk kilépett az egyesü-
letből, ezért a választásokon 
soron következő polgárőrünk 

Varga Zoltán vette át a fel-
adatát.

Az idei esztendőben is 
kitűzött célunk Rácalmás 
lakosainak jó közbiztonsági 
érzetét fenntartani, illetve a 
lehetőségekhez mérten ja-
vítani. Ezen eredmények el-
érésének reményében várunk 
minden hasznos javaslatot, és 
minden olyan személyt sora-
inkba, aki segíteni tud mun-
kánk eredményességében.

Az idei évben is várjuk 
adójuk 1%-át, mivel a tava-
lyi esztendőben is jelentős 
támogatást kaptunk lakosa-
inktól és büszkén mondhat-
juk, hogy más településről is 
támogatták egyesületünket. 
Szám szerint az adó 1% -ból 
befolyt összeg 2016- ban kö-
zel 900 ezer forint volt, amit 
most szeretnénk megköszön-
ni, és a jövőben munkánkkal 
meghálálni.

Továbbra is várjuk mind-
azon büntetlen előéletű sze-
mélyek jelentkezését, akik 
munkájukkal hozzá tud-
nak járulni Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
erősítéséhez, további javításá-
hoz!

SEGÍTS, HOGY 
 SEGÍTHESSÜNK!

Vizi István
elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899

Lovas polgárőrök segítik járőröznek februártól
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90. születésnap

Németh Miklósné alpolgármester köszöntötte a település szépko-
rúját, Tálas Jánosné, Julika nénit 90. születésnapján február 6-án

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

Szüleink, gyermekeink,és saját magunk biztonságos
mindennapjaihoz járul hozzá, ha

ADÓJA 1%-ával egyesületünk részére rendelkezik.

Adószámunk:18495573-1-07
Rendelkezését köszönettel vesszük,  és az ön által felajánlott összeget 

Rácalmás közbiztonságának javítására fordítjuk!

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Tisztelt 
Rácalmásiak!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Vállalkozók Rá-
calmásért Egyesület szervezésében 2017. április 8-án 
megrendezésre kerül a Rácalmási TAVASZI VÁSÁR.

A rendezvény programja:
- Rácalmási kézművesek vására.
- Tavaszi virágok bemutatása
- Bemutatkoznak a helyi vállalkozók borai
- Kihelyezett katonai toborzó sátor
- Családi házak hőszigetelése kiállítás
- Rácalmási vállalkozások közös fotózása
- Gyerekprogramok
- Kürtöskalács

Előadások: 
Vállalkozások Energia Hatékonysága
Előadó: Király Zsuzsana – energiaklub

Családiházak energetikája közérthetően
Elődó: Török Zoltán – épület energetikai szakértő
Minden rácalmásit várunk a TAVASZI VÁSÁ-

RON!

Szabó András 
 VRE elnök
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Sikeres évkezdés
Az új év beköszöntével 

elkezdődött az énekverse-
nyek ideje. Iskolánk tehetsé-
ges, szép hangú tanulói két 
népdaléneklési versenyen is 
megmérettették magukat 
januárban.

Mikó Fanni 5. a osztályos 
és Rozner Éva 6.b osztályos 
diákjaink részt vettek a fejér 
megyei Pesovár Ferenc Gyer-
mek- és Ifjúsági Népdal-
éneklési és Népzenei Verseny 
előválogatóján, január 13-án. 
Fanni palócföldi csokorral, 
Éva baranya megyei népda-
lokkal készült. Mindketten 
továbbjutottak a döntőbe, 
amelyet március 3-án ren-
deznek Székesfehérváron.

A Dunaújvárosi Széche-
nyi István Gimnáziumban 
már hagyomány, hogy a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmá-
ból népdaléneklési versenyre 
várják a tankerület iskoláinak 
jó hangú diákjait. Idén isko-

lánkat ezen a versenyen tíz 
gyerek képviselte, január 27-
én. A legkisebbek csoportját 
a 2.b osztály hét tanulója al-
kotta és bronz minősítésben 
részesültek. 

A Rácalmási Muzsikások 
tagjai voltak: Kocsis-Kibédi 
Lili, Lang Fanni, Nyári Jáz-
min, Tóth Emília, Pukánszky 
Áron, Tamási Ádám és Sztojka 
János.

Szóló kategóriában há-
rom tanulónk kápráztatta el 
a zsűrit. Kiss Barnabás Mi-
lán (3.a osztály) csík megyei 
népdalait és Mikó Fanni (5. 
a osztály) palócföldi dalait 
ezüst minősítéssel értékelte a 
zsűri. Pletser Laura Lotti (5.a 
osztály) békés megyei nép-
dalaival teljes sikert aratott, 
és kiemelt arany minősítés-
ben részesült.

Mindenkinek gratulálunk!
Igmándi Zita

felkészítő tanár

Angol történetíró verseny

Az első félévben került megrendezésre az angol nyelvi történetíró 
verseny Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági 
Szakgimnáziumában. A pályamunkák közül Wiedermann Csenge 
(7.b) az előkelő 2. helyezést szerezte meg. Ezúton is gratulálunk neki

194 éves nemzeti imánk, 
a Himnusz

1823. január 22-én öntöt-
te végleges formába Kölcsey 
Ferenc nemzeti himnuszun-
kat.

1989-ben, immár 28 éve 
méltán választották a Him-
nusz születésnapját a Magyar 
Kultúra Napjának.

Mi, magyarok büszkék le-
hetünk nemzetünk kulturális 
értékeire, hiszen elődeink, a 
régmúlt nagyjai és a jelenkor 
tehetségei létrehoztak jelen-
tős számú tárgyi és szellemi 
értéket hazánk számára.

Fontos, hogy ezeket is-
merjük, tiszteljük, magunkat 
pedig kötelességünk művelni, 
mert csak így válhatunk mű-
veltebb emberekké.

Az idén a 7. a és 7.b osz-
tály tanulói közül azok a 
tanulók szavalták együtt a 
Himnuszt, akik kiérdemel-
ték, hogy hibátlan szavala-
tukkal kiállhassanak diák-
társaik és tanáraik elé január 
23-án, hétfőn.

Az 1. óra megkezdése előtt 
a felsős osztályok hallhatták, 
a 2. óra elején pedig alsós 
tanulóinknak szavalták kö-
zösen a hetedikesek nemzeti 
imánkat.

Vincze-Hajnal Blanka 
tartalmas gondolatokat osz-

tott meg diáktársaival ennek 
a napnak a fontosságáról a 
költemény elmondása előtt.

A 7. b osztályból Vincze- 
Hajnal Blanka és Hegedűs 
Dominik irodalmi totót ké-
szített a gyerekeknek, s kora 
délutánig lehetőségük volt 
megoldaniuk.

Dominik az iskola minden 
szintjén elhelyezett fontos 
információkat a totóban fel-
tett kérdésekre.

Élmény volt látni, hogy 
főként a 3-4-5. osztályosok, 
milyen élvezettel járták be az 
épület szintjeit, lelkesen ku-
tatva az információkat.

A totók bekerültek a 
nemzeti színű dobozba, s a 
feladvány készítői osztály-
társaikkal együttműködve ki-
javították csütörtökre, majd a 
szünetekben eredményt hir-
dettek 4 katagóriában.

Örömmel töltött el, hogy 
ezen a jeles napon minden 
jankovichos gazdagodott az-
által, hogy hetedikes társaik 
emlékeztették őket 1823. ja-
nuár 22. fontosságára.

Köszönöm Szabó Andrea 
tanárnő és a résztvevő, szer-
vező gyerekek közreműkö-
dését.

 Panyi Erika



Rácalmás 17

Bejutottak a megyei fordulóba 
helyesírásból

 Örömmel írom, hogy két diákunk az iskolai fordulóban 
nyújtott teljesítménye alapján a megyei döntőbe jutott a Si-
monyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesíró versenyen.

Nemes Anna 7.b és Mess Ibolya Anna 8.a osztályos tanulóink 
2017. március 4- én bizonyíthatják, nem véletlenül kerültek 
a 25 legjobb közé.

Gratulálok nektek, és sikeres szereplést kívánok!
 Panyi Erika

 felkészítő tanár

Megyei tanulmányrajz verseny
Január 25-én délután zajlott az Arany iskolában a Fejér 

megyei tanulmányrajz verseny, ahol a nyolcadik osztályosok 
mérték össze tudásukat. Egy beállított csendélet megrajzolása 
volt a feladatuk.

A zsűri tagjai, akik a székesfehérvári Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnáziumból érkeztek, a tíz legjobb al-
kotót díjazták. Iskolánk tanulója, Kovács Amanda is bekerült 
a legjobbak közé. 

Gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk rá.
Pál Péterné

Szép magyar beszéd 2017
„A tisztátalanság láncát 

vedd le a magyar nyelvről, s 
úgy vigyázz rá, 

mint büszkén néző két sze-
medre!”

2017. január 27-én meg-
tartottuk a Kazinczy- verseny 
iskolai fordulóját.

Évről évre kiválasztjuk 
minden osztályból azt a 3-4 
fő jól olvasó, szépen beszé-
lő felsős tanulót, akik közül 
kerülnek ki a továbbjutók a 
megyei fordulóba.

A verseny az ifjúság anya-
nyelvi nevelését, a beszédkul-
túra javítását szolgálja. Egyre 
fontosabbá válik a leírt cél, 
hiszen gyönyörű anyanyel-
vünket óvnunk, védenünk, 
ápolnunk kell, mivel egyre 
nagyobb a nyelvünket fenye-
gető veszély.

Hogyan szolgálhatjuk 
anyanyelvünket?

Mindenekelőtt úgy, hogy 
szeretjük. De nem elég a 
nyelvet szeretni, tudni és is-
merni is kell.

Nem csupán szavainkat 
kell ismernünk, hanem azt 
is, miképpen fűzzük belő-
lük a legszebb gondolatokat. 
Miként hangsúlyozzunk, ho-
gyan vegyünk levegőt, van-e 
zenéje beszédünknek.

A mi, magyar anyanyel-
vünk szókészlete 1.100.000-
re becsülhető.

A szókészletből 250.000 
szót szoktak szótározni.

Az egyén szókincse nagy-
ban elmarad a szókészlet 

nagyságától. Függ az élet-
kortól, foglalkozástól, is-
kolázottságtól, érdeklődési 
körtől.

Egy hatéves gyerek kb. 
2000 szót ismer, míg a 14-
15 éves 6-7.000 szót.

Nagy műveltségű, érdek-
lődésű felnőtt 50.000 szót is 
ismerhet.

A beszédnek sok eleme a 
versenyző gyerekek birtoká-
ban van, hiszen szépen telje-
sítettek az iskolai fordulóban.

A zsűri munkáját segítette 
5-6. évfolyamon: Gyöngyösi 
Lászlóné Marika néni, Szi-
lágyi Irén és Füléné Perusza 
Katalin.

Helyezések: 
1. Poszpischil Bálint 6. b
2. Pesei Karolina 5. a
3. Mák Luca 5. b

Különdíjasok: 
Hajnal Zóra 6. a és 
Kulcsár István 5. a
A zsűri munkáját segítet-

te 7-8. évfolyamon: Németh 
Miklósné Pötyi néni, Viszo-
kai Lászlóné Melinda néni és 
Szabó Andrea.

Helyezések. 
1. Kántor Lili 8.a
2. Nyári Bianka 7.a
3. Vincze-Hajnal Blanka 

7.b

Különdíjasok: 
Horváth Laura 7.b és 
Horváth Zsombor 8.a

Az 1-2. helyezett gyerekek 
2017. február 23-án képvise-
lik iskolánkat a megyei verse-
nyen Mezőfalván.

Kívánom, hogy a szép szó 
adjon nekik hitet és erőt a 
versenyen.

Köszönöm a zsűri mun-
káját, és a gyerekek bátorsá-
gát a megmérettetésen: so-
kan vállalkoztak arra, hogy 
bizonyítsák: a nyelv az életet 
szolgálja.

Panyi Erika
versenyszervező
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Felsős farsang
Iskolánkban február 3-án 

a hatodik évfolyam szer-
vezésében tartottuk a felső 
tagozatosok farsangi bálját. 
Fél 4-kor már sokan izga-
tottan várták a hagyomá-
nyos nyitótáncot, a keringőt. 
A nyolcadik évfolyam lányait 
gyönyörű ruhákban láthattuk 
a folyosókon, a fiúkat elegán-
san. Igazán színvonalas meg-
nyitót varázsolt Kissné Zsu-
zsa néni és a nyolcadik évfo-
lyam a keringővel, a szemet 
gyönyörködtető tánc láttán 
többen elérzékenyültek.

Rövid szünet után min-
den osztály bemutatta közös 
produkcióját: az 5.a görög 
istenei kezdték a sort Szir-

takival, majd az 5. b táncolt 
egy ismert dalra, melyre saját 
dalszöveget írtak és énekeltek 
fel. A hatodik és nyolcadik 
évfolyam jazzbalett-táncosai 
egy új koreográfiával tették 
színesebbé a délutánt. A 6. 
a egy tapsolós-dobogós pro-
dukcióval örvendeztette meg 
a közönséget, a 6. b pedig egy 
történetet mesélt el táncban a 
távkapcsolóról. A 7. a osztály 
egy a gyerekek által önálló-
an összeállított színvonalas 
tánccal készült, a 7. b-sek 
ebben az évben is meglepe-
téssel szolgáltak: a zene rövid 
bevezetés után kacsatáncra 
váltott. A nyolcadik évfolyam 
közös előadása zárta a sort, 
melynek címe stílszerűen: A 
hírnévre várva.

A bemutatók után min-
den osztály nagy dicsérettel 
egyetemben - a szülőknek 
köszönhetően - kapott egy-

egy tortát. Ezután kezdődött 
a diszkó a tornateremben, 
amelyet ezúton is köszö-
nünk végzett diákjainknak: 
Fejes Nagy Gergőnek és Fe-
jes Nagy Péternek.

Hálásak vagyunk még a 
rengeteg befektetett munká-
ért mindazoknak, akik nélkül 
ez a rendezvény nem jöhetett 
volna létre: a hatodik évfo-
lyamon tanuló gyerekeknek 
és szüleiknek, akik kiválóan 
helyt álltak a rendezői sze-
repben; segítettek a büfében, 
ruhatárban, tombolánál, 
pakolásnál. Köszönet jár a 
diákoknak az előkészületek-
ben nyújtott segítségért is, a 
szülőknek a szendvics-alap-

anyagokért, tombolatárgy-
adományokért, tortákért, 
süteményekért, üdítőkért. 
Pinthoffer Antalnak a szó-
dáért. Melinda néninek a 
műsorvezetésért és a díszí-
tésért. A helyi vállalkozá-
sok értékes tombolatárgyak 
felajánlásával támogatták 
iskolánkat: Farkasné Csilla 
az Iparcikk boltból, Komo-
lai Zoltánné a Papírboltból, 
a Mátyásy Kft. (SPAR) és a 
Pomóthy Áruház. A Szent 
György Polgárőr Egyesület 
a helyszín biztosításában 
segített. Végezetül, de nem 
utolsó sorban köszönjük a 
kollégáknak és osztályfőnö-
köknek, valamint az iskola 
dolgozóinak, akik szintén 
sokat tettek a bál sikeréért.

A farsang felvételét a 
Rácalmás TV-ben nézhetik 
meg.

Sós Judit

Online angol
Az első félévben bonyo-

lódott le első komoly angol 
nyelvi versenyünk, az On 
Lion on-line angol verseny, 
melyet az MM Publication 
Könyvkiadó szervezett. Az 
idei verseny témája az USA 
volt. Az alap verseny két for-
dulóból állt, ahol 4 tanulónk 
elérte a maximális 300 pon-
tot. A harmadik fordulóban 
már csak a legjobbak vettek 
részt, nekik egy fiktív nya-
ralási élményt kellett leírni. 
A fogalmazások annyira 
színvonalasak lettek, hogy 
tanulóink között nem tettek 
különbséget, így mindenki 
az előkelő negyedik helyet 
érte el.

Legjobbjaink voltak: Mák 
Luca 5.b, Krizsán Balázs 5.b, 

Tóth Izabella 6.b, Kunos Mi-
lan 6.b.

A versenyben részt vevő 
többi tanulónk is öregbítette 
iskolánk hírnevét és alig-alig 
maradtak el a már említett 
tanulóktól.

Kovács Panna 3.a, Fodor 
Sára 4.a, Kunos Miklós 4.a, 
Kovács Máté 4.b, Németh 
Vanda 6.b, Lakatos Xavér 
6.b, Nagy Balázs 6.b, Fodor 
Gréta 7.b, Vincze-Hajnal 
Blanka 7.b, Wiedermann 
Csenge 7.b, Kara Róbert 
7.b, Hegedűs Dominik 7.b, 
Plózner Szimonetta 8.b, Kiss 
Napsugár 8.b.

Ezúton is gratulálunk a 
verseny résztvevőinek, na-
gyon büszkék vagyunk rátok!

Kunos Vanda

Rajzverseny a Széchenyiben
Minden év januárjának végén, a magyar kultúra napjához 

kapcsolódóan, rajzpályázatot hirdetnek a Széchenyi István 
Gimnáziumban. Az idei évben a kétszáz éve született Arany 
János munkássága szolgáltatta a témát a feladathoz.

Iskolánk tanulói közül Vincze-Hajnal Blanka 7., és Ko-
vács Amanda 8. osztályos diákunk részesült elismerésben. 
Mindketten Arany János: Toldi című művéhez készítettek 
illusztrációt. Gratulálunk a lányok kiemelkedő munkájához!
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Informatikai sikereink 
A Dunaújvárosi SZC 

Bánki Donát Gimnáziuma 
és Szakgimnáziuma a ko-
rábbi évek hagyományait 
követve ebben a tanévben is 
megrendezte a 8. osztályosok 
részére a „Számítástechnikai 
alapismeretek” egyéni ver-
senyt és az iskolák közötti 
csapatversenyt. Iskolánkat 
hat tanuló képviselte e meg-
mérettetésen, ahol gyakorla-
ti és írásbeli feladatok vártak 
rájuk. (Sajnos betegség miatt 
néhány diákunk nem tudott 
megjelenni.)

A gyakorlati feladatok a 
szövegszerkesztés és a kép-
szerkesztés témaköreiből; 
az írásbeli feladatsor pedig 
a számítógépek egységei, 
az operációs rendszerek, az 
állományokkal kapcsolatos 

műveletek, stb. témakörök-
ből voltak.

Vad Zsombor I. helyezést 
ért el az egyéni versenyben 
kiemelkedő teljesítményével. 

Iskolánk II. helyezett lett 
a csapatversenyben, a csapa-
tunk tagjai: Vad Zsombor, 
Szendrey Kitti és Mess Anna.

(Iskolánként a csapatok 
tagjai a három legjobban tel-
jesítő versenyző, őket a ver-
seny szervezői választották ki 
iskolánként.)

Nagyon büszkék vagyunk 
versenyzőinkre, gratulálunk 
nekik e szép eredményért!

Köszönet illeti a kedves 
és segítőkész családtagokat a 
tanulók Dunaújvárosba való 
eljuttatásáért!

Wernerné 
Galkovics Rita

„Jézus élete” rajzpályázat
Február 2-án a Bartók Színház nagytermében díjátadó-

val egybekötött gálaműsoron vettek részt diákjaink, amely 
a nagyszabású „Jézus élete” kiállítás záró programja volt. A 
rajzpályázaton nem hirdettek helyezéseket. A beérkezett közel 
500 alkotásból válogatták ki a legjobbakat, köztük a rácalmási 
gyerekekét is, amelyek egy országos vándorkiállításon szere-
pelnek majd.

Emléklapot kaptak iskolánkból: Tamási Ádám, Szemes 
Boglárka, Bognár Zsófia, Polgár Eszter, Nagy-Abinéri Panna, 
Poór Panna, Koszti Levente, Gurics Anna, Mészáros Gab-
riella, Mess Anna, Baji Lujza, Ambrus Anetta, Kolumbán-
Portik Lehel. A gyerekeket felkészítő tanárok Pál Péterné és 
Dancs Esztella.

Szent Miklós 
Cserkészcsapat

Január végén részt vettünk 
a 26. Országos Cserkész Nép-
daléneklési, Népzenei, Vers- 
és Mesemondó Versenyen. A 
nagyon erős mezőnyben, két 
bronzminősítést és dicsérő 
okleveleket kaptunk. Minden 
részt vevőnek gratulálunk, kö-
szönjük a felkészítést a szü-
lőknek, tanároknak!

20 kilométeres teljesít-
ménytúrán vettünk részt, 
a Velencei-hegységben. 
Nagyon szép tájon vitt ke-
resztül az utunk, a szikrázó 
napsütésben. Csapatunk a 
túra során több fiatal vezetőt 
jelölt ki, ők remekül helytáll-
tak térképpel és iránytűvel a 
kezükben, nem tévedtek el a 
rájuk bízott szakaszokon. A 
célba érkezve zsíros-, és lek-
város kenyér, süti várt minket. 
Akinek pedig kedve volt az 
szalonnát is süthetett.

Őrsi foglalkozásokon tá-
bori menüt állítottak össze a 

fiatalok, a cserkészet alapító-
jának életét ismerhették meg 
részletesen. Beszélgettek ar-
ról mi az erő, mit jelent erős-
nek lenni, mi a lelkierő. Nem 
maradt el a közös ima és a sok 
játék sem.

Őrsvezetőink, nagyobb 
cserkészeink munkájának 
jutalma az országos cser-
készbálon való részvétel 
volt. Az év bulijának hely-
színe hagyományosan egy 
patinás budai gimnázium. 
Nincs alkohol, cigaretta, 
drog, botrányos viselkedés, 
de van rengeteg ötlet, jó-
kedv, önkéntes segítő, sok 
ismerős és barát.

Cserkészvezetőként részt 
veszek a mozgalom, követ-
kező tíz évre szóló straté-
giájának elkészítésében. Az 
országos küldöttgyűlésben 
is képviselhetem cserkész-
kerületünket.

Blau Sándor
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Rácalmás   Sportegyesület

Rácalmás Városvédő Kupa

Első alkalommal került 
megrendezésre a kézilabda 
Rácalmás Városvédő Kupa 
február 19-én településün-
kön. Az eseményen három 
csapat - a DAC, a Soponya 
SE és a Soponya Junior vett 
részt a vendéglátó Rácalmás 
SE csapatán kívül. 

A Rácalmás Városvédő 
Kupán a meghívott négy 
csapat sportszerű küzdelmes 
mérkőzéseken döntötte el a 
végső sorrendet.  A  helyezé-
sek eldöntése mellett értékes 
különdíjakat adtak át a szer-
vező Rácalmás SE részéről 

Bencs Attila elnök, valamint a 
Rácalmási Városvédő Egye-
sület részéről Bodnár Sándor 
elnökök.

A végeredmény a következő 
volt:

1. DAC 
2. Rácalmás SE
3. Soponya SE
4. Soponya Junior 

Különdíjasok:
Gólkirálynő: Réti Virág 

(Soponya SE, 16 gól)
Legjobb kapus: Kovács 

Anikó (Rácalmás SE)

Legtechnikásabb játékos: 
Chikhi Lilla (DAC)

A díjkiosztás után a részt-
vevők közösen fogyasztották 
el a  helyszínen elkészített fi-
nom ebédet.

Támogatóink:
Rácalmási Városvédő Egye-

sület, Rácalmás SE, Fejér me-
gyei Kézilabda Szövetség.

Nógrádi Sándor
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Jó példa Rácalmáson
Megtartotta évzáró ren-

dezvényét a Rácalmás SE 
Vízi és Szabadidősport szak-
osztálya, az eseményen jelen 
volt Doma Gergő, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség szak-
mai igazgatója is.

Sikeres esztendőt tudhat 
maga mögött a Rácalmás SE 
nyolc esztendővel ezelőtt ala-
kult Vízi- és Szabadidősport 
szakosztálya. Bölcskei Ferenc 
szakosztályvezető elmondta: 
a klub nagy lépéseket tesz az 
utánpótlás nevelés terén, az 
elmúlt szezonban a szakosz-
tály két serdülő és két ifjúsági 
válogatott kenussal büszkél-
kedhetett, s hasonlóan ered-
ményes szezont terveznek 
2017-re is.

Az eseményen jelen volt 
Doma Gergő, az MKKSZ 
új szakmai igazgatója is, aki 
az egyesület sikeres verseny-
zőinek díjakat adott át.

„Remek példája a rácalmási 
klub annak, hogy önkormány-
zati, szövetségi, egyesületi és 
szülői összefogással milyen 
fejlődést lehet elérni. Vizi 
Gábor edző munkáját dicsé-
ri, hogy két korosztályban is 
bekerülhetett versenyzőjük a 
válogatottba és hogy a klub a 
szövetségi programok meg-
valósításában, példának oká-
ért a vízitúra-megállóhelyek 
létrehozása is szerepet vállal” 
– mondta Doma Gergő.

(Forrás: Magyar Kajak-
Kenu Szövetség honlapja)

Sakk diákolimpia 
Tisztelt Rácalmási Bará-

taink!
A sakk megyei diákolim-

pia csapatversenyének is a 
székesfehérvári Szabadmű-
velődés Háza adott otthont. 
Ezúttal is szép számmal 
gyűltek össze a megye sak-
kozó diákjai. 25 csapat 96 
versenyzője ült asztalhoz az 
országos döntőbe jutás re-
ményében, és több korcso-
portban is igen szoros ered-
mény született.

A legnépesebb mezőny, 
és a legszorosabb verseny 
az alsós (1-2. korcsoportos) 
fiúcsapatoknál volt, ahol azo-
nos pontszámmal végzett a 
velencei Zöldliget Általános 
Iskola és a székesfehérvári 
Szent Imre Általános Iskola 
csapata, és egymás ellen is 
döntetlent játszottak, végül 
a Buchholz-számítás a ve-
lenceieknek kedvezett. Alig 
volt nagyobb különbség a 
fiúk 3-4. korcsoportos ver-
senyében, ahol a dunaújvárosi 
Széchenyi I. Gimnázium csa-
pata fél ponttal előzte meg a 
rácalmási Jankovich M. Álta-
lános iskola csapatát. Ehhez 
képest könnyedebb győzel-
met arattak az egyes korcso-
portokban a lányok, az 1-2. 
korcsoportban a dunaújvárosi 
Vasvári P. Általános Iskola 
csapata, a 3-4. korcsoportban 
a székesfehérvári Szent Imre 
Általános Iskola, míg az 5-6. 
korcsoportban (a középisko-
lásoknál) a szintén fehérvári 

Kodolányi J. Gimnázium 
csapata győzött. Ugyancsak 
országos döntőbe jutott a 
középiskolás fiúk korcso-
portjában a székesfehérvári 
Ciszterci Szent István Gim-
názium csapata.

Mivel nagyon szoros ered-
mény született és a győztes 
csapattal szemben is döntet-
len értünk el ebben az évben 
is kéréssel fogunk fordulni 
- az iskolával közösen - a 
szervező bizottsághoz, hogy 
méltányossági alapon enge-
délyezze iskolánk sakkcsa-
patának indulását az országos 
döntőben. 

Biztosan emlékeznek még 
rá, hogy tavaly a felsős fiú 
csapatunk a 6. helyet szerezte 
meg az országos döntőben, 
sok nagyvárost megelőzve. A 
Csapat nem változott a ko-
rábbihoz képest.

Hegedűs Dominik, He-
gedűs Luca, Tancsa Tomi, 
Krizsán Balázs és Molnár 
Kiara alkotja jelenlegi sakk-
csapatunkat is.

Szeretném felhívni ez-
úton is a rácalmási sakkozók 
figyelmét, hogy március 11-
én a már hagyományosnak 
mondható, a megyei kör-
verseny első állomásaként 
megrendezésre kerül egy 
sok résztvevős sakkverseny. 
Tavaly 130 fő versenyzett 
nálunk, ebből kb 80 gyermek 
korú. 

Tisztelettel! 
Kondás László

Meghívó 
A Rácalmási  „Sirály” Horgász Egyesület 2017. március 5-én vasárnap 9.00 órai kezdettel közgyűlést tart az egyesület 

horgásztanyáján. (Rácalmás, Kiss E. u. 82.) 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2017. március 5-én 9.30-kor a meghirdetett napirendi pontok 

szerint tartjuk meg, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
Napirendi pontok:

1. A vezetőségi tagok beszámolója a 2016. évi munkáról és a közhasznúsági jelentés elfogadása
2. 2017. évi költségvetési terv beterjesztése és elfogadása
3. Fegyelmi bizottság beszámolója
4. Felügyelő bizottság beszámolája
5. Egyebek 

Mindenkit szeretettel várunk! 
„Sirály” H. E. vezetősége
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A XIX. századforduló körül 
hazánk nemzeti jövedelmének 
80-85%-át a mezőgazdaság 
adta. Ezért a mezőgazdaság és 
állattenyésztés jelentőségét nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. Rá-
calmáson kiváló szakemberek 
voltak. Az alábbiakban meg-
említett földbirtokosok, vagy 
családtagjaik felsőfokú szakmai 
végzettséggel rendelkeztek. Az 
1920-as években-tulajdonuk-
ban volt már egy-egy traktor és 
cséplőgép. Részt vettek a község 
vezetésében és több egyesületet 
is alakítottak. De az országos 
szervezetek vezetőségében is 
ott voltak. 

Fejlett mezőgazdaság 
és állattenyésztés Rácalmáson

Elsőként a Lehoczky csalá-
dot említem. 100 éven keresztül 
(1850-1945) három generáció 
Dániel, Ferenc és ifj. Ferenc 
mintagazdaságot hoztak létre 
és nem csak a saját gazdasá-
gukat fejlesztették, hanem a 
község munkáját is aktívan se-
gítették. Dániel megalakította a 
Keresztény Fogyasztási Szövet-
kezetet. Különösen a gyümölcs, 
ezen belül az almatermesztést 
fejlesztette magas színvonalra. 
Ferenc Rózsamajorban felépí-
tette nagy gazdaságát: istállók, 
ólak, takarmánytározók sora 
épült. Vízvezetékhálózatot 
hozott létre. Ferenc tovább 
fejlesztette a gazdaságot. Búza 
vetőmaggal látták el a gazdákat. 
Nem véletlen, hogy 1952-ben a 
Termelőszövetkezet erre a gaz-
daságra épült rá.

Dr. Paizs Gyula és fia ifj. Pa-
izs Gyula tehenészete két ge-
neráción keresztül hazánkban 
az élvonalba tartozott, a legma-
gasabb színvonalat képviselték. 
Szimmenthali tehenészetükben 
a fejési átlag 4-5 ezer liter/ év 
volt, 350-400 kg zsírtartalom-
mal. Minden országos kiállítá-

son az első díjasok voltak. Íme 
egy példa. Az 1921 évi kiállí-
tásról a Gazdaság című lap így 
számol be: „A XXX. országos 
tenyészállatvásárt és kiállítást 

1921. április 9-én Horthy Mik-
lós kormányfő nyitotta meg. A 
megnyitón megjelent szinte az 
egész kormány. A legszebb és 
minőségileg a legjobb állatok 
Paizs Gyula rácalmási gazda-
ságából kerültek ki. Horthy 
Miklós négy darab simmenthali 
üszőt vásárolt ott helyben Paizs 
Gyulától”. Az 1920-as évektől a 
Mauthner cég részére vetőmagot 
termeltek.

Dr. Paizs Gyula megvaló-
sította, hogy a mezőgazdasági 
termelésre feldolgozó ipart te-
lepítsen, kendert termelt és azt 
dolgozta fel. 1908-ban a ken-
dertermesztést kicsiben kezdte, 
a 20-as években pedig már 140 
kat. holdon termelte saját vető-
maggal a kendert és más terme-
lőkét is megvásárolta. 

Az áztató medencék kialakí-
tása igen gazdaságosan történt. 
Az egyik rendszert a szántóföl-
dek alagcsöveiből kifolyó víz 
táplálta. A másik áztató rendszer 
egy hosszúkás völgynek az alján 
volt, melyet a felső részén eredő 
forrás táplálta. Az egyik meden-
cét haltenyésztésre is használták.

Áztatás után a kender feldol-
gozásra került. Ehhez egy áram-
telep állt rendelkezésre, amely a 

teljes feldolgozáshoz szolgáltatta 
az áramot. A csarnokokban 100 
ember dolgozott váltóműszak-
ban. A gyártmánylista: a me-
zőgazdaság, ipar, sport, halászat 

és háztartás teljes kötél igénye. 
Az üzem jövedelmezőségét se-
gítette, hogy utazó ügynököket 
is alkalmaztak.

Bajor József korának egyik 
legképzettebb szakembere 
volt. A Bajor-kúria és a gaz-
dasági épületek, cselédlakások 
a mai iskola területén voltak. 
Itt Rácalmáson gyógynövény-
termesztésre is berendezkedett 
és tapasztalatait megosztotta a 
szaklapok olvasóival. Lehoczky 
leányt vett feleségül, így a Le-
hoczky gazdasággal sok min-
denben együttműködött. Nagy 
szőlészete és borászata is volt. 
Szőlőoltványt is termesztett. 
Az 1890-es évektől a Szőlészet 
és borászat szaklapnak 15-20 
éven keresztül szakírója volt és 
mindenről tájékoztatta olvasóit. 

Fritz Antal, majd az 1920-
as évektől fia is bekapcsoló-
dott a gazdaság fejlesztésébe, 
200 hold földön gazdálkodtak. 
Mezőgazdasági terményeikkel 
és állataival országos hírnévre 
tettek szert. Tenyészállataikért 
a vevők sorban álltak. Jelentős 
lótenyészetük volt. A katonaság 
részére nevelték a lovakat.

Tóth Antal, Paizs Gyula volt 
intézője, Újgalamboson 1915-

től önállóan gazdálkodott. 
Gazdaságában főként manga-
lica sertéseket nevelt. Kisebb 
részben malacokat, de főként 
hízott sertéseket adott el, melye-
ket Németországba exportáltak. 
Évente közel ezer hízott sertést 
szállítottak ki. Nagy számú fejő-
marhát is tartott és a tejet hely-
ben dolgozták fel.

Frank János a két világháború 
között 800 hold földjén az állat-
állomány részére termelte a ta-
karmányt és 250-300 db marha 
állomány szaporulatát külföldre 
exportálta. Az export állomány 
részben vágómarha volt, rész-
ben pedig tovább szaporításra 
alkalmas. 

 Bábai Bay Géza lótenyé-
szetében, mely Ráczalmáson 
és Mindszentpusztán volt, or-
szágos hírű versenylovakat ne-
veltek. A XIX században és a 
XX. század elején a lótenyész-
tés jelentősége a mezőgazda-
ságban és a katonaságban igen 
nagy volt. A lótenyésztés egyik 
ága a versenylovak kinevelése 
volt, ami segítette a fejlődést. 
Lóállománya a két telephelyen 
kb. 50 db volt. Lipicai négyes 
fogatával sorra nyerte a ver-
senyeket. Különösen az 1896-
os millenniumi négyes fogata 
volt híres, mellyel aranyérmet 
nyert.

Tallián Istvánnék már az 
1920-as években üvegházi 
konyhakertészettel foglalkoztak. 
A lótenyésztésben is jelentősek 
voltak. Érdekességként említem, 
hogy az 1923-as Köztelek újság 
szerint a lótenyésztési bizott-
ságban nem csak Tallián István, 
hanem felesége Ráth Antónia is 
ott volt.

Az eddigiekből is láthatjuk, 
hogy Rácalmás mezőgazdasága 
és állattenyésztése a 100 évvel 
ezelőtti időkben fejlett és élen-
járó volt.

Szalai Árpád
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Már izgatottan készültök a nagy napra? 
Keresitek a tökéletes menyasszonyi ruhát? 

Megálmodtátok a hozzátok illő dekorációt? 
Nálunk mindent megtaláltok, 

amitől az esküvőtök életre szóló lesz.

Aki 2017. január illetve február hónapban 
lefoglalja nálunk a menyasszonyi ruháját, 
annak a menyecske ruha bérlése díjtalan.

Elérhetőség: 70/5978162, 20/9525446
www.fatinaeskuvo.hu
www.racalmaseskuvo.hu
Facebook elérhetőségünk: Fatina esküvői ruha és dekoráció.
Cím: Rácalmás, Radnóti tér 2.

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

INGYENES KIPRÓBÁLÁS AZ ÖN UTCÁJÁBAN!

ELEKTROMOPEDEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

www.elektromoped.hu
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Bükfürdőn, apartman!
3 férőhelyes apartman üdülőjoga 

2017. 03. 15-28-ig átadó.

Érdeklődni: 06-25-444-619 
vagy 06-20-970-2081
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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!

Szalóki Benett Ábel, 2017. 01. 13. Fő utca
Marácz Evelin, 2017. 01. 24., Gárdonyi G. utca
Wégner Dominik, 2017. 01. 30., Móricz Zsigmond utca
Szabó Ákos Péter, 2017.01. 30., Béke köz
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. március 24-

én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. március 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb március 13-ig juttassák el a szerkesztő-
bizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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

Hazánk első 15 természeti szépsége közé tartozik

A JANKOVICH BARLANG
Dr. Jankovich Béla 

(1865-1939) egyike azon 
Jankovichoknak, akik a leg-
aktívabban kapcsolódtak be 
Rácalmás társadalmi életébe. 
Hosszú éveken keresztül az 
iskolaszék, valamint a kato-
likuskör elnöke volt. Ren-
dezvényeken, gyűléseken 
többször felszólalt. 

Közismerten szerette a 
természetet. Ennek érdeké-
ben tett is. Az iskolákban 
- vallás és közoktatásügyi 
minisztersége idején - a ter-
mészettel kapcsolatos tantár-
gyak oktatását szorgalmazta. 
1915-ben, Lóczy Lajos, a 
barlangászok elnöke meg-
kérte, hogy adja nevét egy 
szép barlang elnevezéséhez. 
A Gerecse hegységben, egy 

nagy barlangban rövid szer-
tartás keretében Jankovich 
nevet adták a barlangnak. 
Ettől fogva ez a Bajóti 
Jankovich Barlang.

2016. októberi számában 
a Raeders Digest folyóirat 
ismerteti hazánk 15 termé-
szeti szépségét és köztük van 
a Jankovich barlang is. A fo-
lyóirat az alábbiakat írja: 

A Dunántúl egyik legje-
lentősebb ősrégészeti lelőhe-
lye a Gerecsében található 
barlang. Bajót felöl keve-
sebb, mint másfél kilométe-
res kaptatóval juthatunk fel 
az Öregkő oldalában nyíló, 
20 méter magas és 35 méter 
hosszú roppant csarnokba, 
amelynek a tetején hatal-
mas nyílás tátong. Húsz- 

huszonötezer évvel ezelőtt 
az ősemberek is gyakran 
behúzódtak ide, amint arról 
a barlangi ásatásokon talált 
finoman kidolgozott kő- és 

csontszerszámok sokasága 
tanúskodik.

Bakancsos-turistáknak 
ajánljuk! 

Szalai Árpád

Kis 
anyakönyv


