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A nőnap alkalmából Schrick István polgármester köszöntötte virág-
gal a rácalmási hölgyeket, majd Grecsó Krisztán és Hrutka Róbert mű-
sorát láthatta a közönség

A hölgyeket köszöntöttük

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 171. évfor-
dulója alkalmából megemlé-
kezést tartottunk településün-
kön is március 15. előestéjén. A 
rendezvény a Jankovich Miklós 
Általános Iskolában kezdődött, 
ahol Kiss József igazgató mond-
ta el ünnepi gondolatait.  A mű-
sorban szerepelt a Jankovich Is-

kola 66 diákja, pedagógusok, 
a Napsugár Asszonykórus, a 
Művelődési ház Jazzbalett cso-
portja, Lendvai Józsefné, gitá-
ron játszott Farkas Csaba. A 
táncokat és dalokat betanítot-
ták: Márkusné Igmándi Zita, 
Kovács F. Ildikó, Vadné Tóth 
Flóra, Kiss Józsefné. Köszöne-
tünket fejezzük ki a Művelődési 

Háznak, a Bartók Színháznak, 
Szendreyné Dani Melindának, 
Vargáné Fischer Magdolnának 
és Puskás Apollóniának a tá-
mogatásukért. A műsor forga-
tókönyvírója és rendezője: Pa-
nyi Erika tanárnő. A műsort 
követően az ünnepség Petőfi 
Sándor szobránál folytatódott 
koszorúzással. Az önkormány-

zat nevében Schrick István, Rá-
calmás polgármestere helyez-
te el a megemlékezés virágait 
a szobor talapzatánál a két al-
polgármester, Németh Miklós-
né és Kukucska Gyula társasá-
gában. Majd a helyi társadalmi 
szervezetek, intézmények kép-
viselői koszorúztak

(Fotók: Rácz-Lambada József)

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóját ünnepeltük

A forradalmárokra emlékeztünk

Húsvét közeleg!
Kellemes ünnepeket, békességet 
és sok örömet kívánok Rácalmás 
lakóinak húsvét alkalomból. 

Schrick István
Rácalmás polgármestere
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Pálinkás Tiborné

2019. április 3.

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. Mód van arra, hogy 
a fenti képviselői alkalmakra 
külön is konkrét időpontot 
kérjenek. Az időpontot Rác-
almás jegyzőjével, dr. Györe 
Andreával egyeztethetik a 
25/517-866-os telefonszá-
mon.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
2019-ben. 

Gyűjtési időpontok: már-
cius 26., április 9., 23., május 
7., 21., június 4., 18., július 2., 
16., 30., augusztus 13., 27., 
szeptember 10., 24., október 
8., 22., november 5., 19., de-
cember 3., 17., 31.

Áprilisban is a hónap első csütörtökén és 
péntekén lehet eltüzelni a kerti hulladékokat!

A lakosság kérésének megfelelően változtatott tavaly Rá-
calmás képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését 
szabályozó helyi rendeleten, mégpedig olyan módon, hogy a 
nyári hónapokban is lehetőségük legyen a lakóknak tűz-
gyújtással ártalmatlanítani a kerti hulladékot. 

 De az égetésre továbbra is havonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése továbbra is el-
sősorban helyben történő komposztálással történhet. Ége-
téssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a 
komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése december 
és január kivételével minden más hónapban (február, márci-
us, április, május, június, július, augusztus, szeptember, ok-

tóber és november) a hónap első csütörtökén és péntekén 
végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) le-
het és a fenti időpontot követő hét csütörtökén és péntekén 
lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A következő időpont: április 4-5. 
Rossz idő esetén: április 11-12.

Jó programok, jó áron! 
Már szervezzük a nyári 
táborokat a gyermekeknek

Rácalmás Város Önkor-
mányzata 2019-ben is szer-
vez nyári táborokat azért, 
hogy a szülőknek ne jelent-
sen gondot a gyermekük el-
helyezése a több hónapos 
nyári szünidő alatt.

A táborokban elsősorban 
a rácalmási lakcímmel ren-
delkező, tankötelezett gyer-
mekek vehetnek majd részt. 
A tábor díja a gyermekek-
nek megegyezik a 2019. évre 
meghatározott napközi térí-
tési díj összegével, ami napi 
400 forint.

Vannak már biztos lehe-
tőségek! Júniusban lesz jazz 
balett tábor a művelődési 
házban. Júliusban mese, ol-
vasó és cimbora tábor, szin-
tén a művelődési házban.

A városvédők is szervez-
nek nyári elfoglaltságot a 
gyerekeknek. A kézilabdá-
zók a sportcsarnokban tá-
boroznak majd, és a csar-
noknak lesz saját tábora is, 

Mindent bele! elnevezés-
sel. A további táborok még 
szervezés alatt vannak.

A teljes tábori kínálatot 
előre láthatóan az áprilisi 
lapszámunkban tudjuk kö-
zölni, hogy a szülők idejében 

tájékozódhassanak arról, 
milyen lehetőségek lesznek 
a nyáron gyermekük elhe-
lyezésére itt helyben, a la-
kóhelyünkön, és az ön kor-
mányzat jóvoltából nagyon 
kedvezményes áron.

A gyerekek tavaly is nagyon jól érezték magukat a helyi táborokban. 
Ez garantáltan így lesz idén is
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A víz világnapja
Rácalmás Város Önkor-

mányzata és más támoga-
tók segítségével a Magyar 
Hidrológiai Társaság Du-
naújvárosi Területi Szerve-
zete idén is meghirdette a 
víz világnapi rajzpályázatát, 
Vizet mindenkinek! cím-
mel. A rajzpályázat ünne-
pélyes eredményhirdetése és 
egyben a kiállítás megnyi-
tója lapunk megjelenésével 
egyidőben, március 22-én, 
pénteken lesz a Jankovich 
iskolában. A rendezvényt 
megnyitja Márta István 
igazgató-helyettes, ünnepi 
beszédet mond Schrick Ist-
ván polgármester.

Az önkormányzat idén is támogatja 
a civil szervezeteket
Rácalmás Város Képviselőtestületének döntése alapján az önkormányzat az alábbi, 
bejegyzett civil szervezeteknek nyújt támogatást 2019-ben:

Rácalmási Sirály Horgász Egyesület 600 ezer forint
Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület 200 ezer forint
Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület 100 ezer forint
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 23 millió forint
Rácalmás Sport Egyesület 12 millió 150 ezer forint (+ 6.388.815 Ft TAO önrész)
Szent György Polgárőr Egyesület 2 millió forint
Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület 750 ezer forint

Ebben az évben összesen tehát 38 millió 800 ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat 
a rácalmási civil szervezetek tevékenységéhez.

Rácalmáson és Dunaújvárosban 
is szennyvíz átemelő épül

 Tájékoztatót hallhattak 
az érdeklődők, március 4-én, 
hétfőn Rácalmáson az 1992 
óta működő szennyvíztisztí-
tó mű kiváltását célzó pro-
jektről, amely része a Kulcs-
csal és Dunaújvárossal közös 
szennyvízberuházásnak.

Schrick István, Rácalmás 
polgármestere bevezetőjé-
ben elmondta, a csővezeték 
a 6-os út nyugati oldalán fut 
majd végig Kulcs községtől a 
dunaújvárosi átemelőig.

A Rácalmás szennyvizét 
szállító vezeték ezzel pár-
huzamosan, egyazon mun-
kagödörben fut majd, és a 
dunaújvárosi ponton egyesül 
a két vezeték, ugyanis két 
üzemeltetője is lesz ennek a 
szakasznak, a DRV Zrt. és a 
Mezőföldvíz Kft.

Bíró Kornél, a beruházás 
projektvezetője kifejtette, az 
„Észak- és közép-dunántúli 
szennyvízelvezetési és -ke-
zelési fejlesztés 2. (ÉKDU2)” 
című projekt Rácalmás meg-
lévő csatornahálózatán elve-
zetett szennyvíz kezelésé-
re és tisztítására megoldást 
nyújt. Az 5 milliárd 835 mil-

lió forint összértékű projekt 
az Európai Kohéziós Alap 
támogatásával valósul meg 
legkésőbb 2020. október 15-
ig.

A megrendelők Duna-
újváros Megyei Jogú Vá-
ros önkormányzata, Kulcs 
Községi Önkormányzat, 
Rácalmás Város Önkor-
mányzata, Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzata és 
az Észak-dunántúli Vízmű 
Zrt., a fővállalkozó pedig az 

M-E 2020 Konzorcium. A 
Kulcs, Rác almás, Dunaújvá-
ros vezetéket érintő költség-
vetés hárommilliárd forint, 
az előkészítés 2017 októ-
berében indult. Rácalmáson 
a projekt keretében gravitá-
ciós szennyvízcsatorna-há-
lózatot nem fognak építe-
ni, így a lakosság alig észlel 
majd valamit a munkálatok-
ból. A meglévő telepen lé-
tesítendő szennyvízáteme-
lőtől 10 700 méter 400-as 

átmérőjű vezetéket építenek 
Dunaújvárosig, ahol belép 
egy harmadik üzemeltető, a 
DVCSH Kft.

A vezeték a város északi 
lakóterületének a szennyvi-
zét is összegyűjti. A százlábú 
hídnál a régi pufferként való 
megtartása mellett egy va-
donatúj átemelő épül majd. 
Elvileg a szennyvizek átkor-
mányzása az év végéig meg-
történhet Kulcson és Rácal-
máson is. (Forrás: duol.hu)
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Bontja szirmait 
a csodás kikelet

A naptári tavaszt megelőzve érkezett a jó idő, mindenki nagyon várta 
már a felhőtlen, szabadtéri időtöltést. Ennek eredményeképp tavasz-
váró pompájában gyönyörködhetünk virágágyásainkban

A gyerekek számára játszóház, trambulin és ugrálóvárak mellett új-
donságként „Az érzékszervek világa” interaktív vándorkiállítás sze-
rezhet örömteli perceket, míg a felnőtteknek koncertek és tizennyolc 
helyi, elismert képzőművész kiállítása kínál majd kikapcsolódást

Összeállítottuk 
az Almavirág 
programját

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület e havi 
legnagyobb kihívását teljesí-
teni látszik, a XI. Almavirág 
Fesztivál két napjának prog-
ramjai összeálltak. Az eddi-
giekhez hasonlóan ingyenes 
egészségmegőrző progra-
mok és szűrések sokasága 
várja majd az érdeklődőket, 
a különböző kézműveskedé-
si lehetőségekkel, árusokkal.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő egyesület elnöksége
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
ÓVODAI BEÍRATÁS 
2019-2020

A 2019-2020-as évre a beiratkozás időpontja a Rácalmási 
Manóvár Óvodában

2019. május 2-6. között lesz.
Május 2.: csütörtök 8.00 - 17.00 óráig, 
Május 3.: péntek 8.00 - 12 .00 óráig
Május 6. hétfő 8.00 - 12-00 óráig fogadjuk a beiratko-

zókat. 

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

gi igazolványát
- orvosi igazolást: „Egészséges, közösségbe mehet!”
- a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszke-

dési - tanulási - magatartási zavarának megállapításáról 
szóló szakértői/szakvéleményét.

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat 
- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a 

szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen 
tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Bölcsődei jelentkezéssel 
kapcsolatos információk

Bölcsődei előjegyzés, jelentkezés folyamatos.

Az előjegyzéshez szükséges dokumentumok:
- TAJ kártya
- lakcím igazoló kártya
- szülő adatait igazoló okmányok
- a bölcsődében igényelhető nyomtatványok

A következő tanévre a jelentkezési folyamat lezárása 
2019. 03.31-ig történik bölcsődénkben.

A felvétel elbírálása 2019. április 31-ig, a szülők kiértesí-
tése 2019 május 31-ig történik.

Ha a szülő úgy tervezi hogy csak későbbi tanévben kívánja 
igénybe venni a szolgáltatást akkor is szükséges az előjegy-
zés, a jelentkezők magas létszáma miatt.

Elnyertük 
a Zöld Óvoda címet

A „Zöld Óvoda” avatását új „rózsaliget” létrehozásával 
szeretnénk emlékezetessé tenni településünk számára.

A Fő utca és a Szigetfő utca sarkán lévő területet szülői 
segítséggel fogjuk beültetni és az óvoda minden csoportja 
hozzájárul a rózsatövek beszerzéséhez!

Pálinkás Tiborné óvodavezető

Játékos sportvetélkedő
Március elején játékos sportvetélkedőt szerveztünk a 

rácalmási sportcsarnokban, melyre meghívtuk a kulcsi óvo-
dásokat.

A vendégek a meghívást szívesen fogadták, a gyerekek (a 
két nagycsoport) izgatottan várták az „összecsapást”.

Minden ügyességüket, erejüket összeszedve küzdöttek a 
versenyjátékok során.

A versengés végén egy kis meglepetéssel is kedveskedtünk 
a gyerekeknek, illetve az óvó néniknek.

Végül meghívást kaptunk a közeljövőben egy kis kulcsi 
Duna-parti kirándulásra, melynek örömmel teszünk eleget.



Rácalmás6

Foglalkoztatási támogatások: már 
csak elektronikus ügyintézéssel

A munkáltatókat, egyéni vállalkozókat érintő, fontos jog-
szabályi változásról tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal. A foglalkoztatási célú támogatások kérelmeit 2019. janu-
ár 1-jétől a Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban 
a foglalkoztatási osztályok (korábbi nevükön: munkaügyi ki-
rendeltségek) elektronikus formában fogadják be a cégektől, 
szervezetektől, egyéni vállalkozóktól. 

Az e-papír szolgáltatás elérhető az https://epapir.gov.
hu/ oldalon. Az e-papír szolgáltatás igénybevételéhez a Fe-
jér Megyei Kormányhivatal segédletet állított össze a foglal-
koztatók számára, amelyet a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályain dolgozó szakemberek - igény esetén - rendelke-
zésre bocsátanak. 

A támogatások igényléséhez szükséges „kérelemcsoma-
got” a foglalkoztatók továbbra is a foglalkoztatási osztályok 
ügyintézőitől tudják beszerezni. A járási hivatalokban ter-
mészetesen továbbra is készséggel állnak a munkáltatók ren-
delkezésére személyesen is, hogy a támogatási formák, tá-
mogatási kérelmek kapcsán vagy az elektronikus benyújtás 
folyamatában is szakmai segítséget tudjanak nyújtani.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Ingatlan/ 
kút tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. január 1. napjától hatályos 
törvénymódosítás értelmében 2020. december 31-ig lehet 
vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül engedélyezési eljá-
rást kérelmezni a 2018. december 21. napját megelőzően en-
gedély nélkül létesített kutak ügyében.

A kérelem letölthető a www.racalmas.hu honlapról.
A kérelem benyújtható: 
Rácalmási Polgármesteri Hivatal, Településüzemeltetési 

Iroda, 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.

Fejér Megyei 
Kormányhivatali tájékoztató

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala 
2019. március 11. napjától új székhelyén, a Dunaújváros, Szórád 
Márton út 39. szám alatt várja Tisztelt Ügyfeleit.

Az új címen az alábbi ügyfélfogadási rend szerint fogadjuk ügy-
feleinket:

Dunaújváros, Szórád M. út 39. Hétfő, Szerda Péntek
Hatósági Osztály

8 – 12 
13-16 8 – 12

Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály
Építésügyi Osztály
Népegészségügyi Osztály
Társadalombiztosítási Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály
Földhivatali Osztály 8 – 12

13 - 15
8 – 11

Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyeik személyes 
ügyintézésére is lehetőség nyílik 2019. március 11. napjától a fenti 
ügyfélfogadási időben az új hivatali épület ügyfélszolgálatán.

Az új hivatali épületben várja ügyfeleit a Magyar Államkincstár 
dunaújvárosi kirendeltsége és az FMKH Székesfehérvári Járási Hi-
vatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egész-
ségbiztosítási Osztály ügyfélszolgálata is.

Az ügyfélfogadásuk az alábbiak szerint alakul:
Dunaújváros, Szórád M. út 39. Hétfő, Szerda Csütörtök

Magyar Államkincstár
8 – 12

és
13-16 

  –

SzJH Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osztály

–
8.30 – 12

és
12.30-15 

Technikai okok miatt az FMKH Székesfehérvári Járási Hiva-
tal   Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egész-
ségbiztosítási Osztály ügyfélfogadása szünetel a következő napo-
kon: 2019. március 28. (csütörtök)
A Dunaújvárosi Járási Hivatal kormányablak osztálya és foglal-
koztatási osztálya változatlan telephelyen és ügyfélfogadási idő-

ben várja tisztelt ügyfeleit!
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Hirdetmény
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre 

történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontok-
ban kerül sor:

2019. április 11-én (csütörtök)
 8-19 óráig,
2019. április 12-én (péntek) 
 8-19 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 45.§(1) bekezdése értelmében Magyar-
országon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-
oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

A tankötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig szüle-
tett gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hi-
ányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára.

A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági irodájában 
(I.emelet)

Beíratáshoz szükséges iratok:
- Óvodai szakvélemény (amennyiben az óvoda nevelé-

si tanácsadóba küldte a gyermeket, úgy a nevelési ta-
nácsadó szakvéleményét is kérjük)

- 5 éves fejlettségi papír (gyermekorvostól)
- Születési anyakönyvi kivonat (gyermek)
- TAJ- szám (gyermek)
- Diákigazolványhoz NEK adatlap 

(fényképezés- Kormányablak - Dunaújváros) - ingye-
nes (szül.anyakönyvi kivonat, lakcímkártya szükséges 
hozzá) 

- Személyi igazolvány, állandó lakcím (szülő)
- Szakértői vélemény a Nevelési Tanácsadóból (akinek 

van)
- Rendszeres Gyermekvédelmi Határozat (akinek van)
- Tartós betegségről orvosi igazolás (akinek van)

Majális
Rácalmás Város Önkormányzata, intézményei, valamint 

a helyi civil szervezetek összefogásával idén is lesz Majális 
kisvárosunkban. 

A rendezvényre jó szívvel invitáljuk és várjuk idén is a 
rácalmási családokat, szervezeteket, baráti társaságokat!

A részletes programot lapunk következő számában tesszük 
közzé!

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

A védőnők telefonszáma:  
25/441-037

Háziorvosi, Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Házi gyermekorvosi ügyelet: Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz:  
80/442-442

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

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

Selmeczi Géza evangélikus lelkész  20/824-2766

Fodor István református lelkész 30/223-3753

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. április 19-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. április 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
április 8-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nóti-kabaré 
Rácalmáson

A székesfehérvári Prospero Színkör előadásában Nóti 
Károly, a magyar kabaré egyik legnagyobb klasszikusáról lát-
hattunk előadást március elsején a művelődési házban. Egy 
igazán nevettető estének lehettünk a résztvevői. 

További képek a művelődési ház facebook oldalán

Festményekben gyönyörködhettünk
A művelődési házban 

évek óta működő Rácalmási 
Festőkör tizenöt alkotójá-
nak munkáiból nyílt kiál-
lítás március 6-án a műve-
lődési házban. A megnyitón 
a Rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus dalcsokra mel-
lett, Lendvai Jószefné sza-
valt a közönségnek, majd a 
kiállítást Kundra Anikó nyi-
totta meg. Dáma Nógrádi 

Katalin, a festőkör alapító-
ja és vezetője méltatta tanít-
ványai kitartását és mun-
káját. Elismerését fejezte ki 
Schrick István polgármester 
is a kiállítás megnyitásakor, 
ahol a közelgő nőnapra való 
tisztelettel, egy-egy csokor 
virággal köszöntötte a ki-
állítókat. (További képek a 
művelődési ház facebook ol-
dalán)

Téltemető
Az Ágasfa Hagyományélesztő Baráti Kör szervezésében 

az idei évben is télbúcsúztató rendezvényre látogathattak el 
az érdeklődők március 2-án, a Duna-parton. A rendezvé-
nyen közreműködtek a RáJÁTSZIK Rácalmási Játékszín 
Kör tagjai és a Barina Rácalmási Táncegyüttes is. Köszön-
jük az élménydús és remélhetőleg eredményes téltemetést!

(A fotókat az Ágasfa Hagyományélesztő Baráti Kör tagjai 
készítették.)
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Cimbora születésnap
Február 16-án cimbora 

szülinapon vettünk részt a 
művelődési házban, 6 áves 
lett a Rácalmási Cimbora 
Klub!

A szülinap tehetségku-
tatóval kezdődött. Izgalmas 
előadásokat láthattunk, volt 
tánc, vers, ének és hangsze-
res játék. Hangszerek között 
hallhattunk harmónikát, he-
gedüt, zongorát, szakszofont 
és trombítát is. Három zsű-
ritag, köztük egy „öreg cim-
bora” elkezdte az eredmény-
hirdetést. Mindenki szuper 
helyezést ért el és érmeket is 
kaptunk érte. Az érem mellé 
könyvet is választhattunk. A 

díjak átadása után következ-
hetett a nagy szülinapi cso-
kitorta, amin még tűzijáték is 
volt. A tortából még a vendé-
geknek is jutott! Ezt követte 
a ,, közönségszavazás’’amibe 
megszavazhattuk, hogy ki-
nek az előadása tetszett 
a legjobban, így a nyertes 
mégegyszer szerepelhetett. 
A „gála” után a nyári tábor-
ban készült pappírszínházat 
láthatták a résztvevők. Min-
denki élményekkel gazda-
gon mehetette haza, na meg 
egy-egy éremmel (arany, 
ezüst, bronz). Jövőre hét éve-
sek leszünk! Mudra Nóra 

cimbora

Klubtalálkozó
A márciusban tartott 

Cimbora klub találkozón 
egy csomó érdekes dolog 
történt. Először is Török-
né Antal Mária (a Cimbora 
klub vezetője) kiosztott ne-
künk néhány vízzel kapcso-
latos közmondást és szólást, 
amiket ki kellett egészíteni, 
majd megmagyarázni, mert 
a Víz Világnapja volt a fog-
lalkozás témája.

Ezután mindenki kapott 
egy-egy könyvet, az volt a 
feladatunk, hogy válasz-
szunk ki egy-két érdekes in-
formációt a vízzel és a leve-
gővel kapcsolatban. Miután 
végeztünk az érdekességek 
felolvasásával, egy vízes kvíz 

várt ránk, amelyet sikeresen 
megoldottunk , és mi a ta-
nulság, nagyon kell vigyáz-
nunk erre a nagy kincsre, a 
vízre! Erre egy-egy pohár 
vízzel koccintottunk. Már 
csak az ünnepi „Cimbora 
ösvény„ felirat újra festése 
várt ránk, elővettük a festék-
szórókat és a sablont, már 
indulhatott is a munka! Eb-
ből a feliratból 3 darab van 
a Művelődési házhoz veze-
tő úton, és így mindenkinek 
elég sok betű jutott. Amikor 
végeztünk, megnéztük a fel-
iratokat, szép színesek let-
tek.

Vári Gergely
 cimbora

A Gerendai Gábor által szerkesztett 
havi zenei válogatásban az 1910-es 

évek nagy gramofonénekesének, 
Király Ernőnek operettfelvételei 

is elhangzanak.

A nőket ünnepeltük
A méltán elismert Grecsó 

Krisztián és Hrutka Róbert 
pódiumestjével kedveske-
dett Rácalmás Város Önkor-
mányzata a város hölgy la-
kóinak nőnap alkalmából. A 
városi nőnapi megemlékezés 
elején Schrick István polgár-
mester egy szál virággal kö-
szöntötte a megjelent höl-
gyeket. A népszerű Libikóka 
című előadást Rácalmáson is 
telt ház, percekig tartó csend 
vagy éppen hangos nevetés, 
de mindenképpen hatalmas 
vastaps fogadta!
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A félév során gömöri csomóhímzés, 

úrihímzés és a keresztszemes hímzés 

elsajátítása szerepel a klub 

programjában! 

BÖKÖDŐ 
BANYAKLUB

ELSŐ ALKALOM: 
2019. MÁRCIUS 16., SZOMBAT 14-17 ÓRÁIG 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár  2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.  
Információ:  Tel: 25/ 440 456   e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu 

ÚJ KLUB A KÉZIMUNKA 
SZERELMESEINEK 

HAVONTA EGYSZER, 
SZOMBATON 

DÉLUTÁN!
 

További klubfoglalkozások tervezett időpontja:
 április 20., május 18., június 15., július 20.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2019. MÁRCIUS 30-ÁN 15 ÓRÁTÓL 
TAVASZKÖSZÖNTŐ SZERB ZENÉS, TÁNCOS 

RENDEZVÉNYÉRE

A  R Á C A L M Á S I  S Z E R B  H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő  E G Y E S Ü L E T  É S  A  
D M J V  S Z E R B  N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  M I N D E N K I T  

S Z E R E T E T T E L  V Á R

M E L Y E N  N É P V I S E L E T I  É S  T Á N C B E M U T A T Ó ,  E L Ő A D Á S ,  K Ó R U S  
P R O D U K C I Ó  É S  T Á N C H Á Z  S Z E R E P E L .  

 
A  R E N D E Z V É N Y  H E L Y S Z Í N E :  R Á C A L M Á S I  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  É S  

K Ö N Y V T Á R

A RÁCALMÁSI CIMBORA KLUB 
MEGHÍVÁSÁRA

A részvétel  ingyenes!

A tűz ösvénye

2019. április 10., szerda

16.00

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Molnár Krisztina Ritával

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Tel: 25/ 440 456  
e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu

A KÖLTÉSZET NAPJA

Rácalmás Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt
a Költészeti Napja alkalmából megrendezésre kerülő

ünnepi rendezvényre!

ÁPR IL IS  1 1 - ÉN ,  CSÜTÖRTÖKÖN  1 7  ÓRÁTÓL

KÖZREMŰKÖDIK KISS KÁLMÁN

Az illusztrációkat a rácalmási
Jankovich Miklós Általános Iskola

jelenlegi és volt művészetis diákjai készítik el!

A rendezvényen való részvétel ingyenes!

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

Tel: 25/440-456 e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu
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Húsvéti kézműves 
játszóház

A Rácalmási  Művelődési  Ház és  Könyvtár  

és  a  Család- és  Gyermekjóléti  Szolgálat  idén is  várja

a gyerekeket  és  családokat  a  tavaszi  szünetben

 

INGYENES KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZBA,
 

ahol  különböző  technikákkal  készítünk  húsvéti  díszeket!

2019. április  18.  csütörtök 
9-12 óráig

Rácalmási  Művelődési  Ház  és  Könyvtár

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

Húsvéti 

tojásfestés

Húsvéti díszek, tojásfestés, tojás díszítés,  jókedv...
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

2019. ÁPRILIS 20., SZOMBAT 15-18 ÓRÁIG

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Tel: 25/440-456, e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu

A programon való részvétel ingyenes!
2 0 1 9 .  Á P R I L I S  2 3 .   1 7 . 3 0

OKOS 
FÜVEK, 
OKOS FÁK

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

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

Beszélgetés a növényi 

intelligenciáról

Gyalus Boglárka előadása

Az előadás megtekintése ingyenes!
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Könyvtári percek
Könyvajánló
B. Czakó Andrea: Pitypangtánc

Az 1900-as évek elejére, az első világháborút megelőző 
időkbe kalauzol bennünket B. Czakó Andrea a Pitypang-
tánc című regényében.

A fordulatokban gazdag regény főszereplője Szereday Er-
nesztina, vagyis Tina, aki megveti a társadalmi képmutatást 
és a szabad életet szereti. Tina, akit édesanyja halála után a 
nagyanyja nevel, nem is sejti milyen sötét titok miatt zárja ki 
őt életéből az apja.

A lány tizenkét éves korában szemtanúja lesz a hírhedt 
Szapáry Félix csábításának, s ez a jelenet örökre meghatá-
rozza a férfiakhoz való kapcsolatát. Évekkel később azonban 
ő is beleszeret a férfiba. Szerelmük mégsem teljesülhet be: 
Félixet családi okok Oroszországba szólítják, s bár titokban 
megkéri Tina kezét és leveleket ír neki, a lány egyik bátyja 
minden levelet eléget, és titokban tartja Félix szerelmét.

Tina, elkeseredésében enged testvérei akaratának és fele-
ségül megy legjobb barátjához. Félix azonban évek múltán 
visszatér, nemcsak Magyarországra, hanem Tina szívébe is.

Csodás tájak, egy mesés kor hanyatlása és a társadalmi vi-
szonyok valós bemutatása jellemzi a könyvet.

Lebilincselő magyar regény a romantikus történelmi ol-
vasmányokat kedvelők részére.

Schmidt-Czetli Ágnes könyvtáros

Találd meg a könyvet!
Április 3-án érdemes lesz nyitott szemmel járni, hiszen 

olvasásnépszerűsítő programba kezdünk. Rácalmás terüle-
tén „elhagyunk” egy-egy könyvet a saját könyveink közül, 
melyet a megtaláló megtarthat! Reméljük minden könyvünk 
szerető, új otthonra lel majd, és örömét leli benne a meg-
találó! Cserébe csak annyit kérünk, hogy aki megtalál egy 
könyvet, az küldjön róla egy fotót a rackonyvtar@racalmas.
hu e-mail címre.

Az Olvasóklub tagjai

Magazinajánló 

Éva magazin

Sokan várták már az Éva magazin megjelenését, melynek 
első száma megérkezett a könyvtárba. Most ünnepi, húsvéti 
melléklettel érkezett, melyben számos recept, ötlet találha-
tó az ünnepekre. A magazin rengeteg témát felölel, találha-
tó benne cikk az egészségről, pszichológiával, divattal kap-
csolatos írások, de könyvajánlót és interjúkat is olvashat aki 
fellapozza ezt a remek újságot. Ez a lapszám csak helyben 
olvasható, a következő szám megjelenésétől már kölcsönöz-
hető lesz. Schmidt-Czetli Ágnes könyvtáros
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Olvasóklub
Továbbra is várunk minden könyvmolyt 

szeretettel! A következő találkozónk idő-
pontja: április 3., szerda, 18.00.

Schmidt-Czetli Ágnes könyvtáros

Kihívások
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok egy igen mozgal-
mas és változatos február hónapot zárt. A szokásos hétköznapi prog-
ramok mellett minden hétvégén sport- vagy kulturális esemény, 
vagy éppen mindkettő zajlott nálunk. A hétköznapokat színesítették 
a körzeti kézilabda diákolimpia IV. korcsoportos mérkőzéssorozatai, 

valamint a DUE felnőtt futsal csapatának edzései. Az ultimate friz-
bisek, valamint baráti társaságok is rendszeresen vendégeink a küz-
dőtéren. Szinte minden hétvégére jutott egy vagy több, szülinapot 
ünneplő gyerekcsapat is, élve a Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok adta lehetőségekkel.

A körzeti kézilabda diákolimpia győztese: A Rácalmási Jankovich 
Miklós Ált. Isk. és AMI csapata mérkőzés közben és eredményhirdetés 
után

A RSE kézilabda szakosztályának női és férfi csapata is játszott hazai 
mérkőzéseket. Egyre népszerűbbek a kézilabda mérkőzések tele-
pülésünkön, ezt mutatja az egyre növekvő nézőszám, valamint a jó 
hangulat is

Az I. Timpanon Amazon 
Kupa megnyitója

A RSE labdarúgó szakosztálya által szervezett I. Timpa-
non Amazon Kupát nagy érdeklődés kísérte: Vezető magyar 
klubok „amazonjai” mérkőztek a kupa elnyerésért. A szerve-
zők a női foci népszerűsítésén túl a helyi labdarúgó utánpót-
lás támogatását tűzték ki a torna céljául.

A nyolcadikosok keringője 

A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI FELSŐ TAGOZA-
TOS FARSANGJÁT is itt rendezte, a keringő és az osztályok rengeteg 
munkát igénylő táncprodukciói éltek küzdőterünk adta térrel, a 
vendégek pedig a lelátóról és a galériáról élvezhették a színvonalas 
programot
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Jótékony íjászverseny

Rendhagyó rendezvény kapott helyet március első vasárnapján a 
Sportcsarnokban: a rácalmási Vajk Íjász szakosztály rendezett JÓTÉ-
KONYSÁGI 3D TEREMÍJÁSZ-VERSENYT közel 130 résztvevővel az ország 
minden tájáról

OVIOLIMPIA - kötélhúzás és 
sorverenyek

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde sportversenyre 
hívta a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda nagycsoportosait. 
A gyerekek jó hangulatú délelőttöt töltöttek közös játékkal 
és versengéssel a Sportcsarnok kistermében.

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
februári és márciusi programjai

   
2019. március 16. szombat 16:00 Felnőtt női kézilabda mérkőzés RSE-Bicskei TC
  18:00 Felnőtt férfi kézilabda mérkőzés RSE-Martonvásári KSE
2019. március 22. péntek 16:30 U-16 fiú kézilabda mérkőzés RSE-Pénzügyőr II.
2019. április 5. péntek 16:30 U-16 fiú kézilabda mérkőzés RSE-Abonyi KC
2019. április 6. szombat 09:00-14:00 U-12 gyermekbajnokság fiú kézilabda torna
  16:00 Felnőtt női kézilabda mérkőzés RSE-Velence
2019. április 7. vasárnap 16:00 Felnőtt ffi NBII kézilabda  bajnoki mérkőzés DAC-Dunaharaszti MTK
  18:00 Ffi ifjúsági kézilabda  bajnoki mérkőzés DAC-Dunaharaszti MTK
2019. április 27. szombat 9:00-14:00 U-14 gyermekbajnokság lány kézilabda torna

Kísérjék figyelemmel aktuális programjainkat a sportcsarnok bejáratánál található hirdetőtáblákon, valamint facebook oldalunkon!

Bérelhető szülinapi zsúr helyszín gyerekeknek, 
avagy: TÖLTSD AKTÍVAN A SZÜLINAPODAT a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban!

Ha nagyobb a mozgásigényetek, vagy sportosabb szülinapi partyt szeretnétek, gyertek a Sportcsarnokba ünnepelni!

Az Edzőterem a Klubhelyiséggel kiegészülve a Ti helyszínetek!

Elérhetőségek:
 sportcsarnok@racalmas.hu sportreferens@racalmas.hu
 06 30 632 27 21 06 30 845 07 59
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

QUIMBY FAMILY TUGEDÖR koncert 
Nagy izgalommal vártuk 

február 23-át, amikor is a 
Quimby zenekar és minden 
tagja zenei projektjeikkel 
együtt, egy családként láto-
gatott el a Rácalmási Ren-
dezvényközpont és Sport-
csarnokba. 23 zenészt és 
majd ugyanennyi „csapatta-
got” láthattunk vendégül egy 
két és fél órás sokszínű zenei 
élményre. A népszerű dalok 
mellett megszólalt többféle 
stílusú muzsika is. A helyszí-
nen a koncertre ezren váltot-
tak jegyet.

A Sportcsarnok küzdő-
terén már előző nap meg-
kezdődtek az előkészületek, 
reggel elkezdődött a színpad 
építése, majd kora délután a 
zenei beállás. A 18 órai ka-
punyitáskor már sokan áll-
tak sorba. A koncert előtt a 
zenészek dedikáltak, beszél-
gettek a rajongókkal.

A zenekar menedzse-
rei, Nagy Adrienn és Nagy 
Gergő tolmácsolták a zene-
kar véleményét, miszerint 
nagyon örültek, hogy a tur-
né első állomása Rácalmás 
lehetett, itt sok kedves isme-
rőssel találkoztak és nagyon 

otthonosan érezték magu-
kat, a fogadtatással és ven-
déglátással nagyon elégedet-
tek voltak. 

Többeknek is köszönet 
jár a rendezvény sikeres le-
bonyolításában való közre-
működésért: 

a Rácalmási Szent 
György Polgárőr Egyesü-
letnek köszönjük a Sport-
csarnok környékén végzett 

pótolhatatlan munkáját, a 
forgalomirányításban és a 
parkolásban nyújtott segít-
séget.

Udvari Péter munkáját a 
zenekar is kiemelte, nagy se-
gítséget nyújtott szaktudá-
sával és segítőkészségével a 
koncert háttérmunkálatai-
ban, köszönjük.

Köszönjük a Rácalmási 
Jankovich Kúria Rendez-

vény- és Turisztikai Köz-
pont, valamint a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tár dolgozóinak a rendez-
vény zökkenőmentes le-
bonyolításában nyújtott 
segítséget.

A Jankovich Miklós Ál-
talános Iskolának köszön-
jük a parkolóhelyek bizto-
sítását. 

Fotók: Ady Géza
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Nívós produkciók-esély a Gálára!
Minden év február- már-

ciusában megrendezésre ke-
rül a Kor-Társ Nyugdíjas 
Ki mit tud Székesfehérvá-
ron, amelyre idén rengete-
gen jelentkeztek, nemcsak 
Fejér megyéből. Három for-
dulóban hallgatja, nézi meg 
a szakértő zsűri a produk-
ciókat, s Emléklappal vagy 
Oklevéllel díjazza azokat. 
Akik Oklevelet kapnak, esé-
lyük van arra, hogy a Szé-
kesfehérvári Vörösmarty 
Színházban megrendezésre 
kerülő Gálaműsorba beke-
rüljenek. Idén Rácalmás szí-
neiben két produkció indult. 
Lendvai Józsefné Kálnay 
Adél: Hamvadó idő című 
versét adta elő, Gyalus Bog-
lárka (ének) és Hegyi Ist-
ván (ének és szintetizátor) 
József Attila: Gyermekké 
tettél című megzenésített 
versével indultak. A hosszú 
nap végén izgatottan vártuk 
az eredményhírdetést. Er-
zsike már többször is beju-
tott a Gálaműsorba a szín-
házba, de mi Istvánnal még 
először mérettük meg ma-
gunkat. Bakonyi István iro-
dalomtörténész Erzsikéhez 
érve a sorban örömét fejez-
te ki amiatt, hogy élő köl-
tő versét hallhattuk, ez rit-

kaság. A többség a régi, jól 
bevált „sikerdarabokat” viszi 
általában a Ki mit tud-ra. 
Hosszan ecsetelte, milyen 
gyönyörű versmondást hal-
lottunk, milyen szép hang-
súlyokkal, érzelemgazda-
gon, átélve adta elő Erzsike 
a verset-ahogy azt már meg-
szokhattuk tőle! Erzsike 
örömmel vehette át az Ok-
levelet s ezzel esélyes a to-
vábbjutásra a színházba.

A mi produkciónkhoz 
érve Varga Júlia zsűritag 
nagyon örült annak, hogy 
személyesen mondhatja el, 
mennyire tetszett neki a 
műsorunk. Szép hangok, jó 
hangszerelés, jó kiállás.

Még Bakonyi István is 
hozzáfűzte, mint irodalmár, 
neki is nagyon tetszett a ze-
nés vers!

Bíztattak bennünket, 
hogy saját darabokat is ír-

junk, s ne hagyjuk abba a 
közös munkát, mert nagyon 
értékes, szép és különleges 
előadást hallottak tőlünk! 
Mi is örömmel vettük át az 
Oklevelet, s bízunk benne, 
hogy meghívást kapunk a 
Gálaműsorba! 

Örülünk, hogy képvi-
selhettük a Napsugár Asz-
szonykórust és a Napfény 
Nyugdíjas klubot!

Gyalus Boglárka

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!

Szabó Boglárka Alíz 2019. február 23., Martinász u.
Horváth-Léhner Patrik 2018. március 8. Kulcsi út.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis
anyakönyv
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Sikeres évkezdés
Az új év beköszöntével 

sincs tehetséges énekese-
inknek ideje a pihenésre. A 
téli szünetről visszatérve ja-
nuárban két népdaléneklé-
si versenyre is készültünk. 
Mikó Fanni (7.a) és Ran-
ga Petra (7.b) énekkettőse 
idén is részt vett a Fejér Me-
gyei Művelődési Központ 
által szervezett Pesovár Fe-
renc Gyermek- és Ifjúsági 
Népdaléneklési és Népzenei 
Verseny területi válogatóján, 
amelyet január 18-án a duna-
újvárosi Móricz Zsigmond 
Általános iskolában rendez-
tek. Ugyanitt először szere-
pelt Udvari Nóra Napsugár 
(2.a) osztályos tanulónk. Az 
énekkettős somogyi népdal-
csokrot mutatott be, Nóri 
sárközi népdalokat énekelt. 
A lányok mindkét csokor-
ral bejutottak a megyei dön-
tőbe, amelyet március else-
jén tartottak Sárbogárdon. A 
döntőre több héten keresztül 
csiszolgattuk a dalokat, hogy 
minél hitelesebben tudják 
versenyzőink bemutatni. A 
siker nem is maradt el Udva-
ri Nóra Napsugárt EZÜST, 
az énekkettőst ARANY mi-
nősítésre értékelte az öt tagú 
szakmai zsűri. 

A Dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnázium-
ban január 25-én voltunk, 
ahol már hagyomány, hogy 

a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából népdalének-
lési versenyt szerveznek a 
tankerület iskolák részére. 
Idén iskolánkat Mikó Fanni 
és Ranga Petra énekkettőse 
mellett Udvari Nóra Napsu-
gár szólista és az 5.a osztály 
énekcsoportja képviselte. A 
Rácalmási pacsirták tagjai 
voltak: Balogh Vivien, Gar-
da Júlia Sára, Hingyi Nelli, 
Hornyik Eszter és a városi 
rendezvényeken rendszere-
sen szólót éneklő Kiss Bar-
nabás, akik felföldi népda-
lokkal örvendeztették meg 
a zsűrit. A sok gyakorlásnak 
itt is meg lett az eredménye. 
Mindegyik versenyzőnk 
ARANY minősítésében ré-
szesült.

Mindenkinek gratulá-
lunk!

Márkusné Igmándi Zita
felkészítő tanár

Itt a farsang, áll a bál...
Február 8-án rendez-

tük iskolánkban az idei al-
sós farsangi bált. A délutánt 
a jazz-balettes lányok sike-
res bemutatója nyitotta meg. 
A felvonulás után, ahol sok 
hercegnővel, katonával, bo-
hóccal, kedves kis állatkával 
találkozhattunk, kezdetét 
vette a mulatság. A talpalá-
valóról iskolánk stúdiósai 
gondoskodtak. A gyerekek 
vidám játékokban, seprű-
tánc, limbó mérhették ösz-
sze ügyességüket. Aki el-
fáradt, finom szendvicsek, 

sütemények elfogyasztásá-
val pihente ki magát, melyet 
a harmadikosok szülei ké-
szítettek és kínáltak a gye-
rekseregnek.

Köszönjük a Városvédő és 
Szépítő Egyesület, Pinthof-
fer Antal, a Boro Pékség, és a 
Komolai Papírbolt támoga-
tását, Emi néninek és Ildikó 
néninek a táncosok felkészí-
tését, a Szülői Szervezetnek 
a csokikat és a büfében szor-
goskodó szülők munkáját. 

Kürtösiné Fáczán Andrea, 
Szabó Tiborné
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Az iskola felsős diákjai is 
farsangoltak

Az idén először a csodálatos új sportcsarnokban tudtuk 
megrendezni a felső tagozatosok farsangját! A rendezvény a 
nyolcadik osztályosok gyönyörű keringőjével vette kezdetét, 
majd ezt követték a vidám táncos, néhol vicces osztálypro-
dukciók. A büfében finomabbnál finomabb ételekkel és ita-
lokkal vártak mindenkit a kedves szülők! Az eredményhír-
detés után kezdetét vette a disco.

Szeretnénk köszönetet mondani Mindenkinek aki segí-
tett, hogy ez a délután ilyen nagyszerűen sikerüljön!

Legelőször a sportcsarnok dolgozóinak a rengeteg segít-
ségért és munkáért!

Támogatóinknak: Komolai papírboltnak, rácalmási Spar 
üzletnek és Pinthoferr Antalnak a szikvízért! Nagyon szépen 
köszönjük továbbá a rácalmási polgárőröknek, a kedves szü-
lőknek, diákoknak, kollégáknak a sok segítséget.

Boromiszáné Gelencsér Erika

A cserkészet értékei
Értékeink a cserkészet 

maghatározásából, az alap-
elveiből és a céljából, a mód-
szereiből fakadnak. Neve-
lő mozgalomként értékünk 
a nevelés, az önnevelés, és 
az ezekből fakadó fejlődés. 
Alapelveink szerint érték-
nek tartjuk a kötelesség-
teljesítést. A cserkészetért 
végzett munkánkat meggyő-
ződésből végezzük, alapvető 
érték tehát az önkéntesség.

Értékünk a vallásosság, a 
személyes istenkapcsolat, az 
erkölcsös életvitel.

A cserkésztörvények 
alapján a következőket tűz-
zük magunk elé célul: 

1. A cserkész egyenes 
lelkű és feltétlenül igazat 
mond. - becsület 

2. A cserkész híven telje-
síti kötelességeit melyekkel 
Istennek, hazájának és em-
bertársainak tartozik. - kö-
telességteljesítés 

3. A cserkész, ahol tud, se-
gít. - segítőkészség 

4. A cserkész minden 
cserkészt testvérének tekint. 
- testvériesség 

5. A cserkész másokkal 
szemben gyöngéd, magával 
szemben szigorú. - lovagi-
asság 

6. A cserkész szereti a ter-
mészetet, jó az állatokhoz és 
kíméli a növényeket. - ter-
mészetszeretet 

7. A cserkész feljebbvaló-
inak jó lélekkel és készsége-
sen engedelmeskedik. - en-
gedelmesség 

8. A cserkész vidám és 
meggondolt. - vidámság 

9. A cserkész takarékos. - 
takarékosság 

10. A cserkész testben és 
lélekben tiszta. - tisztaság 

A cserkészfogadalom le-
tételével a törvények betar-
tására teszünk fogadalmat. 
A fentiekből is kitűnik, hogy 
a cserkészet nem csupán a 
személyiség egy-egy voná-
sára szeretne hatni, hanem 

az egész embert fejleszti. Az 
érdekes és hasznos progra-
mok, a közösségben megélt 
élmények, a folyamatos ta-
nulás és a cserkésztörvények 
együtt biztosítják, hogy a 
cserkészet egy folyamatos 
önképzést követelő életmo-
dell legyen, mely életünk vé-
géig tart. 

Ezek mentén szervezzük 
csapatunk életét. Őrsi fog-
lalkozásokat tartottunk, tú-
ráztunk a Mecsekben. Nő-
nap alkalmából a hóvirágok 
látványa a Szentmihályi er-
dőben és egy szelet tor-
ta a „Pomothy-ból” volt az 
ajándék. A Vaddisznó őrs 
tagjai (nagyfiúk) az Orszá-
gos Cserkészbálon buliz-
tak, a Macska őrs (lányok) 
a csapatotthont foglalták el, 
a Vadkacsa őrs (felnőttek) 
egyesületet alapítottak, vi-
rágágyást gondoztak. Áp-
rilis hónapunk a Rácalmási 
Passió és a Húsvét jegyében 
zajlik: virágvasárnap passió-
játék, nagypénteken kereszt-
út, húsvét szentmise és népi 
hagyományok.

Portyánk pünkösdkor 
tartjuk Sárpentelén, önkéntes 
munkával, próbázással, foga-
dalomtétellel. Július elején 
a Zselicbe viszünk negyven 
gyereket egy hagyományőrző 
ökotáborba, melynek tavaly is 
nagy sikere volt. Csapattábo-
runk augusztus közepén fog 
lezajlani.

Blau Sándor
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Épített kulturális örökségünk III.

 Az Ófalu portái
Hol is húzódott a kúri-

ákkal övezett Ófalu határa? 
Északon a közbirtokosság 
agyagverme (Milllenniumi 
park) a temető, a felső pin-
cesor (Madách u.) és a Duna 
felé közelítve a Jankovich 
kastély határolta a falut, dé-
len az “alszeg” a Sörös pa-
takig nyújtózkodott. A So-
mogyi Béla utca nyugati 
oldalának pincesora vezetett 
vissza a Szigetfiára. A Barina 
völgye volt a nyugati határ, 
addig nyújtózkodtak a kas-
télyparkok. A Szent János 
szobortól nyugatra az úrbéri 
legelő terült el, ott tartották 
a vásárokat. Ezt a képet mu-
tatják a monarchia katonai 
térképei (1785-1869-1887) 
és az 1881-es keltezésű Rá-
cz-Amás kataszteri térkép. 

Legkorábban a Duna 
menti rész települt be. Itt 
emelték a szerbek a temp-
lomukat, lelkész lakjukat és 
iskolájukat, valamint itt állt 
az első ismert községháza. 
(A Bruck köz és a Kiss Ernő 
utca kereszteződésében, a 
hozzátartozó egykori fölbe-
vájt tömlöc mészkő tömbje-
ivel még én is találkoztam.) 
A jobbágyokból lett paraszt-
gazdák egy része az 1800-as 
években a mai Kossuth L. 
Bajcsy Zs. utcára költözött, a 
Kiss Ernő utcában főként a 
halászok és a molnárok ma-
radtak. A nádtetős vályoghá-
zak az utcára merőlegesen, a 
telekhatárra épültek. Gyak-
ran alkalmaztak a tornácos, 
háromosztatú, nyeregtetős 
épületek homlokzatán va-
kolatdíszítést, az oromfalat 
függőleges irányú deszkákkal 
borították. Az utcára két kis 
ablak pislogott, az udvaron fa 
lécekből épített góré őrizte a 
terményeket, és istállók, ólak 
sorakoztak a házak mögött. 
A pincéket a löszfalba váj-
ták, vagy a földbe mélyítet-
ték, ferde tetővel borítva. A 

szegényebbek kis, két helyi-
ségből álló kunyhóinak csak 
egy kis ablaka volt. Bár a régi 
házakból még ma is sok áll 
az eredeti helyén, de a folya-
matos átépítések miatt már 
elveszítették eredeti megje-
lenésüket.

Rácz Almáson az 1880-
as években ugyan voltak már 
házszámok, de lényegében 
egytől kezdődően végigszá-
mozták a falu összes házát. 
Az össze-vissza kiadott szá-
mok alapján eligazodni nem 
lehetett, mert a cél inkább 
a hatósági összeírás volt az 
adófizetéshez, sorozáshoz. 
Nem csoda, hogy az embe-
rek heves ellenállást tanúsí-
tottak, és midőn II. József a 
halálos ágyán visszavonta ezt 
a rendeletét is, helyenként 
katonazene és díszlövések 
kíséretében távolították el a 
számokat a falakról. Akko-
riban az utcáknak még nem 
volt nevük, a könnyebb tá-
jékozódás érdekében külön-
böztettek meg kis és nagy ut-
cát, Szigetfiát, Tikost, alsó és 
fölső pincesort. A falu köz-

pontjává ebben az időszak-
ban a nagy utca (ma Kossuth 
Lajos u.) vált. Ennek mentén 
álltak a templomok (a római 
katolikus, a szerb templom 
és a zsidó imaház), a plébá-
nia, a Katolikus Kör, a kán-
tor ház, az iskola, a posta, a 
községháza, a tűzoltó szer-
tár, a gyógyszertár, az orvosi 
rendelők, és később a mozi. 
Mivel a domborzati viszo-
nyok nem tették lehetővé 
egy nagy tér kialakítását, ez 
a hosszanti elrendezés ala-
kult ki. A módosabb gaz-
dák, az iparosok, kereskedők, 
vendéglősök házai és üzle-
tei L alaprajzúak voltak. Az 
épületek utcával párhuzamos 
részében a boltok nyertek el-
helyezést, a kert felé futó, 
tornácos szárnyban élt a csa-
lád. Ezeknek polgári jólétet 
mutató, városiasabb házak-
nak a partfal csúszása sajnos 
nagy részét súlyosan meg-
rongálta, és ennek következ-
tében le kellett bontani őket. 
Ma már csak a régi fotók, 
képeslapok mutatják hajdani 
szépségüket. 

A partoldalban és a Ci-
gány közben (Béke köz) a 
muzsikus cigányok laktak. 
Itt épített magának kastélyt 
az európai nagy udvarházak-
ban cimbalmozó Nyári Pista. 
A vályogvető cigányok a Fel-
ső Baboskert melletti putrik-
ban laktak. Az 1900-as évek 
elején a Szent János szobor 
mögött (ma Arany J. u.) egy 
újabb házsorral bővült a falu, 
itt volt a faiskola és a leven-
te pálya is.

Bár építészeti és termé-
szeti környezetünk folya-
matosan fejlődik, változik, 
de egyediségét, sajátos han-
gulatát az Ófalu települész-
szerkezetének megóvásával, 
az építkezés szabályozásá-
val sikerült megőriznünk. A 
csodálatos táj, a Duna menti 
terület mikroklímája is von-
zóvá teszi ezt a régi-új tele-
pülés részt. ( Rácalmás Város 
Honlapján megtalálják a Te-
lepülési Arculati Kéziköny-
vet, mely ajánlásokat, jó pél-
dákat tartalmaz az Ófaluban 
való építkezésekre, felújítá-
sokra.) Németh Miklósné

Obermayer ház a Kossuth Lajos utcában
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Berzai féle szatócsbolt a Kiss Ernő utcában Dóri ház a Kossuth utcában (fotó Bosnyák L.)

Gyógyszertár (Fotó Bosnyák L.)

Kulcs Rákóczi u. 67 épület 1890-ben

A gyönyörű Bay almaház Jankovics Nándor háza, a volt cigánypalota
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Barna Ignác kúriai bíró és jogi író 
Barna Ignác (1854-1919), 

eredeti nevén Braun Ignác Rá-
calmáson született, jómódú ke-
reskedő családban. Egy fiú test-
vére volt, Izidor. Az alapfokú 
iskolát itt kezdte, de 10-éves 
korától Pesten járt gimnázi-
umba. Utána a bécsi és a lipcsei 
egyetemen tanult, majd a Bu-
dapesti Tudományegyetemen 
1878-ban jogtudományi dok-
tori oklevelet szerzett. Egy évre 
rá köz-és váltóügyi vizsgát tett. 

1879-ben nevét a Braun ne-
vet Barna névre cserélte. 

1880-ban megnősült, Ros-
enberg Eugéniát (1859-1908) 
vette feleségül. Négy gyerme-
kük született, három leány és 
egy fiú: Margit, Piroska, Erzsi-
ke és Ernő.

A 80-as években Vácon épí-
tette fel családi házát és a csa-
lád Vácra költözött. Pesten több 
bérházat is épített. 

Tanulmányai befejezése után 
a Budapesti Kereskedelmi Aka-
démián helyezkedett el, mint a 
kereskedelmi és váltójog tanára. 
Később kereskedelem ismeretet 
is tanított. 1889-ben ügyvédi 
irodát nyitott. Ráczalmási Fri-
gyessy Adolf, aki az Adria Biz-
tosító Társaság vezérigazgatója 
volt, Barna Ignácot meghívta a 
Budapesti Részleg jogtanácso-
sának. Ignác 1894-től haláláig 
töltötte be ezt a tisztséget. Ig-
nác a Frigyessy családdal baráti 
kapcsolatba került, így amikor 
Adolf testvére, Mór 1908-ban 
meghalt, a család nevében Ig-
nác búcsúztatta. 

A Kereskedelmi Akadémi-
án 20 évig dolgozott. 1899-ben 
táblai bíró kinevezést kapott. 
A hivatalos lap közli a királyi 
kéziratot: „Az igazságügyi ma-
gyar miniszterem előterjeszté-
se folytán Dr. Barna Ignác bu-
dapesti gyakorló ügyvédet és a 
kereskedelmi akadémia tanárát 
a budapesti ítélőtáblához bíró-
vá kinevezem.” A Pesti Hírlap 
megjegyzi:” Dr. Barna Ignác a 
kereskedelmi jog terén elismert 
szaktekintély, s mint ilyen kivá-

ló irodalmi munkásságot fejtett 
ki. Nagy tudása és képzettsége 
díszére fog válni annak az elő-
kelő bírói testületnek, amely-
ben az érdemes jogtudós most 
megtalálta munkásságának el-
ismerését.” 

Barna Ignácot az Igazság-
ügyi Minisztériumban a törvé-
nyelőkészítő osztályra helyez-
ték, ahol miniszter tanácsosi 
rangban igen jelentős tevékeny-
séget fejtett ki 1918-ig. Abban 
az időben került erre az osztály-
ra, amikor is a törvénykezésnek 
dömpingje volt. 1848 után a 
Habsburg elnyomás idején gya-
korlatilag nem működött a ma-
gyar országgyűlés. Az 1870-
es, 80-as évektől évtizedeket 
kellett behozni a magyar tör-
vényhozásnak. Az országgyű-
lés szinte, mint egy törvénygyár 
működött.

Barna korát meghaladó 
gondolkodásmóddal azt az el-
vet vallotta, hogy minden iga-
zságügyi törvénykészítő mun-
kálat nyilvános megbírálására, a 
különböző érdekkörök részéről 
történő felszólalásokra meg le-
gyen a lehetőség. Rendszeresen 
szervezte a vitafórumokat, ahol 
előadásokat tartott és hosszú vi-
tában alakította a törvényjavas-
latokat. A fórumokat a jogász 

egyesület szervezte. Szakmai 
lapokat szerkesztett és indított 
útjára, melyeken dr. Rósa Fe-
renccel együtt munkálkodtak. 
Először a Büntetőjogi Szem-
le (1879), majd a Magánjogi 
Kodifikációnk (1892) címmel 
szerkesztették a lapokat. Végül 
a Magyar Kodifikáció (1903) 
című újsággal kialakult az a for-
ma, mellyel a jogalkotás egész 
területét átfogó jogi folyóirat-
tá vált. A fórumokon, vitákban 
elhangzott anyagot is közölték 
a lapok. 

1901-ben az eddigi munká-
jának elismeréseként kúriai bí-
róvá nevezték ki.

1908-ban hosszabb beteg-
ség után meghalt Barna Ignác 
felesége, Rosemberg Eugénia. 
Eugéniát nagyon szerették és 
nagyra becsülték. Nagy részvét 
mellett temették el. A teme-
tés azonban nagy feltűnést és 
botrányt okozott. A zsidó fő-
rabbi nem volt hajlandó a te-
metési szertartás elvégzésére. 
Barna Ignác és családja feleke-
zeten kívülinek tartották ma-
gukat, nem támogatták a zsidó 
egyházat, így a gyászbeszédet a 
gyászháznál Barna Ignác veje, 
Hippman Géza, a sírnál pedig 
egy takarékpénztári igazgató 
mondta el.

Barna Ignác egymás után 
készítette elő a törvényjavasla-
tokat. Ezek közül néhányat az 
alábbiakban megemlítek, ki-
emelve egy-két gondolatot. 

Korlátolt felelőségi társasá-
gok. Ilyen társaságok Magyar-
országon eddig nem léteztek. A 
kereskedelmi és ipari miniszte-
rek szorgalmazzák ezen társa-
ságok meghonosítását, mivel ez 
lehetővé teheti, hogy a kisebb 
részvénytársaságok, melyeket 
kénytelenek volnának felszá-
molni, mint korlátolt felelős-
égi társaságok működhessenek 
tovább. 

Polgári Törvénykönyv 
(1914) A Polgári Törvény-
könyvben helyet kell biztosítani 
a kollektív szerződés fontosabb 
alapelveinek. Barna Ignác kifej-
tette, hogy a kollektív szerző-
dés a munkaadók és munkavál-
lalók között kötött szerződés, 
célszerűnek mutatkozik, hogy 
a kollektív szerződésekről álta-
lános rendelkezések vétessek fel 
a Polgári Törvénykönyvbe. Egy 
másik vitatéma: fenntartassék 
e a nőnek házasságra lépésével 
való teljes nagykorúsítása? Ha 
igen, ne nyerjen e kiterjesztést 
a férfira nézve is?

Büntetőjogi kongresszus 
(1899) Barna Ignác indítvá-
nyozza, mondja ki a kongresz-
szus: Egy 60 éven fölüli öreg-
embert kivégezni nem szabad.

Barna Ignác több törvényt 
olyan fontosnak tartott, hogy 
néhány törvényjavaslatot és tör-
vényt magyarázatokkal látta el 
és nyomtatásban is kiadták, sőt 
többet másodszor is. Ilyenek az 
alábbiak: 

Kereskedelmi törvény 
(1894) 

A meghatalmazott által el-
követett csalás (1895)

A magán biztosítási válla-
latokról szóló törvényjavaslat 
(1896)

A német polgári törvény-
könyv (1898)

Az ági öröklésről (1898)

Kereskedelmi Akadémia tanárai és diákjai találkoznak 1914-ben. Dr. 
Barna Ignác első sorban a harmadik
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Az öröklési jog reform kér-

dései (1898)
1909-ben Ignác újra nősült 

Spitzer Melániát vette felesé-
gül.

1910-ben az Erzsébetváro-
si Eötvös Párt társas vacsorát 
rendezett Eötvös Károly tisz-
teletére. Eötvös a legismertebb, 
leghíresebb magyar ügyvéd, po-
litikus, író volt ebben az időben. 
A vacsorán dr. Barna Ignác táb-
lai bíró fejtegette Eötvös érde-
meit. Neki - úgymond - nem 
volna szabad politizálni, mint 
bírónak, de megteszi, még ha 
bűnbe is esik, mert Eötvös Ká-
rolyról van szó.

1919. júliusában halt meg. 
Halála a Magyar Tanácsköztár-
saság zűrzavaros idejére esett, 
ezért az újságok nem foglalkoz-
tak Barna Ignác halálával.

1937-ben nem zajlott le si-
mán Barna Ignác fiának Barna 
Ernő (1884-1937) MÁV jog-
tanácsosnak a temetése sem. Ő 
már a család szerint teljesen el-
hagyta a zsidó vallást, a kato-
likus valláshoz közeledett. A 
család próbálta a zsidó egyhá-
zat meggyőzni, hogy adjanak 
írásos engedélyt más rítus sze-
rinti temetésre. Ezt nem kap-
ták meg, de közölték, hogy nem 
gördítenek akadályt más rítusú 
temetés elé. Ezek után felkérték 
a váci evangélikus lekészt, hogy 
fogadja be az evangélikus egy-
ház váci temetőjébe halottukat 
és mondjon imát a koporsó fe-
lett. 

Dr. Barna Kornél, Barna Ig-
nác unokája 33 évesen Vácott 
meghalt. Gyermeke nem szü-
letett, így ez a Barna ág kihalt.

Braun Izidort, aki Rácalmá-
son maradt és itt dolgozott, fe-
leségével együtt összeszedték és 
1944-ben Auschwitzban fejez-
ték be életüket. 

Szalai Árpád
Forrásmunkák: Váci Hírlap 

1908-10-28
Pesti Hírlap 1899-02-06; 
Budapesti Hírlap 1911-02-

22; 1912-02-12; 1914-04-24; 
1914-04-21; 1914-07-10

Pesti Napló 1895-01-29; 
1899-09-17; 1903-01-01

Fővárosi Lapok 1882-02-22;

Köszönet a támogatóknak és a jótékony 
versenyen részt vevő íjászoknak

Március harmadikán egy jótékonysá-
gi íjász versenyt rendezett szakosztályunk a 
Rácalmás Rendezvényközpont és Sportcsar-
nok küzdőterén. 

Kollár Andor íjász barátunk láb protézi-
sének az ára tizenötmillió forint. Az önrészt 
a szülőknek kell előteremteni. Ehhez járul-
tunk mi hozzá a támogatók önzetlen segít-
ségével 286000 forinttal. Közel százharminc 
íjász nevezett. Természetesen reggel beesett 
még pár versenyző nevezés nélkül is. A kez-
désre szépen megtelt a csarnok. 

Schrick István Polgármester a megnyi-
tó beszédében elmondta, hogy a képvise-
lő testület szintén megszavazott ötvenezer 
forint támogatást. 

A verseny simán, gördülékenyen lezajlott. 
Az íjászok ámulva, kicsit irigykedve szemlél-
ték a csarnokunkat. Voltak olyanok, akik az 
előző napon részt vettek egy terem OB-n egy 
szűk, elavult, levegőtlen csarnokban. Csodál-
kozva kérdezték tőlem, hogy miért nem itt 
lett megrendezve az országos bajnokság? Ta-
lán majd jövőre. Szeretnék köszönetet mon-
dani a versenyzőknek, a támogatóknak, a 
csarnok dolgozóinak, íjász társaimnak, akik 
rengeteget dolgoztak azért, hogy ez a ren-

dezvény ilyen jó sikerüljön. Megható érzés 
volt látni a szülők tekintetét, miközben át-
adtuk az összeget. Köszönöm még egyszer 
mindenkinek:  Tóth Csaba

A Vajk csapata a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban megtartott jótékonysági versenyen

Támogatottunk: Kollár Andor

 Rácalmás Sportegyesület
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RácalmásSportegyesület

Megtartotta 
küldöttgyűlését 
a Rácalmás SE

A Rácalmás Sportegye-
sület február 21-én tar-
totta küldöttgyűlését a a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár civil termében. 

A küldöttek elfogadták 
Bencs Attila elnök lemondá-
sát, és 2019. február 21. nap-
jától 2020. október 26-ig az 
egyesület elnökévé Erős Ist-
vánt választották.

A RSE küldöttgyűlése az 
elnökség tagjává választotta 
Miss Istvánt, szintén 2019. 
február 21-től 2020. októ-
ber 26-ig.

A résztvevők döntöttek 
arról, hogy tiszteletbeli el-
nökségi tag tisztséget hoznak 
létre. Az egyesület tisztelet-
beli elnökségi tagja lehet az 
egyesület korábbi elnökségi 
tagja, ha az egyesület irányí-
tása során szerzett érdemei 
elismeréséül a küldöttgyűlés 
megszavazza. A tiszteletbe-
li elnökségi tag jogosult az 
elnökség és a küldöttgyűlés 
ülésein részt venni, ott fel-
szólalni, a felmerülő kérdé-
sekről véleményt nyilváníta-
ni, és az egyesület tiszteletbeli 
elnökségi tag címet használ-
ni mindaddig, amíg az egye-
sületi rendes tagsága fenn-

áll. A tiszteletbeli elnökségi 
tagsághoz szavazati jog nem 
kapcsolódik, a tiszteletbeli el-
nökségi tag az egyesületnek 
nem vezető tisztviselője.

A RSE küldöttgyűlése 
Bencs Attilát az egyesület 
tiszteletbeli elnökségi tagjá-
vá választotta.

Az egyesület 2019. évi 
tagdíját havi 3.000 forint 
összegben határozta meg a 
küldöttgyűlés, valamint elfo-
gadta az egyesület 2019. évi 
pénzügyi tervét. Az egyesü-
let jelentősebb bevételei  A 
Hamburger Hungária Kft. 
mintegy 28,5 millió forint 
(tao) támogatására támasz-
kodik, az önkormányzat 
több mint 18 millió forint-
tal járul hozzá az egyesü-
let működéséhez, amit több 
milliós egyéb TAO és szö-
vetségi támogatás követ az 
RSE költségvetése szerint 
ami 100MHuf fölé került 
2019-ben.A tagdíjakból be-
folyó tervezett bevétel pedig 
6 millió forintot tesz ki.

A kiadások arányosan 
nőttek, de jelentkezik kis-
busz, gondnoki funkció és a 
sportcsarnok bérlése újabb 
funkcióként többek között.

Tiszteletbeli elnökségi taggá választották

Bencs Attila leköszönt az 
egyesület éléről

Hat év után Bencs Attila 
lemondott az RSE elnökségi 
posztjáról. Miért? – kérdé-
sünkre válaszolva elmondta 
a leköszönő elnök:

– Ennyit ígértem. Két éve 
tisztújításkor nem volt jelölt, 
akinek szívesen adtam vol-
na át a „stafétát”, akkor emi-
att indultam, de a titkárral, 
Lukács Évával együtt maxi-
mum két évét ígértünk. Most 
viszont Erős István személy-
ében olyan elnököt köszönt-
hetünk, aki ért az egyesü-
letekhez, sporttal szemben 
elkötelezett és szívvel-lélek-
kel rácalmási. Az elnöki mun-
kához sok személyes koordi-
nációra is szükség van, amire 
nekem nem jutott időm.

– Teljesen elbúcsúzik az 
egyesülettől?

– Természetesen nem, to-
vábbra is fontos számomra a 
rácalmási sportélet, illetve a 
színvonalas szabadidős spor-
tolás lehetősége. Ám ezt tá-
mogatni tudok adminisztra-
tív munka nélkül is..

– Tiszteletbeli elnöksé-
gi taggá választotta a küldött 
gyűlés. Ez mit jelent?

– Ebbéli tisztségemben 
tudom tanácsokkal segíteni 
az új elnök munkáját, illet-
ve biztosítani egy zökkenő-
mentes átmenetet. Amikor 
én kerültem erre a posztra, 
akkor nem volt pénz az SE 
kasszájában, és elkötelezett-
ségek sem voltak. Ma több 
mint 50 millió forint van a 
számláinkon, amit kötött 
módon lehet felhasználni. 
A feltételek sokkal komple-
xebbek, és minden szabályt 
be kell tartani, hogy a sport 
tevékenység ne sérüljön.

– A 2019-es tervet még 
önök készítették elő. Milyen 
változások várhatóak?

– A költségvetés a tavalyi 
duplája, megközelítőleg 100 
millió forint, amit elsősor-
ban a sikeres TAO pályázat-
nak köszönhetünk, illetve a 
támogató cégeknek. Igy most 
már nem lesz gond a sport-
csarnok terembérleteivel. Egy 
kisbusz vásárlása is kilátásban 
van, a csónakháznál „gondno-
ki funkciót” is eltudunk látni, 
illetve felkell újítani a csónak-
házat is, de hangsúlyosabb a 
szabadidő sportok tevékeny-
sége is. Az általános szabad-
idő szakosztály már nem csak 
a korábbi Vajk íjászokból és 
az Iramszarvas focistákból 
áll, hanem helyet ad bármely, 
nem versenyző tagnak is arra, 
hogy sportoljon az egyesület 
eszközeivel, az egyesület szer-
vezésében. Arra is jó esély van, 
hogy a sakk ismét működjön.

– Útravalóul mit monda-
na?

– Egy egyesület olyan, 
amilyenek a tagjai. Fontos 
tudni, hogy a körülményeket, 
lehetőségeket nem alanyi jo-
gon kapja a tagság, hanem 
egy, például önkormányza-
ti alapműködés biztosításán 
felül a tagoknak kell alakíta-
ni az egyesület életét. Több 
olyan „sporttársat” ismertem 
meg, akik szervezéssel, tettel, 
vagy anyagilag sokat lendí-
tettek az egyesület lehetősé-
gein. Ilyen tagokra, támoga-
tókra lesz szükség a jövőben 
is ahhoz, hogy akár élsporto-
lók is nevelkedjenek nálunk, 
illetve, hogy Rácalmás egy 
élhető, magasabb életszín-
vonalú város legyen.

Kérjük, támogassa adója 1%-a 
felajánlásával a Rácalmás Sportegyesületet!

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!
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Erős István a Rácalmás SE új elnöke
A Rácalmás SE küldött-

gyűlése Erős Istvánt válasz-
totta meg az egyesület elnö-
kének február 21-től. A fiatal 
szakember 29 éve él Rácal-
máson, itt alapított családot 
és itt is dolgozik. Az utóbbi 
öt-hat évben jóval több kö-
zösségi feladatot vállal, mint 
korábban, a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egye-
sület rendezvényein szinte 
rendszeresen találkozhatunk 
vele, kamatoztatja például 
mesterszakácsi tudását, te-
hetségét, gyakorta zsűriel-
nökként, tagként bírálja a 
főzőversenyeken készült éte-
leket. A sport is része az éle-
tének gyermekkora óta. 

Erős István a következő-
ket mondja sportegyesületi 
elnökké választásával kap-
csolatosan:

– Körülbelül három-négy 
éve ismerem Bencs Attilát, és 
nagyjából két éve mondogat-
ta nekem időnként, hogy ter-
vezi a visszavonulást és sze-
retné, ha én vinném tovább 
ezt a munkát. Tíz év van egy 
sportegyesületem Duna-
újvárosban, a „Titán” Sport 
Egyesület, amelyet nyolc éve 
„vettem meg” az előző tulaj-
donosától a csapatot, és alakí-
tottam át egyesületté. Ha jól 
tudom, ez a város legrégeb-
bi egyesülete, öregebb még a 
Kohásznál is. Egy jégkoron-
gos öregfiúk gárda a miénk, 
nem túl nagy az egyesület 
sem, viszonylag kicsi költ-
ségvetéssel. Azok játszanak 

ott, akik kiöregedtek már a 
versenysportból,  de nem 
szeretnék abbahagyni, illet-
ve a klasszikus értelemben 
vett amatőr szintű csapatban 
nem akarják folytatni. Oda 
kezdett járni hozzánk Ben-
cs Attila is, mi ott ismerked-
tünk meg egymással. Időköz-
ben belefolytam a Rácalmás 
SE életébe, lett némi rálátá-
som a helyi egyesületi mun-
kára is. Bencs Attilával több-
ször beszélgettünk arról, mit 
és hogyan kellene, kikérte a 
véleményemet, illetve szóba 
is hozta – mint már említet-
tem –, hogy engem szeretne 
utódjának.  Először elviccel-
tük a dolgot, de aztán egyre 
inkább éreztem, hogy komo-
lyan gondolja. Kértem egy kis 
gondolkodási időt, majd igent 
mondtam a felkérésére. Na-
gyon megtisztelő számom-
ra ez a feladat. Köszönöm a 
bizalmát, és a küldöttgyűlés 
tagjainak a bizalmát is.  Ben-
cs Attila segítségére, javas-
lataira továbbra is számítok, 
valamint a többiekre, a szak-
osztályvezetőkre, edzőkre is, 
hiszen egy sportegyesület ve-
zetése csapatmunka. 

– A tervek körvonalazód-
tak - folytatta a gondolat-
menetet Erős István. – Van 
egy csodálatos sportcsarno-
ka Rácalmásnak, az egye-
sületünknek pedig kiváló 
szakemberei, edzői, akik szí-
vügyüknek tekintik a spor-
tot. Ha már ilyen jelentős 
összegből gazdálkodhatunk 

és ilyen fantasztikusak a lé-
tesítményi és sportszakmai 
feltételeink, akkor minden 
lehetőség adott ahhoz, hogy 
emeljünk a téten, vagyis az 
egyesület szintjén. El kelle-
ne gondolkodni az utánpót-
lás képzésen, kezdhetnénk 
például a kézilabda terén. 
Ez talán elsőre kicsit nagy 
tervnek tűnik, de meggyő-
ződésem, hogy megvalósít-
ható.  Meg kell tartanunk 
a tehetségeket Rácalmáson! 
Nem szabad veszni hagy-
ni az anyagi forrásainkat! 
Ilyen edzőkkel, anyagi, esz-
köz és létesítményi háttérrel 
megmutathatjuk, hogy mi 
is tudunk képezni gyereke-
ket. Nem tudom elképzelni, 
hogy ha ilyen jelentős ke-
retből gazdálkodhatunk, és 
ilyen jó helyzetben vagyunk, 
akkor ne csináljunk valami 
jót, látványosat is. Szeret-
ném például a sakk szak-
osztályt is feléleszteni, mert 
vannak tehetséges rácalmási 
gyerekek, fiatalok, akik most 

Dunaújvárosba járnak, és 
így nem rácalmásiként ér-
nek el kiváló eredményeket. 
Szóval ilyen és hasonló el-
képzeléseink vannak. Ez a 
mostani év arra fog rámenni, 
hogy kidolgozzuk a terve-
ket és megvessük ezek alap-
jait.  Szeretném, ha ebben 
támogatnának az edzők és 
a szülők is. Tudom, népsze-
rűtlen döntés, hogy kétezer 
forintról háromezer forint-
ra megemeltük az egyesü-
leti tagdíjat. De mindenki 
megnézheti az edzéseket, 
a mérkőzéseken, hogy mit 
kap ezért a háromezer fo-
rintért a gyermeke, milyen 
körülményeket biztosítunk 
számára a sportcsarnok-
ban vagy az egyesületi lé-
tesítményekben, milyen pá-
lyán edz, és milyen öltözőt 
használhat. Ha ehhez hoz-
záveszem, hogy a befizetett 
tagdíjak együtt jelenthet-
nek akár TAO önrészt is, 
akár már többszörös hasz-
not, milliókat hozhatnak az 
egyesület javára, vagyis me-
gint csak a tagok, a gyerekek 
érdekeit szolgálják, mégpe-
dig hatványozottan. Le-
het, hogy nem ebben az év-
ben érezzük ennek kamatát, 
de később biztosan. Tehát 
hosszú távon kell gondol-
kodnunk, kihasználni a le-
hetőségeket, és a bennünk, 
rejlő értékeket, energiákat. 
Ettől lehet a Rácalmás SE 
még sikeresebb és eredmé-
nyesebb.

RSE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály 
március 23-án szombaton 10-12 óráig tartja 

a tavaszi nagytakarítását.
Aki szeretne csatlakozni (Civil szervezetek, lakók) szeretettel várjuk a kikötőnél 10 órától.

Ha van rá lehetőség szerszámot lehet hozni. (metszőolló, fűrész, gereblye, lapát, stb)
A 2009 óta minden évben megtartott önkéntes munkának köszönhetően egyre szebb lesz a Duna-part.

A részvevőknek előre is köszönjük.
Bölcskei Ferenc

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

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonsá-
gos mindennapjaihoz járul hozzá, ha ADÓJA 1%-val 

egyesületünk részére rendelkezik!
Adószámunk: 18495573-1-07

Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkákkal megköszönjük!

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

Kérjük, támogassa adója 
1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!
Adószám: 19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Medertakarítást végeztünk
A tavaly novemberben elkezdett munka folytatásaként 

február 24-én újra medertakarítást végeztek a Sirály Hor-
gászegyesület aktivistái a Bürü hídnál.

Sokan vettek részt a közös önkéntes munkában, aminek 
eredményeként sikerült jelentősen előrehaladniuk a meder 
rendbetételével.

Köszönjük a résztvevők munkáját!
A jövőben meghirdetésre kerülő közösségi munkákban is 

várjuk minden környezetbarát társunk részvételét.
Sirály HE vezetősége

 

DUNA-PARTI 
TAKARÍTÁS 

 
A SIRÁLY Horgászegyesület tavaszi Duna-parti 

takarítást szervez 

2019. március 31-én, vasárnap (esőnap április 7). 
Gyülekező reggel 9 órakor a kőhídnál. 

Várunk mindenkit, aki tenni kíván horgászhelyeink szebb környezetéért. Aki 
teheti, hozzon magával szerszámot (fűrész, ágvágó olló, ásó, gereblye stb.) A 
munkát követően a horgászegyesület közös ebédre várja a segítőket. 

Lépcsőtulajdonosok megjelenése elvárt! 

Köszönettel: 

a Sirály Horgászegyesület vezetősége 

Megdöbbentő és felháborító látvánnyal kellett szembesülnünk a minap a 
régi 6-os út mellett haladva a vasútállomási csomóponttól déli irányba ha-
ladva körülbelül 300 méterre a földút melletti erdős sávban. Döbbenetes!

Megdöbbentő és felháborító
Sajnálatos, hogy min-

den erőfeszítésünk ellené-
re továbbra is sok a külte-
rületeken tilosban lerakott 
háztartási hulladék. Ezért 
egyesületünk úgy döntött, 
hogy a közeli jövőben to-
vábbi kettő darab vadka-
merát vásárol, hogy a je-
lenleginél is több felvételt 
tudjon készíteni a tilosban 
szemetelő személyekről és 
gépjárműveikről, és a felvé-
telek bizonyítékul szolgál-
janak a cselekmény elköve-
téséről. A most megrendelt 
kamerák alkalmasak éjsza-
kai felvételek készítésére. 
A kamera percenként 120 
fotót csinál, és a mozgásér-
zékelőnek, valamint a nagy 
teljesítményű memóriakár-
tyának köszönhetően több 
hetes folyamatos üzemelte-
tésre alkalmas. 

Ezeket a készülékeket 
közvetlen a település köze-
lében fogják elhelyezni, ez-
által is folyamatossá téve 

a településünkről kiveze-
tő föld utak megfigyelését. 
Köztudott, hogy főútjaink 
már régóta megfigyelhetők, 
ezért a mellék utakon jut ki 
lakóhelyünkről, vagy jut le a 
Duna-partra az illegális sze-
mét. Lovas polgárőreink el-
sősorban ezeket az eldugott 
helyeket ellenőrzik.

Vizi István
elnökségi tag
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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, Vasmű út 51. 1/4. 
Felelős vezető: Molnár Boglárka ügyvezető

Apróhirdetés
Tanítónő kezdők angol tanítását és korrepetálást vállal. Érd.: 
+36/70-3977-322

q
Ajtó eladó. Méret: 200x225 cm, irányár: 6000 forint. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/490-2824.

Több fajta kiváló minőségű méz 
kapható, termelői áron!

Csurgó István 
– méhész

Rácalmás Bay tér 6. 
Telefon: 

06-20-410-0012

Gyászol a Napsugár 
Asszonykórus!

Megdöbbenve, letaglózva, köny-
nyes szemmel s hitetlenkedve áll-
tunk, mikor megtudtuk, hogy kedves 
kórustársunk, Pintér Imréné, Vera 
tragikus hirtelenséggel-pár hét alatt-
elhunyt. Nagyon kedves, jókedélyű, 
régi, biztos tagja volt kórusunknak. A Rácalmásiak Ka-
rácsonyán még együtt énekeltük a Halleluját, s nem is 
gondoltuk volna, hogy pár hét múlva már nem lesz köz-
tünk!

Fájó szívvel búcsúztattuk egy közös énekkel, emlékét 
megőrizzük szívünkben! Nyugodj békében Vera!

Gyalus Boglárka
a kórus elnöke




