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Önkormányzati 
szervezésű 
nyári táborok 
a gyerekeknek

Rácalmás Város Önkor-
mányzata 2019-ben is szer-
vez nyári táborokat azért, 
hogy a szülőknek ne jelent-
sen gondot a gyermekük 
elhelyezése a hosszú 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.

Az önkormányzati szer-
vezésű nyári tábori kínálatot 
és a jelentkezési lapot és a 
tájékoztatot újságunk 18-19. 
oldalán találják!

Schrick István

Május első 
vasárnapja 
anyák napja!

Ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm 
a rácalmási édesanyákat, kismamákat, 

nagymamákat. 
Szeretteik körében eltöltött hosszú, 

boldog életet kívánok nekik! 

Schrick István
Rácalmás polgármestere

XI. ALMAVIRÁG 
FESZTIVÁL
Már nincs egy hónap és együtt szóra-
kozhatunk a XI. Almavirág Fesztivá-
lon, melyre nagyon sok szeretettel vár 
minden kedves érdeklődőt a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesület. 

Töltsük közösen a hét végét május 11-12-én, 
a család,  az egészség, 

a sport és a kultúra jegyében!
A sok előzetes információt követően 

itt a részletes programterv: 6-7. oldal

Kellemes 
húsvéti 
ünnepeket 
kívánok 
Rácalmás 
lakóinak!

Schrick István 
polgármester
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Képviselőink értékelnek:

Németh Miklósné
Eltelt öt esztendő. A választási 
ciklus végéhez közeledve Rácal-
más önkormányzati képviselői 
értékelik az elvégzett munkát. 
Elsőként községünk két alpol-
gármestere, képviselője osztja 
meg Önökkel gondolatait. 

Mit tagadjam, elfogul-
tan szeretem. Már akkor is 
szerettem a szülőfalumat, 
Rácalmást, amikor csalán, 
papsajt és lapulevél övez-
te az árokpartokat a poros 
utak mentén. Gyermek-
ként tágra nyílt szemek-
kel hallgattam a kastélyok-
ról, hintókról, barátságos 
boltocskákról, szombaton-
ként tisztára söpört utcák-
ról, vasárnapi korzózásról, 
kaszinóról és színjátszó kö-
rökről, bálokról szóló visz-
szaemlékezéseket. Akkor 
már csak emlék volt a sziget 
gondozottsága, a Duna-par-
ti strand a fürdőházzal, a te-
niszpálya a panzióban. A fi-
atalok többsége beköltözött 
a szomszéd városba, amely 
egészen más életminőséget 
ígért, mint a szürkeségbe ha-
nyatlott falu, melynek pati-
nás intézményeit és néhány 
megmaradt szép polgári há-
zát a partfalcsúszás törölte 
el a föld felszínéről. Főisko-
lai tanulmányaim végezté-
vel hazajöttem mégis, mert 
itt akartam tanítani egyko-
ri iskolámban, együtt a régi 
tanáraimmal, és boldogság 
volt végigmenni az utcán, az 
ismerős arcokon felragyogó 
mosoly láttán. Na és a cso-
dálatos Duna! Azt azonban 
még az én elfogult szerete-
temmel sem feltételeztem, 
hogy Rácalmás virágzó kis-
várossá, irigyelt településsé 
válik.

Város, még mindig szok-
juk az elnevezést. A város-
sá nyilvánítást polgármeste-
rünk előrelátóan szervezte, 
de a városi rangot kiváló 

szakmai színvonalon mű-
ködő intézményeinkkel, 
kulturális rendezvényeink-
kel, és főként változatos, 
gazdag közösségi életünk-
kel vívtuk ki. Rácalmást tö-
retlen, egyenletes fejlődés 
jellemezte az elmúlt öt év-
ben is, és nem veszem el a 
képviselőtársaim kenye-
rét azzal, hogy felsorolom 
a megvalósult beruházáso-
kat (melyeknek a számán és 
mértékén magam is meg-
lepődtem, amikor össze-
gyűjtöttem őket). Egyet-
len, távlataiban grandiózus, 
megvalósulóban lévő fej-
lesztést emelnék ki, a ki-
alakulóban lévő városköz-
pontunkat. A történelmi 
városközpontok terek köré 
szerveződtek. Rácalmás te-
repviszonyai, és az évszáza-
dos múltat őrző utcaszerke-
zet azonban ezt nem tette 
lehetővé. A születő cent-
rum magját a régi kúriák, 
kiskastélyok átalakításából 
létrejövő közintézmények 
füzére adja az Egészségház-
tól a sportcsarnokig. A hoz-
zájuk tartozó területhez a 
Barina - patakig futó lejtő-
ket kapcsolva, egy kellemes 
mikroklímájú, sokfunkciós 
park alakul ki. Ennek első 
eleme a Millenniumi park 
és Szent János tér, és lezárá-
sa a Petőfi park és a Tolsz-
toj utca által határolt térség.

Közreműködtem az arcu-
lati kézikönyv, a légi felvétel 
készítésénél, egy televíziós 
forgatásnál, és többször volt 
alkalmam idegeneket kalau-
zolni városunkban. Minden 
alkalommal meglepődéssel 
és mohó kíváncsisággal kö-
zelítettek az újabb és újabb 
helyszínekhez. Intézmé-
nyeink a hozzájuk tartozó 
parkokkal, az árnyas utcák, 
virágos előkertek, a bizton-
ságos játszótereink és köz-
téri szobraink minden év-

szakban gyönyörködtetik az 
arra járót. Igaz, vannak még 
aszfaltozásra váró utcák, de 
két akkora beruházás mel-
lett, mint a sportcsarnok és a 
ravatalozó, megfontolt gaz-
dálkodással volt csak meg-
oldható az út és kerékpárút 
hálózat fejlesztése. Minde-
közben nem kellett szoro-
sabbra vonni a civil szerve-
zetek támogatását, és nem 
engedtünk a városi rendez-
vények színvonalából sem. 
Sok ember fáradhatatlan 
munkájára, kitartására volt 
ehhez szükség.

Ilyenkor, a választá-
si ciklus vége felé mérleget 
vonva, szembesülünk az-
zal, hogy milyen mérték-
ben sikerült megvalósítani 
az elképzeléseinket. Az élet 
gyakran felülírja a tervein-
ket, halasztódnak fontos-
nak ítélt dolgok, miközben 
nem várt újabb lehetősé-
gek adódnak. Tán a beve-
zetőmből is kitűnt, hogy 
engem elsősorban a ter-
mészet szeretete vezérel, és 
azon munkálkodom, hogy 
a múltunk jelenünk inspi-
rálójává, élő részévé váljon. 
Ezek a törekvéseim egybe-
estek a városvédő egyesület 
hagyományőrző és - terem-
tő, természetvédelmi célki-
tűzéseivel, így megfelelő tá-
mogatottságot élvezhettem. 
Megvásároltuk a tájházat, a 
„Sör házat”, a trafik épüle-
tét, melyből segítséggel kis 
múzeumot faragtam. Lét-
rehoztam a rácalmási le-
véltárat, digitalizáltam a 
dokumentumokat. Az isko-
latörténet megírásához szé-
leskörű kutatást folytattam, 
melynek során sok Rácal-
mással kapcsolatos adatra 
bukkantam. Ezeket újság-
cikkek, kiállítások során tár-
tam közönség elé. Meg-
valósulóban van a digitális 
levéltár és fotógyűjtemény, 

mely mindenki számára el-
érhetővé teszi a Rácalmással 
kapcsolatban összegyűjtött 
dokumentumokat. Közéleti 
feladataimnak legfőképpen 
az alkotó tevékenységem, 
a festészet esett áldozatául, 
és kárpótlásként oklevele-
ket, plakátokat, emléklapo-
kat terveztem, kiállításokat 
szerveztem. Sajnos sok eset-
ben tehetetlenül kellet néz-
nem a fairtásokat, és el 
kellett fogadnom, hogy ha-
lasztódik az öntözőrendszer, 
a központi komposztáló te-
lep megvalósítása, az artézi 
kút újra fúrása. A régi temp-
lom helyén kiépítendő em-
lékpark és a dunai strand is 
álom maradt csupán, de el 
kell ismernem, hogy a meg-
valósult beruházások fonto-
sabbak, vagy legalább ilyen 
fontosak voltak. 

Nemrégiben létrehoz-
tam egy facebook oldalt a 
rácalmási iskola egykori di-
ákjainak, ahova régi iskolai 
képeket töltöttem fel. Ma-
gam sem gondoltam volna, 
hogy ekkora lesz az érdek-
lődés. A legeltérőbb életutat 
bejáró, egymástól távol élő 
osztálytársak találtak öröm-
mel egymásra, és folytatták a 
beszélgetést, ahol abbahagy-
ták. Mi is rendelkezünk egy 
közös alappal, amire építeni 
lehet. Itt élünk Rácalmáson, 
a jövőnk szorosan összefo-
nódik a település jövőjével. 
A felelősségünk közös.

 Németh Miklósné
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Képviselőink értékelnek:

Kukucska Gyula
Kukucska Gyula hetedik 

ciklusban, 29 éve tartozik 
Rácalmás önkormányzatá-
nak döntéshozói közé. Még-
pedig nem is akárhogyan, 
hiszen öt választás alkalmá-
val is a legtöbb szavazattal 
jutott be a képviselő-testü-
letbe. Ahogyan most fogal-
maz: „Nagy-nagy köszönet 
Rácalmás polgárainak ami-
ért közel három évtizede 
megtisztelnek bizalmukkal. 
Az eltelt évek alatt bármi-
lyen kéréssel, kérdéssel for-
dultak hozzám, igyekeztem 
megfelelő választ adni, illet-
ve megoldani a problémát, 
amivel megkerestek.”

– Az idő múlását mutatja 
az is, hogy újból itt álunk egy 
önkormányzati választás ka-
pujában. Azt hiszen nem so-
kan tudják, hogy a követke-
ző ciklus fejlesztéseiről már 
az éppen aktuális ciklus vége 
felé beszélgetnek a képvise-
lő-testület tagjai. Így volt ez 
a mostani ciklust megelőző-
en, több mint öt éve is. Az 
utcagyűléseken mi már azo-
kat ígértük meg, amelyeket 
teljesíthetőnek, bevállalha-
tónak tartottunk a lehetősé-
gek ismeretében. A program 
megegyezett a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület irányelveivel, program-
jával, tekintettel arra, hogy 
a testületbe jelenleg vala-
mennyi képviselő a városvé-
dők jelöltjeként került be és 
dolgozik mind a mai napig. 

– Az elképzelések közül 
majdnem mindent megva-
lósítottunk mostanra. Gyö-
nyörű bölcsődéje lett Rácal-
másnak és azzal együtt olyan 
szépen felújítottuk az óvo-
dát, hogy párját ritkítja nem 
csak a térségünkben. Felépí-
tettük a ravatalozót, hogy a 
rácalmásiak végre méltó ke-
gyeleti körülmények között 
vehessenek búcsút elhunyt 
szeretteiktől. A sírkert üze-
meltetését is magára vállalta 
az önkormányzat, gondos-
kodott a megfelelő gyalog-
utakról is. Elkészült a Mil-
lenniumi park helyreállítása, 
a náddal szinte teljesen be-
nőtt tó helyén ma impozáns 
vízfelület áll, amely körül 
öröm pihenni. Alig várom, 
hogy kizöldelljen az elve-
tett fűmag és a tervezők, nö-
vénykertészek által elképzelt 
szépségében pompázzon a 
városközpontnak az a része 
is. A nagy dobás – ahogyan 
azt szoktuk mondani – a 
sportcsarnok volt, ahol végre 
méltó körülmények között 
sportolhatnak gyermekeink, 
és nagyrendezvényeket, bá-
lokat is tarthatunk ott. Egy 
ígérvényünk maradt, a für-
dő. Annak is megvannak 
a tervei, elkezdeni viszont 
nem tudjuk, mert a befeje-
zésre nem maradna időnk 
a választásokig. Ráadásul én 
úgy látom, hogy az építő-
ipari költségek most nagyon 
megemelkedtek, újra kell 
gondolni, hogyan tudjuk ezt 

a beruházást megvalósítani. 
Annál is inkább, mert már 
a harmadik évi, hogy négy-
száz millió forintot elvisz a 
kormány az iparűzési adóból 
szolidaritási hozzájárulás cí-
mén, és ez az összeg nagyon 
hiányzik a település fejlesz-
tése szempontjából.

– A nagy fejlesztések 
mellett sok apró is megvaló-
sult. Útszakaszokat tettünk 
rendbe, járdák épültek, ke-
rékpárutat is ki tudtunk ala-
kítani a Kulcsi úton, és még 
sorolhatnám. Terveket is ké-
szíttetett az önkormányzat. 
Jó hagyománya ennek a mi 
önkormányzatunknak, hogy 
előre gondolkodik. Mire ki-
írják a pályázatot, mi már ott 
állunk ugrásra készen, enge-
délyezett tervekkel a birto-
kunkba, és a rövid határidős 
pályázatokra is jól tudunk 
reagálni emiatt. Ez nagy-
nagy előny azokhoz képest, 
akik akkor állnak neki a ter-
vezésnek, amikor elolvassák 
a kiírást.

– Meggyőződésem, hogy 
ez a mostani önkormányza-
ti ciklus ugyanolyan jó volt, 
mint az előzőek. Remek 
összetételű volt a képvise-
lő-testület, kiválóan tudtunk 
együtt dolgozni, valameny-
nyiünk előtt egy cél lebegett, 
hogy minél eredményeseb-
ben dolgozzunk, minél töb-
bet el tudjunk érni, minél 
nagyobb volumenű fejlesz-
tés valósulhasson meg Rá-
calmáson. Kiváló a polgár-

mesterünk, aki mindig olyan 
ötletekkel, javaslatokkal áll 
elénk, amelyekről bátran 
ki merem jelenteni, hogy a 
városunk javát, a jövőnket 
szolgálják. Nagy sok intéz-
mény van Rácalmáson, óvo-
da, bölcsőde, Jankovich-kú-
ria, sportcsarnok, ezeket jó 
színvonalon tartjuk fenn, a 
lakók megelégedésére. A jö-
vőben is ezek biztonságos 
és az eddigiekhez hasonló-
an színvonalas fenntartásá-
ra kell törekedni. 2015-től 
2018 végéig 3,6 milliárd fo-
rintot fejlesztettünk, ebbe 
benne vannak a gépek, te-
lekvásárlások, járdák, vagy-
is minden, ami észrevehető 
a lakóhelyünk életébe. Ha-
sonló nagyságrendű telepü-
lés, mint Rácalmás, ha eny-
nyit tudott volna fejleszteni, 
mint mi, akkor azt hiszem, 
boldog lenne. Településünk-
nek és a nagyrendezvénye-
iknek jó híre van a környé-
ken és országosan is. Büszke 
vagyok, hogy ennyi éven ke-
resztül tagja lehettem annak 
a döntéshozó képviselő-tes-
tületnek és alpolgármestere 
lehetettem Rácalmásnak.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. május 24-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. május 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
május 13-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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

Németh Márk, 2019. 03. 29., Pacsirta u.
Mészáros Kinga, 2019. 04. 01., Adonyi u.
Varga Alíz, 2019. 04. 02., Nyírfa u.
Stenger Orsolya Viktória, 2019. 04. 04. Fenyő köz.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Varga Szabó Lajos

2019. május 8.

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: ápri-
lis 23., május 7., 21., június 
4., 18., július 2., 16., 30., au-
gusztus 13., 27., szeptember 
10., 24., október 8., 22., no-
vember 5., 19., december 3., 
17., 31.

Májusban 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: május 2-3. 
Rossz idő esetén: április 9-10.

Szeretettel köszöntjük 
Kertész Jánosné Julianna nénit

Ismét gyarapodott Rácal-
más szépkorú lakóinak szá-
ma.

Kertész Jánosné született 
Suplicz Juliannát 90. szüle-
tésnapja alkalmából április 
8-án otthonában köszön-
tötte az önkormányzat ve-

zetői és dolgozói nevében 
Kukucska Gyula alpolgár-
mester úr és dr Györe And-
rea jegyző.

Az alpolgármester úr át-
adta Kertész Jánosnénak az 
Orbán Viktor miniszterel-
nök aláírásával, a 90. szü-

letésnapja alkalmából kiál-
lított emléklapot, valamint 
virágcsokorral kívánt számá-
ra jó egészséget és még sok 
boldogságot rejtő éveket.

Ezúton is nagy szeretettel 
köszöntjük Kertész Jánosnét 
90. születésnapja alkalmával.
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 Látni kell az újdonságot, 
vagy végleg lemaradunk

Negyedszer rendezték 
meg a Rácalmási Tavaszi 
Vásárt a Jankovich-kúriá-
ban, ezúttal is nagy közön-
ségsikerrel!

A Vállalkozók Rácalmá-
sért Egyesület szervezés-
ében már negyedszer ve-
hettek részt a helybeliek és 
a környék lakói azon a tava-
szi vásáron, amelynek idén 
már másodízben volt témája 
a robotika. Nem véletlenül.

A magyarázat nem csak 
a tavalyi nagy sikerben rej-
lik (több mint ezren láto-
gattak ki a rendezvényre, s 
az idén még ennél is töb-
ben voltak), hanem abban 
is, hogy a rendkívül éles pi-
aci versenyben helytálló vál-
lalkozók nagyon jól tudják: 
ha nem kísérik figyelemmel 
a legújabb és legfontosabb 
trendeket, akkor csak rosszul 
járhatnak. Nos, ez a robotika 
témája köré szervezett vásár 
megnyugtathatta őket: való-
ban a legidőszerűbb változá-
sokhoz igazodnak.

Ez már a belépés pillana-
tában, sőt: még előbb nyil-
vánvalóvá vált, hiszen a kú-
ria légterében távvezérlésű 
drónok röpködtek, a ren-
dezvénytermek között a Star 
Warsból ismert R2D2 robot 

keltett feltűnést, és egyéb-
ként is: szinte minden stan-
don vagy teremben látható 
volt legalább egy robotizált 
berendezés, 3D-s nyomtató, 
ismeretterjesztő film vetítés, 
és még programozni is lehe-
tett robotokat, laptopokon, 
gyerekeknek – mivel jobbára 
az ifjabb, sőt a legifjabb kor-
osztály képviseltette magát a 
rendezvényen talán a legna-
gyobb számban, de minden-
képpen a legnagyobb élve-
zettel. Ami nem meglepetés. 
Elvégre ez aztán valóban az 
ő jövőjük..

Egyelőre R2D2 a fősze-
replő, de a kisfiúból bármi 
lehet!

Szabó András, a rendez-
vényt szervező Vállalkozók 
Rácalmásért Egyesület el-
nöke lapunknak azt mond-
ta: a rácalmási vállalkozók-
nak olyan kapcsolati tőkéjük 
van, hogy minden nehézség 
nélkül megrendezhették ezt 
az aktuális eredményeket il-
lusztráló vásárt.

Mást ne mondjunk: a ta-
lán legnagyobb érdeklődés-
sel kísért előadást egy olyan 
fiatal tudós tartotta, aki az 
Egyesült Államoktól kezdve 
az Egyesült Királyságig elis-
mert szakember. Zsedrovits 
Tamásnak hívják, rácalmási 
születésű. (Vele egy későbbi 
lapunkban olvashatnak in-
terjút.) De bemutatták a Ro-
bin Heart sebészeti robotot 
Erőérzékelés a minimálisan 
invazív sebészetben címmel, 
bármit is jelentsen ez…

De a helyi vállalkozók a 
gasztronómiában is erősek, 
és ennek is kitűnő példáit 
adták a tavaszi vásáron.

(Forrás: duol.hu, Fotók: 
Ady Géza)
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
Meghívó!

2019. április 26-án pénteken 
17.00 órakor a művelődési házba 

megbeszélésre hívjuk
az Almavirág Fesztivál 

rendezésében és 
lebonyolításában 
részt vevő városvédőket,
valamint a rendezvény 

megszervezésében közreműködő 
szakmai segítőket.

Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöksége

Március 15. megemlékezés
Egyesületünk hagyomá-

nyaihoz híven a rácalmási 
temetőben március 15-én 
emlékezett meg az 1848-49-
es forradalom és szabadság-
harc évfordulójáról. 

A rövid műsort követően 
Steiner Lajos, egyesületi el-
nök mondta el ünnepi gon-
dolatait, majd elhelyeztük a 
megemlékezés koszorúit a 
szabadságharc rácalmási hő-

seinek sírjánál. Köszönet a 
Napsugár Asszonykórusnak, 
a Rácalmási Jankovich Mik-
lós Általános Iskola és AMI 
diákjainak a szereplésért, 
Füléné Perusza Katalin-
nak, felkészítő tanáruknak 
és minden érdeklődőnek, 
résztvevőnek.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

elnöksége

 „Ő eldobta, te vedd fel!”
Érzékelhetően egyre kevésbé figyelnek az emberek a kör-

nyezetükre, jelen helyzetben városunk tisztaságára. Elszo-
morító, hogy néha milyen messzinek gondolják egy-egy sze-
metes távolságát. 

Ne szégyelljünk szólni nekik, de ha már csak a „bűnje-
let” találjuk a helyszínen, dobjuk bele a legközelebbi sze-
métgyűjtőbe!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége
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Gyönyörű 
utcafrontok, 
porták vannak 
városunkban

Kedves Rácalmási Lakosok! 
Most, a tavasz beköszöntével szebbnél szebb látvány tárul 

elénk Rácalmás utcáin. Ha bárki kedvet érez arra, hogy meg-
mutassa gyönyörű portját, virágait, kedvenc kertrészleteit, 
készítsen róla képet és mi szívesen bemutatjuk a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesület facebook oldalán. A fény-
képeket folyamatosan szeretnénk feltölteni oldalunkra, hogy 
azok is gyönyörködhessen bennük, akiknek nem arra vezet a 
mindennapi útvonaluk.

Az első gyönyörű virágos utcafront képet (amelyet most 
közzéteszünk) Kecskés-Nagy Szilviától kaptuk!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége
(Lapunk is örömmel teszi közzé a szép utcafrontokról, 

kiskertekről, portákról készített fotókat. Kérjük, juttassák el 
szerkesztőségünk címére a képeket nevük és azt utca megje-
lölésével! Email: racujsag@gmail.com szerk.)

MÁJUS 1. 
A MUNKA ÜNNEPE

Idén is várunk minden érdeklődőt 
a Majálison a városvédők sátránál! 

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöksége

JELENTKEZÉSI LAP
Szép porta versenyre

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
név

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
cím

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
telefonszám
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Szemetet gyűjtöttünk

A Te szedd! országos szemétszedő akció keretében intézményünk 
dolgozói is kivették a részüket a munkából. Városunk északi részén 
gyűjtötték a szemetet.

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.

Hangszeres bemutató
Hangszeres bemutatóra látogatott óvodánkba március 

19-én a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola hat kis ze-
nésze. Óvodásaink megismerkedhettek a furulyával, a va-
dászkürttel, a baritonnal, a trombitával, a szaxofonnal és egy 
nagy dobozra emlékeztető érdekes nevű dobbal, a kahonnal.

A gyermekek őszinte érdeklődéssel hallgatták a muzsi-
kuspalántákat és nagy tapssal jutalmazták őket a koncert vé-
gén. A kis zenekart Balogh Zoltán András, a zeneiskola réz-
fúvós tanára kísérte el hozzánk.

Köszönjük szépen, hogy eljöttek, szeretettel várjuk őket 
legközelebb is!

Március 15. ünnepén

Csákóban és pártában érkeztek a rácalmási óvodásaink a Petőfi szo-
borhoz, a márciusi ifjakra, a ´48-as forradalom és szabadságharc hő-
seire emlékezve a városi ünnepségen
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Oldtimerek 
is bemutatkoznak 
május elsején

Alakulóban lévő társasá-
gunk, keresi új tagjait!

 Ha rendelkezel legalább 
30 éves üzemképes jármű-
vel, és rácalmási, esetleg kör-
nyékbeli vagy, csatlakozz 
hozzánk. 

Legyen a járműved, autó, 
motor, traktor, bicikli, vagy 
egyéb, örömmel látunk. Ha 
van kedved olyanokkal kö-
tetlenül találkozni, beszél-
getni, akik szintén megszál-
lottjai járművüknek,keress 
bennünket a 30/960-3322, 
30/484-5230 telefonszámo-
kon, vagy írj emailt :racal-
masioldtimerklub@gmail.
com

Találkozzunk a városi 
Majálison!

Rácalmási Oldtimer 
Klub

Énekeljünk, énekeljünk
Idén második alkalom-

mal vettünk részt a „Tiszán 
innen, Dunán túl” orszá-
gos népdaléneklési minősítő 
versenyen, amelynek megyei 
fordulóját, az OH Székes-
fehérvári Pedagógiai Okta-
tási Központ rendezte meg, 
március 27-én.

A verseny pedagógiai cél-
ja: a tehetséggondozás, te-
hetségnevelés, a gyermekek 
zenei érdeklődésének felkel-
tése, a magyar népi kultú-
ra, néphagyományok meg-
ismertetése, a népdaléneklés 

elterjesztése, a kodályi és 
bartóki hagyományok ápo-
lása, az önálló és csoportos 
előadásmód fejlesztése.

A megmérettetésen részt 
vett az 5.a osztály öt tanuló-
jából alakult Rácalmási Pa-
csirták Énekegyüttes és a ru-
tinos énekkettős Ranga Petra 
Boglárka és Mikó Fanni. A 
versenyre nagy izgalommal 
készültünk, hetente egy al-
kalommal versenyfelkészíté-
sen vettek részt a gyerekek, 
hogy minél magabiztosab-
ban és hitelesen tudják be-

mutatni dalaikat. Ebben sok 
segítséget jelentett az ere-
deti hangzóanyag, amelyet 
minden diák megkapott, ez-
zel is segítve az otthoni gya-
korlást. Az eredmény nem 
is maradt el. A Rácalmási 
Pacsirták (Ba logh Vivien, 

Garda Sára, Hingyi Nelli, 
Hornyik Eszter és Kiss Bar-
nabás) EZÜST, míg a Mikó 
Fanni - Ranga Petra kettős 
ARANY minősítést szer-
zett. Gratulálunk!

Márkusné Igmándi Zita
felkészítő tanár
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Napfényes klubtalálkozó a művelődési házban
A Rácalmási Napfény 

Nyugdíjas klub április 4-én 
a klubtalálkozója keretében 
ünnepelte a magyar költé-
szet napját. 

A délutánt Németh Mik-
lósné alpolgármester asz-
szony nyitotta meg, szép 
gondolatokkal köszöntve a 
résztvevő szépkorúakat.

Az iskolai énekkar és a 
Napsugár Asszonykórus 
gyönyörű műsora után a 
klub tagjai szavaltak. 

Bodó Ivénné, a nyugdí-
jas klub vezetője köszönetet 
mond Márkusné Igmándi 
Zita, Panyi Erika és Farkas 
Csaba pedagógusoknak az 
iskolások felkészítéséért, a 
gyerekeknek és az asszony-
kórusnak a szép műsorért, a 
versmondóknak a szavalla-
tokért, amivel színesítették a 
délutánt. Kellemes délutánt 
töltöttek együtt. 

Kundra Anikó

Molnár Krisztina Rita 
volt a vendégünk

A Rácalmási Cimbora Klub meghívására Molnár Krisztina Rita írónő 
látogatott el a művelődési házba április 10-én. A költészet napja al-
kalmából megrendezésre kerülő író író-olvasó találkozóra legújabb 
könyve, A tűz ösvénye kapcsán érkezett, de dedikálta korábban meg-
jelent könyveit is KA

A költészet napját
ünnepltük

József Attila születésnapja alkalmából költészet napi rendezvényen 
vehettek részt az érdeklődők a művelődési házban. A rendezvény a 
Violin Alapfokú Művészeti Iskola rácalmási diákjainak műsorával kez-
dődött, majd a színpadon Kiss Kálmán, nyugdíjas pedagógus szavalt, 
aki a költészetről is mesélt a nagyérdeműnek. Az elmondott versek 
egy részéről a Jankovich Miklós Általános Iskola művészetis diákjai 
által készített alkotásokat is megtekinthették a résztvevők KA
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Tavaszt köszöntöttek a rácalmási és 
a dunaújvárosi szerbek

A Rácalmási Szerb Ha-
gyományőrző Egyesület és 
a Dunaújvárosi MJV Szerb 
Nemzetiségi Önkormány-
zata 2019. március 30-án 15 
órától a Rácalmási Művelő-
dési Házba invitálta az ér-
deklődőket és a kólózni vá-
gyókat.

A „Tavaszköszöntő szerb 
zenés, táncos rendezvény” 
ötlete onnan jött, hogy a 
szerbeknek is a tavaszi, nyár 
eleji időszakban nagyon sok 
ünnepük van, amiben a népi 
hagyományok felelevened-
nek. Ilyenkor a különbö-
ző tájegységek népviselete-
ibe öltöznek, a fákat színes 
szalagokkal díszítik és körbe 
táncolják.

Virágvasárnap előtt Lá-
zár szombatján fűzfavesz-
szőket vágnak, amit a temp-
lomba visznek. A lányoknak 
virágkoszorút fonnak és ők 
a „Lázáricák”. Húsvétkor a 
bárányokat is virágkoszo-
rúba öltöztetik. Pünkösd-
kor zöld fűfélékből koszorút 
fonnak, a lányokat felvirá-
gozzák. Szent Iván napra a 
házakra helyeznek koszorút, 
amit a Iván virágból fonnak.

A műsor összeállításánál 
igazi csemegékkel készül-
tek a rendezők. A rendez-
vény megnyitása után egy 
tavaszköszöntő szerb dallal, 
a Gyurgyevdánnal, Ederle-
zivel mutatkozott be Ranga 
Petra és Mikó Fanni, har-
monikán kísért Juhos Me-
linda.

Majd következett a szerb 
népviseleti bemutató a bu-
dakalászi Rozmaring Szerb 
Hagyományőrző Egyesület 
táncosainak és zenekarának 
részvételével. 

Az Egyesület vezetője, 
Vaizer Enikő tíz féle nép-
viselettel ismertette meg a 
közönséget, ami nagy tet-

szést aratott. Megtudhat-
tuk, hogy az Egyesület tag-
jai kutató munkát végeztek, 
szerb családoknál régi ruha-
darabokat és fotókat gyűj-
töttek, Szerbiából is hoztak 
mintákat, aminek alapján a 
ruhadarabokat elkészítették, 
varrták és hímezték. A bocs-
korokat, az opánkékat Szer-
biából szerzik be. Láthattuk 
Budakalász és környékének 
szerb viseletét, a horvát, bol-
gár és a román határ menti, a 
koszovói, a valpovói, leszko-
váci, sumadijai, nisi és vlah 
viseleteket. 

A tavaszi szokásokhoz 
szorosan kapcsolódnak a da-
lok és a táncok is. A szerbek, 
ha tehetik, dalra fakadnak. 
Ezt elevenítették fel délszláv 
dalcsokrukkal Dunaújvá-

rosból Németh Irma, Péter 
Kata és Pocsai Mária, aki 
citerán is kísérte a dalokat. 
valamint csatlakozott szerb 
dalcsokorral a Rácalmási 
Napsugár Asszonykórus. Az 
Asszonykórus tagjainak már 
nagy repertoárja van szerb 
népdalokból. Öt éve vesznek 
részt a Bánáti szerb népze-
nei fesztiválon, Márkusné 
Igmándi Zita vezetésével, 
ahol mindig sikerrel szere-
pelnek. A harmonika kísére-
tet Juhos Melinda jóvoltából 
hallhattuk. 

A Rozmaring szerb 
tánccsoport két koreográ-
fiát magában foglaló tánc-
bemutatóval örvendeztette 
meg a közönséget. A népvi-
seleti bemutatón is felvonul-
tatott viseletekben koszovói 

és Leszkovác környéki fer-
geteges kóló tánccsokrot ad-
tak elő, a Ruzmarin FolkeS-
tar zenekar nagyszerű zenei 
kíséretével.

A tavaszhoz nem csak a 
dalok és táncok tartoznak, 
de még az iskolákban javá-
ban folyik az oktatás, a szü-
net még várat magára. Úgy 
gondoltuk, hogy ennek kap-
csán megemlékezünk a régi 
szerb iskoláról is.

Németh Miklósnét kér-
tük meg, hogy levéltári kuta-
tásaiból merítve a rácalmási 
szerb iskoláról talált adato-
kat ismertesse meg velünk 
kötetlen előadás formájában. 
Egy lenyűgöző történelmi 
áttekintéssel együtt meg-
tudhattuk, hogy mióta és 
hol működött a szerb isko-
la, hány tanítója volt, mennyi 
gyerek járt iskolába.

A tavaszköszöntő ren-
dezvényt a fellépőkkel és 
vendégekkel együtt fergete-
ges kóló táncházzal zártuk a 
Ruzmarin FolkeStar zene-
kar közreműködésével.

A rendezvényt támogat-
ta Rácalmás Város Önkor-
mányzata és a DMJV Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat.

Mohainé Csupity Zsófia
elnök
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Sűrű napok a Barina háza táján

Aktív szakmai mun-
ka mellett fellépések, verse-
nyek és táncházak jellemzik 
a művelődési házban műkö-
dő Rácalmási Barina Tánc-
együttes munkáját.

A 2015-ben újraindí-
tott városi néptáncegyüttes 
gyermek, utánpótlás, felnőtt 
és táncműhely csoportja kö-
zel 60 főt számlál. Molnár 
István Dániel szakmai ve-

zető elmondása alapján a 
táncosok egyre ügyeseb-
bek, amit mi sem bizonyít 
jobban, hogy márciusban a 
Mezőföld Virágai elnevezé-
sű szóló táncversenyen Páb-
le Gergő, Molnár Gergely és 
Molnár István Dániel is el-
ismerésben részesült, Páble 
Gergő (képünkön) részt vett 
a Bakony Virágai Szólótánc-
versenyen is április 14-én.

A rácalmási néptáncosok 
részt vesznek áprilisban a ba-
racsi néptánctalálkozón, fel-
lépnek a DUE Nemzetközi 
Napokon, de a rácalmásiak 
is megnézhetik őket május 
1-én a sportpályán megren-
dezésre kerülő Majálison. 
Szakmai fejlődésük érdeké-
ben a barinások részt vet-
tek a Papp László Budapest 
Sportarénába megrendezés-
re kerülő táncháztalálkozón 
és ellátogatnak majd május-
ban a Bakony-Somló Nép-
művészeti Találkozóra is.

A művelődési ház sike-
resen pályázott az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
ma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskeze-
lő által meghirdetett Csoóri 
Sándor Alap program támo-
gatására, így a művelődési 
házban működő Rácalmási 
Barina Táncegyüttes esz-
közbeszerzésre és három 
táncház megrendezésére 
nyert támogatást. Az első 
táncházPuszták népe- Me-
zőföld dallamai címmel ke-
rült megrendezésre április 
5-én. Az est Borzavári Róza 
néprajzi előadásával kez-
dődött, aki a Mezőföld ze-

nekincséről mesélt a hall-
gatóságnak, majd élőzenés 
táncház következett, ahol a 
talpalávalót a Selyöm Zene-
kar szolgáltatta.

Molnár István Dániel, 
a Rácalmási Barina Tánc-
együttes vezetője az este vé-
gén további két táncház-
ra invitálta a megjelenteket, 
amelyet május 4-én szom-
baton, valamint május 30-án 
pénteken tartanak. A tánc-
házak nyitott, ingyenes ren-
dezvények, szeretettel várják 
Rácalmásra azokat is, akik 
az első táncházon nem tud-
tak megjelenni!

Kundra Anikó
Molnár István Dániel szakmai vezető mellett Páble Gergő áll az 
elismeréssel
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2019. május 4. és 31.

Húsvéti népszokások
A húsvét egyik olyan ün-

nepünk, amikor a keresztény 
ünnepi szokások jól keve-
rednek a néphagyománnyal. 
Ma már kevés helyen járnak 
a fiúk házról házra locsolni, 
azért érdemes a hagyomá-
nyokat továbbörökíteni.

Hímes tojás
A húsvét legmeghatáro-

zóbb jelképe a húsvéti tojás, 
hímes tojás, írott tojás, piros 
tojás.  A húsvéttal, mint egy-
házi ünneppel szoros kap-
csolatban van, az egyházi 
szimbolika szerint a sírjából 
feltámadó Krisztust jelképe-
zi. A tojás díszítése azonban 
a keresztény gyakorlatnál 
korábbi.

Ételszentelés
Húsvétvasárnap meg-

szentelik a templomban a 
húsvéti ételeket: a sonkát, a 
bárányt, a kalácsot, a tojást, a 

bort. A húsvéti ételek sorá-
ban a bárány Jézust jelképe-
zi, a tojás az élet, az újjászü-
letés szimbóluma. A szentelt 
ételekhez számos hiedelem 
fűződik. A húsvéti kalács 
morzsáját a tyúkoknak ad-
ták, hogy sok tojást tojjanak.

Locsolás
Eredetének egyházi ma-

gyarázata részint a kereszte-
lésre utal, részint pedig arra 
a legendára, amely szerint 
a Jézus feltámadását hirde-
tő jeruzsálemi asszonyo-
kat locsolással akarták vol-
na a zsidók elhallgattatni, ill. 
a Jézus sírját őrző katonák 
vízzel öntötték le a feltáma-
dás hírét vivő asszonyokat. 
A locsolkodás mai formája, 
a gyermekek locsolkodása 
szagos vízzel, rövid versikék 
kíséretében, adománykérés 
céljából, újabb keletű, váro-
si szokás.
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Könyvtári percek

Kihívások

Az áprilisi téma a költészet napjához kapcsolódva: egy 
verseskötet elolvasása!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Új könyvek a polcokon

Márciusban is sok könyvvel gyarapodott a könyvtárunk állomá-
nya, részben vásárlásból, részben pedig az olvasóktól kapott szép 
állapotú könyvekkel. Ahogy azt olvasóink már megszokhatták 
a legkeresettebb friss megjelenésű könyvek is itt vannak a pol-
cainkon és már kölcsönözhetők. Várunk mindenkit szeretettel! 
 Schmidt-Czetli Ágnes

Találd meg a könyvet!
Április 3-án érdemes volt nyitott szemmel járni Rácalmá-

son, hiszen az Olvasóklub tagjai olvasásnépszerűsítő prog-
ramba kezdtek. Rácalmás területén „elhagyunk” egy-egy 
könyvet a saját könyveink közül, melyet a megtaláló meg-
tarthatott! A szemfüles olvasók minden könyvet megtalál-
tak, néhányról fotót is kaptunk. Bízunk benne, hogy a köny-
veink szerető, új otthonra leltek, és örömét leli benne minden 
megtaláló! 

az Olvasóklub tagjai

Olvasóklub
Továbbra is várunk minden könyvmolyt szeretettel! 
A következő találkozónk időpontja: május 8., szerda, 

18.00 óra
Schmidt-Czetli Ágnes

könyvtáros
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Magazinajánló
Kertbarát magazin

Idén januártól a Kertbarát magazin is megtalálható a 
könyvtárban. A rengeteg gyönyörű fotó mellett hasznos cik-
kek és írások is találhatók a kéthavonta megjelenő újságban. 
A dísznövények mellet a kiskertekhez is kapnak útmutatót 
az olvasók a vetéstől a komposztálásig. A legfrissebb lapszám 
csak helyben olvasható, a korábban megjelentek kölcsönöz-
hetők.  Schmidt-Czetli Ágnes

Könyvajánló
Nyulász Péter: 
Az időgladiátorok

Ezt a könyvet olyan gye-
rekeknek ajánlom, akik a ka-
landos történeteket szeretik. 
Már a kép is az elején ka-
landra hívó, ha a tartalmát 

is elolvassuk felkelti a figyel-
münket. Nekem az tetszett 
benne, hogy az egész könyv 
kalandos. A betűk közepes 
méretűek. A könyv végén 
még egy kis feladat is van.

Polgár Petra

A Gerendai Gábor katonadalokat gyűjtött össze e havi 
szerkesztett zenei válogatásban.  

Többek között hallható Mária Terézia Egyes Honvéd 
Gyalogezred Zenekara, Fricsai Richárd vezényletével.
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Jelentkezési lap gyermekek nyári napközbeni ellátására 
 

A táborban részt vehetnek a rácalmási lakcímmel rendelkező, tankötelezett gyermekek,  
a táborok befogadóképességéig, a jelentkezési lapok beérkezési sorrendje szerint. 

 
A gyermek adatai: 
Táborozó neve: ...................................................................................................................................................  

Születési helye és ideje: ......................................................................................................................................  

Iskola megnevezése és osztály (évfolyam): .......................................................................................................  

Lakcíme:..............................................................................................................................................................  

TAJ száma: .........................................................................................................................................................  

Törvényes képviselő neve és telefonszáma (amin napközben elérhető): ..........................................................  

..............................................................................................................................................................................  

Gyermeke a táborból egyedül jöhet haza ……... órakor / gyermekem csak felnőtt kísérettel jöhet haza. 

(a megfelelő aláhúzandó) 

Fontosabb információ a gyermekről (pl.: allergia, betegség, egyéni érzékenység): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Jogosult-e kedvezményes étkezésre?  Igen / nem  (a megfelelő aláhúzandó) 
Nyilatkozom, hogy amennyiben az alábbi tünetek bármelyike (láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, 
sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és 
orrfolyás, tetű, rüh) a tábor igénybevétele előtt és/vagy közben észlelhetővé válik nevezett gyermekemen, őt 
azonnal orvoshoz viszem, és a tábort nem vesszük igénybe egészségügyi igazolás nélkül. 
A Jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy minden szükséges információt átadtam a beíratott 
gyermekemről. 
 

…..…………………………………………… 
szülő/gondviselő aláírása 

 
Az adatvédelmi tájékoztató a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg ügyfélfogadási időben. 

A jelentkezési lap leadása: 2019. május 6 - május 24 között  
a Polgármesteri Hivatal (Szigetfő utca 11-13.) 08-as irodájában 

A jelentkezés visszaigazolásának várható ideje: 2019. május 30-31. telefonon 
Elfogadott jelentkezés esetén a térítési díj (megegyezik a 2019. évre meghatározott étkezési térítési díjjal, 
amely Rácalmás Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. 
számú melléklete alapján 400.- Ft/nap és tartalmazza a tízórait, az ebédet és az uzsonnát)  
befizetésének helye és időpontjai: 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. 08-as iroda  
2019. június 3-5 között, pótbefizetés június 12, szerda
2019. június 3., hétfő  8:00–12.00, 13.00-15:30  
2019. június 4., kedd 8:00–12.00, 13.00-15:30 
2019. június 5. és 12., szerda 8:00–12.00, 13.00 -17.00                    
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 A következő turnusokra igénylem a gyermekem számára a 2019. évi nyári napközi ellátását  
naponta 8–16 óra között: 

Időpont Helyszín Megnevezés minimum 
létszám 

maximum 
létszám 

Napközis csoportvezető 
személy 

Jelentkezés 
esetén, 

kérjük, X- 
szel és 

aláírással 
jelölje! 

2019. június 
17–21. 

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár Jazzbalett-tábor 10 30 Bostyai Emília                      

 

2019. június 
 24–28. Jankovich-kúria Ének tábor 15 25 Márkusné Igmándi Zita                        

 

2019. július   
1–5. 

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár Mesetábor 10 20 Menyhártné  

dr. Zsíros Mária                   

 

2019. július  
8–12. 

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár Mesetábor 10 20 Menyhártné  

dr. Zsíros Mária                   

 

2019. július  
8–12. Rácalmási Sportpálya Logikai fejlesztő 

Sakk tábor 10 20 Katona Ferenc                          
 

2019. július  
15–19. 

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár Olvasó Tábor 8 12 Schmidt-Czetli Ágnes           

 

2019. július  
22–26. 

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár Cimbora Tábor 10 15 Törökné Antal Mária           

 

2019. júl. 29. 
– augusztus 2 Jankovich-kúria Városvédő 

Egyesület tábora 10 30 Pálinkás Tiborné           
 

2019. júl. 29. 
– augusztus 2 

Rácalmási 
Rendezvényközpont és 

Sportcsarnok 

Sport-Játék- 
Szórakozás 10 20 Nógrádi Sándor          

 

2019. aug. 
 5–9 

Rácalmási 
Rendezvényközpont és 

Sportcsarnok 

Sport-Játék- 
Szórakozás 10 20 Nógrádi Sándor           

 

2019. aug. 
 5–9 Jankovich-kúria Kézműves Tábor 10 15 Füléné Perusza Katalin           

 

2019. aug. 
 12–16. 

Rácalmási 
Rendezvényközpont és 

Sportcsarnok 
Mindent bele! 10 30 Deimel Petra                 

 

2019. aug. 
21–23. Rácalmási Sportpálya Logikai fejlesztő 

Sakk tábor 10 20 Katona Ferenc                           
 

2019. aug. 
 26–30. 

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár 

Művelődési Ház 
Kalandtábora 10 20 Kundra Anikó              
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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!

STAND UP EST 
a Jankovcih-kúria 
Rendezvény- 
és Turisztikai 
Központban

Idén júniusban a humor kedvelőinek szeretnénk kedves-
kedni, így jól ismert humoristák látogatnak el hozzánk, hogy 
egy felejthetetlenest keretében szórakoztassák az érdeklődő 
közönséget. 

STAND UP EST a Jankovich-kúria Rendezvény- 
és Turisztikai Központban. 

Jegyek április 1-től kaphatóak a Jankovich-kúria irodájá-
ban, munkanapokon 8-16 óráig, ettől eltérő igény esetén a 
0630/922-9830-as és a 0625/440-020-as telefonszámon le-
hetséges időpontot egyeztetni.

A jegy ára 3.800 Forint/fő.

(A STAND UP EST plakátját alább olvashatják.)
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
 

 

 

A Rácalmási Rendezvényközpont 
és Sportcsarnok 

áprilisi és májusi programjai  
  

  

2019. április 13. szombat 18:00 Felnőtt férfi kézilabda mérkőzés RSE-Sárbogárd 
2019. április 19-23 

  
ZÁRVA 

2019. április 27. szombat 9:00-14:00 U-14 gyermekbajnokság lány kézilabda torna 
2019. május 1. szerda 

 
MAJÁLIS a focipályán 

2019. május 7. kedd 18:30 Felnőtt női kézilabda mérkőzés RSE-Pázmánd 
2019. május 10. péntek 16:30 U-16 fiú kézilabda mérkőzés RSE-DAC 
2019. május 11 szombat 9:00-18:00 

18:30 
U-14 gyermekbajnokság fiú kézilabda torna 
Felnőtt férfi kézilabda mérkőzés RSE-Velence SE 

2019 május 25-26 
  

Országos ifjúsági és serdülő kézilabda bajnokság „final four”   
4 csapatos döntő  

 

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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Március a Sportcsarnokban 
A Sportcsarnokban márciusban a kézilabdáé volt a főszerep, a focisták visszatértek a füves pályára. Az iskolások 
elkezdték a jó időre való tekintettel a kinti pályákat is birtokba venni. 

       

Férfi és női kézilabda mérkőzések pillanatai    Fotók: Langné Pap Enikő 

 

HELYESBÍTÉS: Az előző számban a felnőtt női kézilabda mérkőzésről közzétett fotót is Langné Pap Enikő készítette, 
köszönjük munkáját. 

 

           

Jelenetek a március 15- i megemlékezésről 

 

             

Tavaszodik Az iskolások a kinti rekortán pályán floorballoznak
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2019 március 10. Duna-Via utánpótlás kézilabda kupa 
U-14-es lány és U-12-es fiú csapatok részvételével

Diákolimpia III. korcsoportos megyei elődöntő: a 
Rácalmási Jankovich Miklós Ált. Isk. és AMI csapata 

 

 

2019-ben is Tiéd a pálya!

 
A következő időpontokban használhatjátok a kinti rekortán pályákat áprilisban és május elején: 

ápr. 27.   8-14-ig 
máj. 7.   15-16:30-ig 
máj. 10.   16-18-ig 

a pályák saját felelősségre, saját sporteszközzel, labdajáték céljából szabadon használhatóak 

Kérjük a pálya megóvása érdekében a következőket tartsátok be:  

• A pályára csak sportcipőben lépjetek! (stoplisban, salakcipőben tilos!) 
• Guruló járművek használatát a pályákon és a lelátókon mellőzzétek! 
• A pályára üveget, rágógumit ne vigyetek be! 
• Dohányozni csak a kijelölt helyen engedélyezett.  
• A Házirend egyéb rendelkezéseit a bejáratnál találjátok. 

 
Jó sportolást! 

Köszönjük együttműködéseteket! 
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 

 

Tiéd a 
pálya!
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Köszönet a Városvédőknek! 
 

  

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 

 

Jankovich-kúria és Rendezvény- és Turisztikai Központ 

Köszönjük a Rácalmási Önkormányzat 
intézményei nevében a cserjéket és fákat, 
melyekkel a Rácalmási Városvédő- és 
Szépítő Egyesület támogatta 
környezetünk szebbé és mindenki által 
élhetőbbé tételét. 

A Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok környékére több helyre, 
valamint a Jankovich-kúria Rendezvény- 
és Turisztikai Központ és a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyvtár kertjébe is 
elültettük a hársfákat és a többféle 
cserjét.  

 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár parkja 
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Működik a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok!
Rácalmás Város Önkor-

mányzata, már évekkel ezelőtt 
felismerte annak igényét, hogy 
a település sportéletét, a gyer-
mekek, fiatalok, felnőttek és 
idősek aktív, egészséges életét 
támogatni szükséges. Ennek 
egyik legkiemelkedőbb pont-
ja, a sportoláshoz szükséges tér 
megteremtése volt. Az elképze-
lés először tervek formájában, 
majd később, a 2016-os év vé-
gén megkezdett földmunkák-
kal kivitelezési szakaszban re-
alizálódott, és elkezdődtek a 
Rácalmási Rendezvényközpont 
és sportcsarnok munkálatai.

Ekkor még csak tervei vol-
tak a település vezetésének, a te-
lepülés életében részt vevő ak-
tív sportolóknak, a Rácalmás 
Sportegyesület vezetésének és a 
szakosztályoknak, hogy miként 
is lehet használni, élettel meg-
tölteni a Sportcsarnokot Rácal-
máson. 

Az építkezés végéhez kö-
zeledve, megjelentek a konk-
rét elképzelések. A Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
AMI mindennapos testneve-
lés bevezetése óta küzdött az 
iskola épületében lévő tornate-
rem kapacitásával, állapotával 
és a folyosókon való testneve-
lés foglalkozások problémáival. 
Elsődleges cél lett így a dél-
előtti idősávokban az iskolá-
sok testnevelés óráinak helyet 
biztosítani. Minden hétköznap 
reggel 8:00-tól 14:00-ig az is-
kolások használják a Sportcsar-
nok küzdőterét, edzőtermét, és 
jó idő esetén a kültéri pályákat. 

Délután 14:00 órától, 
már 2018. szeptembere óta a 
Rácalmási Sportegyesület Ké-
zilabda Szakosztálya kezdi meg 
a legkisebbekkel a szivacskézi-
labda foglalkozásokat. 8-9-10 
éves fiúk és lányok tréningez-
nek lelkesen pályáinkon. Őket 
a követi az utánpótlás korú 12 
év alatti gyermekek csapata, 
akik szintén heti 3 alkalommal 
veszik birtokba küzdőterünket. 
A délutánok minden hétköz-
nap tele vannak programokkal. 
Hiszen az iskolai idő végezté-

vel, a tanulást követően megér-
keznek az utánpótlás korosztály 
„nagyobb” csapatai, a serdülő 
korú, és felnőtt kézilabda csa-
patok. A foglaltságunk azonban 
nem korlátozódik a kézilab-
da csapatok által igénybe vett 
időpontokra, alkalmakra. A téli 
időszakban a Rácalmási Sport-
egyesület Ladarúgó Szakosz-
tályának csapatai is teremben 
tartják edzéseiket, így 2018. ok-
tóberétől, 2019. március köze-
péig, a legkisebb „ovifocis” csa-
pattól az ifi U-19-es csapatig a 
labdarúgók is használták ter-
meinket, és a következő szezo-
nan is érkeznek hozzánk edzé-
sekre. 

A labdasportokon túl, már 
a nyitás óta rendszeres láto-
gatóink a hölgyfitneszesek, 
akik nálunk heti két alkalom-
mal tesznek azért, hogy minél 
egészségesebben élhessenek! A 
csapat egyre bővülő létszáma 
arra enged következtetni, hogy 
a kitűnő környezet, adottsága-
ink és a profi foglalkozásveze-
tés révén, a fitnesz megtalálta 
helyét nálunk.

A Kulcs-Rácalmási Refor-
mátus Missziói Gyülekezet 
szervezésében a hideg téli hó-
napokban az „Ultimate frisbee” 
kooperációs játék is a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sport-
csarnok küzdőterén talált ott-
hont magának. Különleges, 
egyedi és nagyon szuper moz-
gásformával ismerkedhettek 
meg az edzésekre látogatók!

A hétköznapjaink is prog-
ramokkal tele, de a valóban 
eseménydús időszakok a hét-
végék! 2018 szeptember óta 
összesen 3 olyan hétvégénk 
volt, amikor nem került prog-
ram megrendezésre intézmé-
nyünkben. A kézilabda csa-
patok bajnoki mérkőzései, 
kézilabda kupák, labdarúgó 
teremtornák minden hétvégé-
re esnek. Ezeken felül, aktív 
szülinapi zsúrokat szervezünk, 
melyeket meghirdetésünk óta 
előszeretettel vesznek igénybe 
családok, 3-14 éves korú gyer-
mekek szülinapi zsúrjainak 

megrendezésére. Ilyen alkal-
munk is volt már 16 az elmúlt 
4 hónapban. 

Országos hírű kézilabda tor-
nát rendeztünk a Fejér Megyei 
Kézilabda Szövetséggel, hiszen 
októberben, sportcsarnokunk 
volt az egyik helyszíne a XIV. 
Üstökös Kupának, mely az el-
múlt években az utánpótlás ké-
zilabda egyik legjelentősebb 
megmérettetése a szezonban. A 
szervezők olyannyira elégedet-
tek voltak velünk, hogy a követ-
kező, XV. Üstökös Kupa egyik 
kiemelt helyszíne ismét mi le-
szünk, és idén májusban a ren-
dezvény sikerén felbuzdulva, 
mi adhatunk otthont az „Ifjú-
sági Final 4 döntőjének”, ahol 
Magyarország legjobb 4 ifjúsá-
gi csapata méretteti meg magát, 
és dől el a 4 első hely a bajnok-
ságban.

Tárgyalásokat folytatunk a 
Magyar Röplabda Szövetség-
gel, és utánpótlás válogatott 
edzőtáborairól egyeztetünk a 
nyári időszakra. A Dunaferr 
DUE Dutrade Futsal Club MB 
I-es csapat is igénye veszi küz-
dőterünket, és a következő sze-
zonra tárgyalásokat folytatunk 
a csapattal. Megkeresésé érke-
zett hozzánk a DSE Röplabda 
Akadémia részéről, a következő 
bajnoki szezonra.

Tervezzük a nálunk igény-
be vehető sporttevékenységek 
foglalkozás palettáját bővíteni 
folyamatban van senior korúak 
aktivitását támogató foglalko-
zásaink kialakítása, szeretnénk 
a délutánjainkat, edzőtermünk-
ben új mozgásformák, mint pél-
dául a trx-bevezetésével színe-
síteni.

Azonban, mint azt már sok 
esetben kommunikáltuk, in-
tézményünk nem kizárólag egy 
sportcsarnok. 2018. augusz-
tusában az átadó ünnepségen 
megrendezett Bródy-koncert-
tel nyitottuk meg épületünket 
a nyilvánosság előtt, és a de-
bütálás arra buzdított minket, 
hogy éljünk a tér, a lelától és az 
épület adottságaival. Az általá-
nos iskola évnyitó rendezvénye, 

2018. augusztus 31-én alkalmat 
teremtett az iskolás gyermekek 
és szüleik számára, hogy meg-
ismerjék az intézményt, ahol a 
tanévben gyermekeik sportol-
nak majd. Rendhagyó módon, 
a Rácalmásiak Karácsonya el-
nevezésű rendezvénynek is mi 
adhattunk részben otthont, és 
az óév búcsúztatására is ren-
deztünk szilveszteri bált, amely 
az impozáns kialakítás, a deko-
ráció, a profi vendéglátásnak és 
a kiváló zenekarnak köszönhe-
tően szintén nagyon jól sikerült. 
Mindezeket egy dunaújvárosi 
középiskola a Pannon Oktatási 
Központ szalagavató rendezvé-
nye, a helyi általános iskola fel-
ső tagozatos farsangja követett. 
Illetve, ha már koncertek hely-
színeként is bizonyított az in-
tézmény, csatlakoztunk a nagy 
múltú Quimby zenekar kon-
certturnéjához, és a turné első 
helyszíneként nálunk debü-
tált a Quimby Family Tugedör 
Projekt. Több mint 1000 ember 
látogatott el erre az esemény-
re hozzánk, és sokan olyanok 
is látták a Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsarnok 
épületét, adottságai, lehetősé-
geit, akik eddig nem, így még 
szélesebb körben tudtuk meg-
ismerteti a közönséggel lehető-
ségeinket.

Az elmúlt 7 hónapban, bár 
épp hogy csak bevezetésre ke-
rült intézményünk, programok 
sokaságának adtunk otthont, 
rendezvényközpontunk bevéte-
lei az előzetesen tervezettekhez 
képest nőttek, és azon munkál-
kodunk, hogy ezt csak tovább 
fokozzuk. A felsoroltak és a jö-
vőbeni elképzeléseink mind azt 
hivatottak szolgálni, hogy in-
tézményünk, fenntartója Rácal-
más Város Önkormányzatának 
egyik stabil lábakon álló, rentá-
bilis egysége legyen.

Az év hátralévő részében 
rengeteg programmal, külön-
legességekkel, izgalmas ver-
senyekkel, mérkőzésekkel ké-
szülünk. Sok szeretettel várjuk 
vendégeinket, eseményeinkre!

Deimel Petra
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ALKOTÓI PÁLYÁZAT 

ÉLMÉNYEIM A 
SPORTCSARNOKBAN 

 

A Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok alkotói pályázatot hirdet: 

 
alsó és felső tagozatos iskolás gyerekek 

számára 
„ÉLMÉNYEIM A 

SPORTCSARNOKBAN”,  
  

óvodás korú gyerekek számára pedig 
„SZERETEK SPORTOLNI – MERT 

MOZOGNI JÓ!” címmel 
 

Várjuk szabadon szárnyaló munkáitokat! 

A díjazott művek a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok falait 

fogják díszíteni. 
 

 

Pályázni szabadon 
választott technikával 
készült, A4-es méretű 

munkával lehet. 

──── 

Az alkotás hátoldalán 
kérjük feltüntetni a 
pályamű címét, az 

alkotó nevét, életkorát, 
az óvodás gyerekek 
csoportját, az iskolás 
gyerekek osztályát. 

──── 

Kérjük, hogy az 
alkotásokat az 

óvodában Pálinkás 
Tiborné Kati néninek 

adjátok le, az 
iskolában pedig Pál 

Péterné Judit 
néninek. 

CÉG NEVE 
 

Egy pályázó egy 
alkotással indulhat a 
versenyen, melynek 
beküldési határideje:      

2019. május 10. 

Telefon 

Webcím 

Dátumok és időpontok  
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Rácalmás Sportegyesület

Sakkozóink 
a diákolimpián

Kiválóan szerepeltek a Jankovich Miklós Általános Iskola 
sakkozó tanulói a diákolimpia országos csapatversenyén. A 
Szombathelyen megtartott versenyen a felsős lányok 3. he-
lyezést értek el. A capat tagjai: Hegedüs Luca, Molnár Kia-
ra, Krizsán Krisztina. A felsős fiúk hetedik helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Tancsa Tamás, Krizsán Balázs, Poór Dénes 
és Tóth Noel. Az eredmény azért is bravúros, mert a csapat-
ban két fió Poór Dénes és Tóth Noel még csak alsó tagoza-
tos diák.

A diákolimpia április első hétvégéjén Miskolcon meg-
tartott országos egyéni viadalán is ragyogóan helytálltak a 
Jankovich iskola sakkozói. Krizsán Balázs a 7-8. osztályosok 
kategóriájában 2. helyezett lett, Tóth Noel pedig a 3-4. osz-
tályosok korcsoportjában a 6. helyen végzett.

A Jankovich iskola jó eséllyel pályázik az ország legered-
ményesebb iskolája előkelő cím elnyerésére.

A sakkozók felkészítője: Katona Ferenc

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

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!

A Jankovich iskola 
művészetis tanulói is részt 
vettek a tehetségek napján

A Fejér Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Du-
naújvárosi Tagintézmé-
nye, a Közép-Mezőföldi 
Tehetségsegítő Tanács és 
a Mezőfalvi Petőfi Sándor 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola közös 
szervezésében idén is meg-
rendezték a Tehetség napját. 
A korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően a prog-
ram teret nyújt a tehetséges 
fiatalok bemutatkozásának, 
amelyen iskolánk tanulói is 
részt vettek két szekcióban, 
április 8-án. A jó idő sokakat 
vonzott a helyszínre Duna-
újvárosba, a Városháza térre. 
A nézők látványos produk-
ciókat láthattak és hallhat-

tak. Diákjaink két szekció-
ban mutatkoztak be. 

Énekes produkciókkal lé-
pett fel Mikó Fanni - Ranga 
Petra, aki somogyi népdala-
ikat mutatták be az érdeklő-
dőknek, majd Kiss Barnabás 
Lady Gaga és Bradley Coo-
per filmzenéjével a Shallow-
val óriási sikert aratott.

Dancs Esztella tanárnő 
kíséretében háromfős csa-
patban mutatkoztak be mű-
vészetis tehetségeink, akik 
Kultúra napi forgatag cím-
mel készítettek aszfaltrajzot. 
A csapat tagjai voltak Bá-
nyi Maja, Pesei Karolina és 
Eszenyi Kristóf 7.a osztályos 
tanulók. 

Márkusné Igmándi Zita
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Elismeréssel szóltak a közbiztonsá-
gunk felett őrködők tevékenységéről

Sajnálatos, de két és fél 
év után ismét kisebb betöré-
sek történtek az elmúlt hó-
napunkban. Két külterületen 
lévő zárt kertben törtek fel 
ismeretlen tettesek két szer-
szám tárolót, amelyekből kézi 
szerszámokat és gépi fűkaszát 
és benzint tulajdonították el. 
Egy nyitva hagyott házból 
női kézitáskát tulajdonítottak 
el, a benne levő iratokkal. Tu-
lajdonosa több nap elteltével 
értesítette a rendőrséget. E 
bűncselekmények felderítése 
folyamatban van.

Egyesületünk idén ünne-
pelte megalakulásának 16. 
évfordulóját, azért ilyen szo-
katlan dátummal mert az el-
múlt esztendőben nem volt 
megfelelő időpont a rendez-
vény megtartására. Találko-
zónkra meghívtuk Schrickh 
István polgármester urat, 
Suszter Tamást, a Dunaújvá-
rosi Rendőrkapitányság ve-
zetőjét, dr. Sipos Gyula ve-
zérőrnagy urat, Zala megyei 
endőrfőkapitányt, dr. Mák 
Atilla alezredest, az adonyi 
rendőrőrs vezetőjét, Molnár 
Gergőt, az EPDB Nyomta-
tási Központ Zrt. vezérigaz-
gatóját. Vendégeink között 
tudhattuk Cseh Istvánt is, a 
Fejér Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnökét, aki több meg-
érdemelt kitüntetést adott át 
egyesületünk tagjainak és 
méltatta az eddigi munkán-

kat. A hozzászólók elismer-
ték egyesületünk munkáját és 
a továbbiakban is biztosítot-
tak erkölcsi és anyagi támo-
gatásukról. Támogatásukat 
egy-egy üveg borral köszön-
tük meg. A kitüntetettek kö-
zött volt Hosszú Mihály, 
Bartal Zoltán és Vizi István. 
Elismerő oklevéllel köszönte 
meg 16 éves munkáját Cseh 

István Fridrich Ferenc körze-
ti megbízottunknak és Bar-
tók Béla kollégánknak is. Je-
len voltak a rendezvényen a 
perkátai polgárőr kollégáink 
is, akiknek szintén megkö-
szöntük a rendezvényeinken 
nyújtott segítséget, és meg-
erősítettük a tízéves test-
vér egyesületi szerződésün-
ket. Beszélgetésünk kötetlen 
hangulatban folytatódott a 
jövőkép meghatározásáról. 
Nem felejtkeztünk meg te-
lepülésünk lakosairól sem, a 
jól kialakult SZEM-moz  ga-
lomról, támogatásaikról és 
megértésükről. Tagjaink vál-
lalták a rájuk bízott feladata-
ikat Rácalmás jónak mond-
ható közbiztonságáért.

Elmúlt lapszámunkban 
kértük a település közepén 

levő felújított tavunk látoga-
tóit, hogy a meder szélén el-
helyezett köveket ne dobálják 
be a vízbe, mert ezzel nagy 
kárt okozhatnak. Nagyon so-
kan megértették a kérést, és 
mára már ilyen probléma nem 
merül fel. Köszönjük! Ön-
kormányzati rendelet alapján 
a tó körüli parkba állatot be-
vinni tilos. Sajnos sokan nem 
tudják, hogy kedvenceik na-
gyon sok fertőzést hordoz-
hatnak, és ürülékükkel meg-
fertőzhetik az ott játszadozó 
gyermekeket. Háziállataink 
nem csak a szilárd ürülékük-
kel fertőzhetik környezetüket 
hanem vizeletükkel is, amit 
nem lehet eltávolítani.

Ezért kérünk minden ál-
lattartót, hogy a kihelyezett 
táblák felhívását ne hagyják 
figyelmen kívül, mert pol-
gárőreink és a rendőrök is el-
lenőrizni fogják a szabályok 
betartását. 

Továbbra is várjuk mind-
azokat, akik segíteni sze-
retnének Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságá-
nak fenntartásában gyerme-
keink, szüleink és saját ma-
gunk érdekében.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

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 munkánkkal 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: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899
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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

Rácalmásra költözött a redőny doktor.
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

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. 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

Apróhirdetés
TELKET vásárolnék a Szélescsapáson, vagy a környékén. 
Telefon: 30-564-5373.




