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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A Rácalmás 
Televízió adása 

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

TARTALOM

A föld napja alkalmából há-
romnapos programmal ünne-
peltük, hogy zöldóvoda lett a 
Manóvár 6. oldal

Május 4-én a mezőföldi népze-
ne- és néptánc kincset feldol-
gozó rendezvény volt a műve-
lődési házban 12. oldal

Idén is kiváló programokat kínált a városvédők tavaszi nagyrendezvénye

Almavirág fesztiváli hétvége

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hagyományos tavaszi nagyrendezvényének, az Almavirág 
Fesztiválnak adott otthont a Jankovich-kúria május 11-én és 12-én. Bőséges és színvonalas volt a kínálat 
ezúttal is a család, az egészség, a sport, a kultúra és a gasztronómia jegyében

Köszöntöm  
a rácalmási  
pedagógusokat!

Közeledik a tanév vége, 
ami a diákok számára a va-
káció várva várt időszakát 
hozzá. Kellemes időtöltést 
kívánok számukra a nyá-
ri szünetre, és figyelmükbe 
ajánlom az önkormányzat 
által szervezett táborokat! 
Köszöntöm a ballagó nyol-
cadikosainkat, és sikereket 
kívánok nekik a középisko-
lás tanulmányokhoz. Továb-
bá nagy tisztelettel köszön-
töm a közelgő pedagógus 
nap alkalmából  a tanárokat, 
tanítókat, óvónőket!

Schrick István 
Rácalmás polgármestere

Rácalmás Város Önkormányzata a rácalmási 
gyermekek nyári napközbeni ellátása céljából 

napközis táborokat szervez
A táborban részt vehetnek a rácalmási lakcímmel rendelkező, tan-

kötelezett gyermekek a táborok befogadóképességéig a jelentkezési 
lapok beérkezési sorrendje szerint. 

Nem rácalmási lakcímmel rendelkező gyerekek a táboronként 
megjelölt táborozási díj megfizetésével, a szabad helyek függvényében 
vehetnek részt. 

A jelentkezési lapokat megtalálják az áprilisban a postaládák-
ba dobott Rácalmás újságban, a www.racalmas.hu weboldalon, vala-
mint a Jankovich Miklós Általános Iskolában is kiosztásra kerül ápri-
lis 29-május 3. között.

A jelentkezési lap leadása: 2019. május 6-24. között a Polgármes-
teri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.) 08-as irodájában. 

A jelentkezés visszaigazolásának várható ideje: május 30-31. 
telefonon. 

Elfogadott jelentkezés esetén a tábor térítési díja megegyezik a 
gyermek 2019. évre meghatározott napközi térítési díjával, amely 400 
Ft/nap (tartalmazza a tízórait, az ebédet és az uzsonnát). 

Befizetési ideje a jelentkezési lapon leírt időpontokban: június 3., 
hétfőn 8:00–15:30, június 4., kedden 8:00–15:30, június 15. és június 
12., szerdán 8:00–17:00 – kivéve ebédszünetekben.
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Képviselőink értékelnek:

Pálinkás Tiborné
„Én azért élek itt, mert 

itt szeretek élni, nem pedig 
azért, mert a nagyvilágon e 
kívül nincs számomra hely.” 
Mérő László

Igen! szeretek itt élni mi 
sem bizonyítja jobban mint 
hogy az elmúlt 50 évet itt 
éltem le. Itt születtem, Erzsi 
óvónénihez ide jártam óvo-
dába, Etelka néni tanított 
meg írni, olvasni a rácalmási 
általános iskolában. 36 éve 
dolgozom a rácalmási óvo-
dában, 30 évet csoportos 
óvónőként, az elmúlt 6 év-
ben pedig intézményveze-
tőként. Férjemmel, két gyer-
mekünkre és két unokánkra 
vagyunk büszkék. 

Húsz éve vagyok aktív 
tagja a Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület-
nek. Hogyan is kezdődött? 
Szalai Árpád az egyesület 
akkori elnöke megbízott, 
hogy képviseljem egyesüle-
tünket a Zalaegerszeg meg-
rendezésre kerülő Falu és 
Városvédők Országos Kon-
ferenciáján. Ez az élmény 
meghatározó volt számom-
ra: az ország számos pont-
járól érkezett egyesületi tár-
sak összetartása, egymásra 
figyelése, érdeklődése pél-
daértékkel bírt. Mivel szere-
tem a természetet, a rende-
zett környezetet, a közösségi 
programokat, a hagyomány-
őrzést és élesztést, az érték-
teremtést, egyértelmű cél 
lett számomra, az akkor már 
szárnyait bontogató és a fej-
lődés útján elinduló Rácal-
máson is ebben a szellem-
ben tenni a közért.

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület, akko-
ri nevén Faluvédő Egyesület 
tagjai már ekkor nagy bizal-
mat szavaztak nekem, és el-
nökségi tagnak választottak, 
hogy képviseljem az azóta is 
sokszor hangsúlyozott érde-
keket, értékeket.

Gyakran eszembe jut-
nak az első tökfesztiválok. 
A szervezők csapatát néhá-
nyan alkottuk. Az én ötle-
tem alapján, szervezésem-
ben indult a kerékpártúra 
30-40 résztvevővel. Kiskály-
hában sütöttük a tököt a 
néhány száz résztvevőnek, 
amatőr kiállítók és kézmű-
ves árusok portékái vonultak 
fel az eseményeken. Idővel 
a fesztiválok kinőtték ma-
gukat és az egyre színesebb 
programkínálat generálta 
munka egyre több feladatott 
adott számunkra, de az év-
ről évre bekövetkező sikerek 
igazolják az önkéntes mun-
kánk létjogosultságát.

Az egyesület rengeteget 
tett azért, hogy ma Rácalmás 
azt a képet közvetítse, ame-
lyet közvetít. Sokszor halljuk 
ide érkező vendégektől, láto-
gatóktól, hogy egy igazi kis 
ékszerdoboz településünk, 
legyünk rá büszkék! Azok 
vagyunk, sokat teszünk érte, 
de megéri. 

Az elmúlt két önkor-
mányzati ciklusban képvi-
selőként is dolgozhattam 
városunkban. A Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcső-
de vezetője vagyok 6. éve. E 
két dolog jól megfér egymás 
mellet, segíti egyik a mási-
kat. Az óvodánk jelenleg 6 
csoporttal és bölcsődénk 1 

egységgel (2 csoporttal) mű-
ködik. Rengeteg rácalmási 
gyermekkel és szüleikkel, 
hozzátartozóikkal találko-
zom nap, mint nap. Gyak-
ran keresnek meg a település 
életét érintő problémákkal, 
kérésekkel, javaslatokkal. 
Nyitott és segítőkész ember 
vagyok, igyekszem legjobb 
tudásom szerint segíteni, 
ahogy lehetőségem van rá. 
A két ciklusban az igénye-
ket látva azon voltam, hogy 
bővítsük az általam veze-
tett intézmény kapacitását. 
Új csoportokat hoztunk lét-
re, egyre több fiatal család-
nak adva így lehetőséget a 
gyermekek napközbeni ellá-
tására. A Kulturális, Oktatá-
si, Sport és Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke vagyok. A 
bizottsággal az elmúlt évek-
ben azon dolgoztunk , hogy 
városunk lakói minél több-
ször és minél változatosab-
ban érhessenek el kulturális 
élményeket, hódolhassanak 
a sport adta előnyöknek, ré-
szesülhessenek ingyenes ok-
tatási programokban vagy 
lendítsük fel a település ide-
genforgalmát.

Nem csak ötleteim van-
nak, teszek is azért, hogy el-
képzeléseim, és az általam 
kommunikáltak létre jöjje-
nek. Egyik fontos feladatom 
jelenleg, hogy pedagógus lé-
vén bevonjam a rácalmási 
gyermekeket a munkában, 
így nyáron az egyesület-
tel közösen szervezünk egy 
tábort, biztosítva  1 hét-
re, hogy a jelentkező fiata-
lok megismerjék egyik fon-
tos értékünket, a Rácalmási 
Nagyszigetet és annak Tan-
ösvényét, mely felújításra 
szorul.

 Ezt a munkálatot fogjuk 
elkezdeni, és reméljük, hogy 
újra eredeti pompájában lá-
togathatják majd az érdeklő-
dők ezt a kincset.

A dunaújvárosi 
és az adonyi 
kormányablak 
(is) nyitva lesz az 
EP-választás 
hétvégéjén

Magyarország köztársa-
sági elnöke 2019. május 26. 
napjára tűzte ki az európai 
parlamenti választások idő-
pontját. 

A szavazókörök Rácal-
más területén is reggel 6 óra-
kor nyitnak és este 19 órakor 
zárnak. A szavazatszámláló 
bizottság tagjai várják a vá-
lasztópolárokat! 

Kérjük, vegyenek részt 
minél többen az EP-képvi-
selő választáson!

Szavazni kizárólag a vá-
lasztás napján is érvényes 
személyazonosításra al-
kalmas okmány (személyi 
igazolvány, útlevél vagy ve-
zetői engedély) és lakcím-
kártya bemutatása után le-
hetséges. 

A fentiek elősegítése ér-
dekében a megye kormány-
ablakaival összehangolt 
módon a Dunaújvárosi Kor-
mányablak (2400 Dunaúj-
város, Október 23. tér 1.) 
és az Adonyi Kormányab-
lak (2457 Adony, Rákóczi u. 
21.) 

2019. május 25. napján 
(szombaton) 8 órától 14 óráig, 

2019. május 26. napján 
(vasárnap) 6 órától 19 óráig 

kizárólag ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány 
kiállítása, személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány pótlása és 
elkészült okmányok átvétele 
ügyek tekintetében rendkí-
vüli ügyfélfogadást tart. 
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Pálinkás Tiborné

2019. június 5.

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal. A fogadóórák minden 
alkalommal 15-17 óráig tarta-
nak. Mód van arra, hogy a fen-
ti képviselői alkalmakra külön 
is konkrét időpontot kérjenek. 
Az időpontot Rác almás jegy-
zőjével, dr. Györe Andreával 
egyeztethetik a 25/517-866-
os telefonszámon.

Képviselőink értékelnek:

Vizi István
Vizi István vagyok és vá-

rosvédő. Ötödik ciklusban, 
tehet már több mint húsz 
éve dolgozom képviselőként 
a település érdekében. Tag-
ja vagyok a Kulturális, Ok-
tatási, Sport és Idegenfor-
galmi Bizottság, valamint 
elnöke a Közrend és Közbiz-
tonsági Bizottságnak.  E két 
bizottsági részvételemmel 
nagyban hozzájárulok ah-
hoz, hogy zökkenőmentesek 
legyenek a település rendez-
vényei. A kulturális bizottság 
tárgyal valamennyi rácalmási 
eseményről, ezáltal első kéz-
ből rendelkezem informáci-
ókkal a tervezett programok-
ról, így ezekre közbiztonság 
tekintetében is készülni tu-
dunk a polgárőrséggel kö-
zösen. Hiszen  – mint arról 
a Rácalmás újság hasábjain 
rendszeren megjelenő cikke-
imen keresztül is értesülhet-
nek – elnökségi tagja vagyok 
a helyi Szent György Polgár-
őr Egyesületnek. A polgár-
őrségünk nagyon sokat tesz 
azért, hogy csendes, nyugodt, 
legyen lakóhelyünk, és a visz-
szajelzések is egyértelműen 
arra utalnak, hogy a lakók 
szubjektív biztonságérzete 
jó a településünkön. Az em-
berek szívesen élnek  Rácal-
máson, a családok örömmel 
költöznek városunkba, mert 
tudják, nálunk kifogástalan 
a közbiztonság.  A lakosság 
sérelmére elkövetett bűncse-
lekmény nem volt az utóbbi 
két és fél évben. 

A képviselő-testület által 
most tárgyalt és elfogadott 
rendőrségi közrend és köz-
biztonsági beszámoló is ar-
ról tanúskodik, hogy 70 szá-
zalékkal csökkent a bűnözés 
Rácalmáson. Ez köszönhe-
tő annak, hogy az önkor-
mányzat nagy gondot fordít 
erre a szakterületre. Térfi-
gyelő kamerarendszert épí-
tett ki a településen, gép-

járművet biztosított a helyi 
körzeti megbízottnak, vala-
mint a polgárőrségünknek 
is, és évi kétmillió forinttal 
támogatja a civil őrség tevé-
kenységét,  ennek is köszön-
hetően tudják polgárőreink 
ilyen kimagasló módon el-
látni feladataikat. A polgár-
őrségünk sebességmérőket  
vásárolt, amelyeket rend-
szeresen alkalmazva a helyi 
körzeti megbízottal közö-
sen próbáljuk visszaszoríta-
ni a gyorshajtást Rácalmás 
belterületén is. Közlekedési 
táblákat helyeztünk ki a vá-
ros több pontján, ezekkel is 
segítve a közlekedést, védve 
a gyalogosokat, kerékpáro-
sokat, valamint tanfolyamo-
kat szerveztünk az iskolában, 
óvodában, hogy felkészítsük 
a gyerekeket a közlekedés 
szabályainak betartására, fel-
hívjük figyelmüket a veszé-
lyekre. Ezek ilyenkor, a nyári 
szünet kezdete előtt nagyon 
fontosak, hiszen a jó idő bekö-
szöntével egyre többen kerék-
pároznak, túráznak. A szünidő 
kezdete előtt a nyári veszé-
lyekre, fürdézési és strandolási 
szabályokra, közterületen való 
viselkedésre is felhívjuk a fi-
gyelmet. Bízunk benne, hogy 
ezekkel a tájékoztatókkal sok 
problémát tudunk megelőzni.  
Más településekhez hasonló-
an nálunk is gond az illegá-

lis szemétlerakás, amelyet lo-
vas polgárőreink segítségével 
és vadkamerák telepítésével, 
működtetésével próbálunk 
visszaszorítani.

Önkormányzatunk, kép-
viselő-testületünk olyan 
szinten is gondot fordít a la-
kók biztonságérzetének javí-
tására, hogy az elmúlt évben 
kerékpárutat és gyalogjárdát 
építtetett ki a Kulcsi úton, 
hogy a környező lakóöveze-
tekből is gond nélkül sétál-
hassanak, kerékpározhassa-
nak a gyerekek és felnőttek 
a település központjába. A 
polgárőrség pedig figyel-
meztető táblákat helyezett ki 
oda saját forrásból, a balese-
tek megelőzése érdekében.

Rácalmás gyönyörűen fej-
lődő település, ahol jó élni. 
Képviselőként persze teljesen 
elégedett soha nem lehet az 
ember, hiszen az örökös tett-
vágy és a jobbító szándék  vi-
szi előre a munkát, hozza az 
újabb és újabb igényeket, öt-
leteket. Ebből adódóan Rá-
calmás az a település is, ahol 
mindig történik valami. Csak 
az utóbbi évek legnagyobb 
előrelépeseit mondom: olyan 
vasútállomásunk van, amely-
re mindenki rácsodálkozik, 
amikor megáll nálunk a vo-
nat; fantasztikus sportcsar-
nokunk van, amelyre nagy 
szükség volt a sportolóink, 
fedett teret igénylő nagyren-
dezvényeink és az iskola napi 
testnevelés óráinak megtar-
tása miatt; és akkor még nem 
említettem a Millenniumi 
park, tó helyreállítását. Ön-
kormányzati képviselőként 
és a polgárőrség vezetősé-
gi tagjaként egyaránt szeret-
ném megköszönni, hogy a 
rácalmásiak partnerként se-
gítenek lakóhelyünk jónak 
mondható közbiztonságának 
a megőrzésében, és képvise-
lőként több mint húsz éve 
megtisztelnek a bizalmukkal.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
2019-ben. Gyűjtési időpon-
tok:  június 4., 18., július 2., 
16., 30., augusztus 13., 27., 
szeptember 10., 24., október 
8., 22., november 5., 19., de-
cember 3., 17., 31.

Lakossági  
igények szerint 
változott a posta 
nyitvatartási ideje

Dr. Varga Szabó Lajos 
képviselő javaslatára Schrick 
István, városunk polgármes-
tere kezdeményezte a Ma-
gyar Postánál, hogy módo-
suljon a helyi postahivatal 
nyitvatartási ideje. 

A polgármester kérésé-
nek eleget téve a követke-
ző időpontokban várja az 
ügyfeleket a helyi posta 
május 1. óta:

Hétfő:  8 - 16 óra
Kedd:  8 - 16 óra
Szerda:  8 - 17 óra
Csütörök  8 - 16 óra
Péntek:  8 - 15 óra
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Gazdag és színvonalas programot kínált idén is a városvédők tavaszi nagyrendezvénye

Egészségőrök, különleges kiállítások, sztárzenekarok, 
remek fellépők, finom sütemények, jó hangulat

A Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület XI. 
Almavirág Fesztiválja május 
második hétvégéjén zajlott. 
A szeszélyes időjárás szép 
arcát mutatta és a progra-
mokat zavartalan napsütés-
ben élvezhettük.

A kilátogató közönség 
már belépés után élvezhet-
te, a finomabbnál finomabb 
és újdonságokban gazdag 
gasztronómiai kínálatot, ta-
lálkozhatott különböző kéz-
műveskedési lehetőségekkel. 
A gyerekek számára kosztü-
mös mese- és bábelőadások 
színesítették a programot, 
gyönyörű hajfonatok ké-
szültek, süteményt süthet-
tek, hennát készíttethettek.   

 Az egészség jegyében 
zajló fesztiválon ingyenes 
egészségmegőrző progra-
mok és szűrések sokasága 
várta az érdeklődőket dr. Ár-
gyelán Sára szervezésében a 
Szent Pantaleon Kórház or-
vosaival. Lehetőség volt ko-
leszterin, vércukor és vérnyo-
másmérésre, és a BMI index 
mellé szakmai tanácsokat is 
kaphattunk a további életvi-
telünkhöz. Dr. Varga-Szabó 

Lajos belgyógyászati rizikó-
becsléssel és szaktanácsaival 
segítette az arról érdeklődő-
ket. A Dunaújvárosi Vörös-
kereszt által szervezett vér-
adáson is sokan vettek részt.  
Köszönjük nekik az önzet-
len részvételt. És hogy közel 
teljes legyen az egészségügyi 
kínálat a nagyszínpadon az 
újraélesztés alapjairól kap-
tunk életet menthető elmé-
leti és gyakorlati instrukció-
kat. 

Az egészséges életmód-
hoz hozzátartozik a moz-
gás szeretete. Szombaton a 

rácalmási Nordic Walking 
csoporttal túrázhattak az 
aktív résztvevők, a vasárnap 
reggeli napos időben pedig 
egy kerékpár körútra indul-
hatott a sok fiatal. 

Az XI. Almavirág Feszti-
vált Schrick István Rácalmás 
polgármestere nyitotta meg 
a meghívott vendégek Ba-
lázs Péter Pálhalmai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási 
Intézet bv. dandártábornok 
bv. főtanácsos parancsnok 
és Törköly László Dunaúj-
városi Rendőrkapitányság 
r.alezredes kapitányságveze-

tő-helyettes és a városvédő 
egyesület vezetőségének je-
lenlétében.

A rácalmási alkotók 
munkáiból szemet gyönyör-
ködtető, lelket simogató ki-
állítást láthattunk a Janko-
vich-kúria termeiben „Helyi 
érték, közös nevező - de 
nem matematika” címen. A 
számtalan műfajt képviselő 
tárlat elegáns, egységes ké-
pet mutatott. A zsúfoltság 
csapdáját elkerülve, kelle-
mes nézelődés várta az ér-
deklődőket. Igényes fest-
mények, szobrok, kerámiák, 
gyönyörű hímzések, szőtte-
sek, patchworkök, ékszerek, 
mézeskalácsok, rézdomborí-
tások, tetoválások, pirográfi-
ával készült művek késztet-
ték komótos szemlélődére 
a látogatókat. A Jankovich 
Miklós Általános Iskola 
egykori „művészetis” diákja-
inak alkotásai pedig azt bi-
zonyították, hogy a kreati-
vitás milyen sokféle módon 
tör utat magának. A termek 
során végigtekintve két, a 
kúria hangulatához illő en-
teriőrrel találkozhattunk, az 
egyik a jelenkornak szólól 

Almahámozó verseny
Almahámozó és almaszeletelő versenyünket Bodó Ma-

riann szervezésében tartottuk meg. Neki és csapatának is 
köszönjük a lelkes munkát. 

Az almahámozó verseny eredményei:
I. Végi Mónika (Dunaújváros)  832 cm
II. Völcsei Milán (Rácalmás)  164 cm
III. Kovács Ferencné (Rácalmás) 105 cm
Különdíjas: Völcsei Bence, mint a legfiatalabb verseny-

ző 3 éves

Az almaszeletelő verseny eredményei:
Feke Judit (Mezőfalva)   40 szelet alma
Wágner-Ősz Zita (Rácalmás)  36 szelet alma
Für Melinda (Dunaújváros)  35 szelet alma
Különdíjas: Géber Zoltán (Rácalmás) 35 szelet alma

Gratulálunk a díjazottaknak! 
(Aki nem tudta átvenni a nyereményét szerdai napo-

kon megteheti az irodánkban 8-10 óráig. Széchenyi tér 19. 
4 -es iroda) Rácalmási Városvédő

és Szépítő Egyesület elnöksége
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Finom süteményeket kóstolhattunk
A már hagyománnyá vált almás sütemények versenyét 

szombaton tartottuk, mely lebonyolítását ismét Majerné 
Perusza Andrea, segítő csapatával karöltve vállalta. A zsűri 
tagjai voltak: Schmidt Lajosné Ica néni, aki az egyesületünk 
örökös tagja és a sütis versenyek megálmodója, Pálvölgyi Ta-
más cukrász mester és Erős István mesterszakács. Idén elő-
ször a látogatók is szavazhattak a desszertekre.

A hagyományos almás sütemények díjazása:
I.Szilágyiné Sipos Tímea, aki rácsos almás pitét sütött
II. Zsedrovics Erika rácsos almásával
III. Zándoki-Zeiss Andrea almás linzert készített
Különdíjban részesült: Bodnárné Gabriella, lisztmentes 

almás-mákos sütijével
Közönségszavazat: Hanzli Éva, aki almás papucsot és al-

más virágokat alkotott

A különleges almás sütemények díjazása:
I. Erdélyi Valéria, aki glutén, laktóz, cukormentes Francia 

almatortát készített
II. Szőllősi Mónika a család kedvencével
III. Igmándiné Valastyán Tünde, aki karamellás fonott al-

más pitét sütött
Különdíjban részesült: Lampertné Nepp Brigitta az al-

más-rebarbarás tejes pitéjéért
Közönségszavazat: Kecskés Nagy Szilvia almás pite „al-

mácskák” nyalókái nyerték el látogatóink tetszését. 
A gyermek kategória különdíját Pap Félixnek adtuk át, 

aki teljesen egyedül sütötte meg almás-diós pitéjét. 
Gratulálunk a díjazottaknak! Köszönjük mindenkinek 

a finomabbnál-finomabb desszerteket, a zsűrinek nem volt 
könnyű dolga!

álom volt, a másik a nosztal-
gikus múltat idézte.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásá-
val zenés, táncos színpadi elő-
adásokat láthattuk, hallhattuk 
a fesztivál vasárnapi prog-
ramjai között. A mezőfalvi 
Wildrosen Német Nemze-
tiségi Énekkartól, az adonyi 
Rosmarin Volkstanzgrppe 
tánccsoporttól és a rácalmási 
Napsugár Asszonykórustól. 
A felnőtt fellépők mellett a 
Rácalmási Manóvár Óvoda 
kicsi gyerekek is lehetőséget 
kaptak tánc és ének tudásuk 
bemutatására.

Mint minden nagy ren-
dezvény fontos részét képe-
zik a koncertek és az éjszaká-
ba nyúló szórakoztatás. A két 
nap fellépői, a Chain Brid-
ge Pop, az Ismerős Arcok, 
a Queen’s Land és a Mag-
na Cum Laude volt. A han-
gulatot DJ Papos szabadtéri 
diszkója és színekben bővel-
kedő Neonparádéja fokoz-
ta hajnalig. Az Almavirág 
Fesztivál a kitűzött céloknak 
megfelelően az egészségvé-
delemről, a családokról és a 
sportos életvitelről szólt. 

Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a felajánláso-
kat,  a szponzori segítségeket, 
a tombola nyereményeket és 
minden tárgyi segítséget. 

A városvédők és segítő-
ik minden területen maxi-
málisan kivették részüket 
a munkákban. Köszönettel 
vagyunk mindenki felé, aki 
bármely területen segítette 
a rendezvényt, mint a gaszt-
ronómia területén, a kiállí-
tásoknál, a kézműves foglal-
kozásoknál, a színpadnál és 
mint az elő- és utómunkála-
tokban.

A városvédő egyesület 
elnöksége
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

ZÖLD NAPOK a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcsődében!

A FÖLD NAPJA alkalmából 3 napos programsorozattal ünnepeltük, 
hogy az óvoda elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet

2019. április 24-25-26-án ZÖLD programokkal vártuk a gyermekeket. 
Aki csak tehette, zöld ruhában érkezett. Szerdán minden csoport el-
készítette zöld ágyását, fűszernövényekkel, virágpalántákkal, kony-
hakerti növényekkel 

Délután maradandót alkottunk a vállalkozó kedvű szülőkkel, rózsa-
ágyást ültettek a Fő téren

Csütörtökön autómentes napot hirdettünk. Ezen a napon „Kíméljük 
a Földet!”      felkiáltással a gyermekek kerékpárral, rollerrel, gyalog 
érkeztek az óvodába.      A délelőtt folyamán a Szigetfő út forgalomtól 
elzárt szakaszán a gyermekek játékos felvonuláson vettek részt sa-
ját közlekedési eszközükkel. A programot rendőr közreműködésével, 
rendőrautó bemutatásával, kipróbálásával tettük színesebbé

A pénteki nap is izgalmasan telt, az óvoda udvarán csoportonként 
különböző állomásokon akadályversenyek, vetélkedők zajlottak, 
közben a zöld-ovi-moziban egy természettel kapcsolatos kisfilmet 
tekintettek meg a gyermekek.Mindenki számára igazán kellemesen, 
mozgalmasan teltek ezek az élményekkel teli napok.
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Kiránduláson a 
Bagoly csoport

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Bagoly cso-
portja egy gúsvét előtti napon kirándulást szervezett egy 
kulcsi tanyára.  A tulajdonos, Hekszt Magdolna, lányával, 
Puskás Ritával fogadta a gyermekeket, akik sok-sok állatot 
láthattak, etettek, és simogattak. 

Óriási élmény volt felnőttnek, gyermeknek egyaránt. 
A gyerekek nevében is köszönjük szépen a lehetőséget, a 

szívélyes fogadtatást és a csodás élményeket.

Iskolába készülnek a nagycsoportos gyerekeink

Az idei évben első alkalommal közös kirándulást szerveztünk az iskolába készülő nagycsoportos gyermekeinknek. A Mezőgazdasági Múzeum-
ba látogattunk el, ahol két múzeumpedagógus tartott a gyermekek számára egy órában interaktív látogatást. Nagyon jól sikerült, a gyerekek 
remekül érezték magukat, nagy élmény volt számukra ez a program – még napok múltával is emlegették a nagy barna medvét! Hagyományt 
szeretnénk teremteni ebből a tanév végi nagycsoportos/iskolába menős kirándulásból
 

Szeretettel köszöntjük nagycsoportos gyerekeinket, 
sikereket és örömöket kívánunk nekik a diákévekhez!
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

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

elénk Rácalmás utcáin. 
Ha bárki kedvet érez arra, hogy megmutassa gyönyörű 

portját, virágait, kedvenc kertrészleteit, készítsen róla képet 
és mi szívesen bemutatjuk a Rácalmási Városvédő és Szépí-
tő Egyesület facebook oldalán. A fényképeket folyamatosan 
szeretnénk feltölteni oldalunkra, hogy azok is gyönyörköd-
hessen bennük, akiknek nem arra vezet a mindennapi útvo-
naluk.

A Rácalmás újság szerkesztősége is örömmel fogad gyö-
nyörű virágos utcafrontokról, kiskertekről, előkertekről ké-
szült fotókat. A beküldött képeket közzé is tesszük lapunkban, 
hogy olvasóink is örömüket leljék ezekben a szépségekben, 
illetve virágosítási, kertészkedési ötleteket merítsenek.

Ezúttal Igmándi Béla Esze Tamás út 6. szám alatti la-
kos  házának utcafrontjáról készült képekben gyönyör-
ködhetünk! Köszönjük szépen a fotókat! 

SZÉP PORTA értékelő 
körúton játrunk...

Ismét „Szép Porta” értékelő körúton járt a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület bíráló bizottsága. A bizottsági 
tagok nagyon szép kertekben gyönyörködhettek. 

Érdemes nagyot sétálni Rácalmáson!
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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!

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége

2000 tő virágpalántát ültettek el a városvédők

A virágok mindig jókedvre derítik az embereket. Mos-
tantól piros, sárga, lila, pink.... színben pompáznak Rácal-
más virágágyásai, parkjai, ahová több mint 2.000 db egy-
nyári virágot ültettek el szorgos kezű önkénteseink. A 
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület köszönetet mond 

munkájukért!Köszönjük a Rácalmási MANÓVÁR Óvoda 
és bölcsödének a dekoratív rózsaágyást, amit kialakítottak a 
virágbolt előtti területen.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöksége
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Rácalmás Majális 2019, a sportpályán
„Éljen Május elseje....” idézve az ismert dalt, Rácalmáson 

a sportpályán tartottuk a május elsejét. Szerencsére az időjá-
rás is velünk volt, így rengetegen látogattak ki a rendezvény-
re. Rubint Réka hatvan perces Alakreform edzésére rögtön 
megtelt a színpad előtti tér. A kemény sportot követően, az 
Apple Country Club country/line-dance műsorát élvezhet-
tük, utánuk a Rácalmási Barina Táncegyüttes hozta el ne-
künk hagyományőrző néptáncait.Őket követte az örökzöld 
ABBA slágereket játszó Abbabák formáció, majd az EVM 
zenekar rock slágereket játszó élő koncertje zárta a színpadi 
műsort. Kísérő programként, kispályás focibajnokság, futó-
verseny, óriás sakk, német totó, szárazföldi horgászverseny 
és odltimer bemutató szórakoztatta vendégeinket. Köszön-
jük minden közreműködőnek! Bízunk benne, hogy minden-
ki jól érezte magát!

Fotók: Rácz-Lambada József, facebook.com/racmuvhaz
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Táncos sportsikerek
A Kid Rock and Roll SE rácalmási gyermek táncosai első 

versenyükön, a IX. Országos Táncművészeti Fesztivál Fejér 
Kupáján kimagasló eredményt értek el. Első versenyükön ak-
robatikus rock @roll sportágban kimagasló teljesítményt ér-
tek el. Péntekenként 16.45-től 17.45-ig  a művelődési házban 
edző csapat számára a kitartó munka meghozta a gyümölcsét, 
és már készülnek a következő megmérettetésre. Gratulálunk 
Géber Eszter Bíborkának, Jobb Liliánának, Módi Bianká-
nak, Pinthoffer Jázmin Sárának, Molnár Melindának, Tőkei 
Alexandrának, Antal Letíciának. Felkészítőjük Köbli-Mohr 
László sporttánc pedagógus-edző, koreográfus.

Mezőföldi népzenei 
zene- és hagyománykincs

Május 4-én a Mezőföldi népzene- és néptánc kincset 
feldolgozó rendezvényen vehettek részt az érdeklődők a 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban.  

A népművészeti előadással egybekötött táncház az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Csoóri 
Sándor Alap programban 2018-ban elnyert pályázati támo-
gatásból valósult meg (CSSP-TANHAZ-2018-0282). 

A rendezvény Borzavári Róza Mezőföldi lakodalmakról 
tartott néprajzi előadásával kezdődött, amit élőzenés tánc-
ház követett.

Május 31-én ismét hasonló rendezvényre várjuk az ér-
deklődőket, ahol Berecz István, a Fonó Budai Zeneház nép-
zenei igazgatója, Berecz András, ismert népmesemondó fia 
tart népművészeti előadást, amelyet szintén élőzenés tánc-
ház követ majd.

Fotók: facebook.com/racmuvhaz

Húsvéti kézműveskedés
Már hagyománynak mondható, hogy az őszi- és tavaszi 

szünet első napján kézműves játszóházra várják a gyerekeket 
a rácalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 
művelődési ház munkatársai a művelődési házba. Az április 
megrendezett 2019-es húsvéti játszóházban 6 állomáson ké-
szített ajándékkal térhettek haza a gyerekek.

Fotók: facebook.com/racmuvhaz
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Húsvéti tojásfestés
Április 20-án, szombaton délután húsvéti díszeket, húsvé-

ti tojásokat festhettek és díszíthettek az érdeklődők a műve-
lődési házban. Délután 3-tól este 6 óráig a Rácalmsái Ren-
dezvényközpont és Sportcsarnok munkatársaival közösen 
vártuk a gyerekeket, szülőket, családokat.  Több állomáson, 
különböző technikákkal készültek el a húsvéti tojások.

Fotók: facebook.com/racmuvhaz

Intelligensek a növények?
Április 23-án egy jó hangulatú előadást láthattak/hallhat-

tak a műelődési házba látogatók a körülöttünk élő növények, 
titokzatos világáról. Gyalus Boglárka sok videó felvétellel 
színesített előadásában megmutatta a fák, virágok hogyan 
„látnak”, „hallanak”, „tapintanak”, mit élőlények, sőt intelli-
gensek a növények.

Fotók: facebook.com/racmuvhaz

A Tánccirkuszon voltunk
A cimborásokkal áprilisban előadáson vettünk részt Du-

naújvárosban a Bartók Színházban.
A darab címe Tánccirkusz volt. Az előadás egy cirkusz-

ról szólt, ahol két eltérő megnyilvánulású csapat lépett fel. 
Voltak hip- hop-osok akik a mai modern világot jelenítet-
ték meg, és a népiesebb csoport, akik kitartottak a néptánc 
és a népdalok mellett. Több táncot is láthattunk.Néhány da-
rabban csak modern vagy népies zene és tánc volt, de vegyes 
produkciókat is láthattunk. A cirkuszosok párt is találtak 
maguknak mindannyian. Az előadás végére ugyanis szerel-
mek szövődtek a két csapat tagjai között. Hip- hop- osok a 
néptáncosokkal.

 A közönség sokszor visszatapsolta a szereplőket. Sőt a 
végén még fotókat is készíthettünk! 

Az előadás nagyon ötletes, vicces, és kreatív volt. A díszlet 
elrepített minket a cirkuszok világába, és garantálta a jó szó-
rakozást. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a fergeteges 
előadáson. Ajánljuk mindenki figyelmébe a további Bartók 
előadásokat.  Mudra Gréta

A Gerendai Gábor szerkesztett zenei 
válogatásban ezúttal tavaszi slágereket 

hallhatnak a zene szerelmesei. 
Ezúttal közreműködik többek között 

Karády Katalin, Puttnoki Gábor 
és Hollós Ilona.
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Önkormányzati szervezésű nyári táborok
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Könyvtári percek
Könyvajánló
Mörk Leonóra: Ködkirálynő

Mörk Leonóra regénye-
iben rendszerint két idősí-
kon játszódik a cselekmény, 
és ezek egy pontban össze-
futnak. Nincs ez másként a 
frissen megjelent Ködkirály-
nő című kötetében sem, ahol 
2018 és 1794 eseményei ren-
deződnek egy vonalba a re-
gény  végére.

A történet egyik főszep-
lője Érsek Kriszta, az ötven 
éves, elvált nyelvtanárnő, aki 
nagy álmát megvalósítva egy 
kolostor magányában fordít 
egy régi mesekönyvet, míg a 
másik Charlotte Goldhahn, 
a meseíró. Ami pedig össze-
köti őket az a Türingiai-er-
dő és Charlotte egyetlen ki-
adott műve, a Ködkirálynő 
című mesekönyv.

De ki is a Ködkirálynő, és 
rajta keresztül hogyan jut el 
Kriszta Lotte történetéhez. 
Milyen lelki mélységeket és 
magaslatokat hoz elő  a sze-
replők életében a Türingi-
ai erdő? Ezekre a kérdések-
re választ talál mindenki, 
aki elolvassa ezt a remek re-
gényt.

Igazán jól megalkotott 
karakterek lendítik előre a 
történet szövevényes fona-
lát, melyet mesés borítóba 
csomagolt a kiadó. A hu-
morral sem fukarkodó lírai 
regényben gyönyörű tájle-
írások, irodalmi és komoly-
zenei utalások kényeztetik 
az olvasókat, igazi csemege a 
romantikus, történelmi,  ám 
csöppet sem giccses iroda-
lom kedvelőinek!

Schmidt-Czetli Ágnes

Magazin ajánló
A lakberendezés szerel-

meseinek három különböző 
magazint tudunk ajánlani a 
könyvtárban. A Lakáskul-
túra, az Otthon magazinok 
havi megjelenésűek, míg a 
Veranda magazin kéthavi 
megjelenésű. Rengeteg  kül-
téri és beltéri berendezési 
ötletet, bolt ajánlókat, prak-
tikákat lehet ellesni ezekből 
az újságokból. A legfrissebb 
lapszám kivételével kölcsö-
nözhetők.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros
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Kihívások
Májusban egy KRIMI elolvasása a feladat a Nincs időm 

olvasni kihívás csoportban. Ajánlónk a szokott helyen meg-
található. Minden túlzás nélkül mondjuk, hogy nagyszerű 
könyveket tettünk a polcokra! Schmidt-Czetli Ágnes

Aki még nem kapcsolódott be az éves könyvtári kihívásunkba, de szeretne, az 
még most is nyugodtan megteheti, hiszen összesen 10 könyv elolvasásával 
teljesíteni lehet a kihívást. És persze egy értékes könyvutalványt is kisorso-
lunk a lelkes olvasók között! Érdemes belekezdeni!

A nyári szünet előtti utolsó klubfoglalkozásra is várunk mindenkit 
szeretettel! Schmidt-Czetli Ágnes

Új könyveink
Április végén is sok új könyvvel tudtunk kedveskedni az 

olvasóinknak és májusban is folyamatosan érkeznek az új-
donságok a könyvtárba. Igyekszünk minden alkalommal  
minden korosztály számára változatos és érdekes olvasmá-
nyokat beszerezni!  Schmidt-Czetli Ágnes
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Április a Rácalmási Sportcsarnokban
A tavaszi szünet előtt ismét egy iskolai rendezvényt fo-

gadhatott a Sportcsarnok: a Jankovich-hét keretében meg-
rendezett Kosár-bulit, melynek során a felső tagozatos osz-
tályok csapatai versengtek egymással és buzdították egymást 
a Sportcsarnok küzdőterén, ahol párhuzamosan két pályán 
tudták lejátszani az osztályok a mérkőzéseket.

Május közepéig befejeződnek a kézilabdások bajnokságai. 
Az elmúlt hónap során a rácalmási kézilabdások minden 
korosztálya játszott a Sportcsarnokban hazai mérkőzéseket. 
A kisebbek bajnokságaikat tornarendszerben játszák, így ők 
egy-egy versenynapon több mérkőzést is játszanak, és 5-7 
csapatot látnak vendégül a hazai fordulókon.

Május 11-én került sor egy egész napos fiú utánpótlás 
(U14) forduló után a Rácalmás SE felnőtt férfi csapatának 
a 2018/2019-es bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzésére. A 
mérkőzésen nagyon jó hangulat kerekedett, a hazai csapat 
kiválóan küzdött és teljesített, melynek eredménye ként a 
bajnokság képzeletbeli dobogójának 3. fokára léphetett.

Szeretettel várják a kézilabdások a következő szezonban 
is a sportkedvelő közönséget. Az időpontokról a

Sportcsarnok hirdetőtábláin kívül a facebook oldalán is 
tájékozódhatnak. Gratulálunk a szép eredményhez!

U16-os kézilabda mérkőzés: a hazaiak bemelegítenek

Rácalmás SE felnőtt férfi csapata, a bajnokság 3. helyezettje

Május 24-én az elmúlt hónapban az iskolásoknak meg-
hirdetett „Élményeim a sportcsarnokban,” valamint az ovi-
soknak szóló „Szeretek sportolni, mert sportolni jó” című 
alkotói pályázat kiállításának megnyitójára és díjkiosztójára 
várjuk a pályázókat és az érdeklődőket. A pályázat során dí-
jazott és a szakmai zsűri által kiválasztott művek a Sportcsar-
nok falait fogják díszíteni.

Ismét egy izgalmas hétvége elé nézünk május végén, a 
Magyar Kézilabda Szövetség serdülő és ifjúsági női bajnok-
ságának országos döntője – a FINAL 4 - kerül megrende-
zésre nálunk május 25-26-án. Magyarország legjobb női 
utánpótlás csapatai mérik össze erejüket és küzdenek a baj-
noki címért a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsar-
nokban. Az ifjúsági final 4 mezőnye már kialakult: A Deb-

receni VSC, az FTC , Győri AUDI ETO KC és a NEKA 
(Nemzeti Kézilabda Akadémia). A serdülőknél május 15-én 
dől el a 4. csapat, a Szombathely és a Győr csapata küzd még 
a legjobb négybe kerülésért, a Debreceni VSC, az FTC és a 
NEKA csapatai már bekerültek a döntőbe. A mérkőzésekre 
a belépés ingyenes, minden szurkolót és érdeklődőt szeretet-
tel várunk. A mérkőzések pontos időrendjét a Sportcsarnok 
hirdetőtábláján és a facebook-oldalunkon olvashatják.

Tedd magad próbára! Május 31-én sok szeretettel várunk 
minden kicsit és nagyot, fiatalt és lélekben fiatalt a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnokba egy kötetlen moz-
gással teli délutánra, ahol mindenki szabadon kipróbálhatja 
pályáinkat, sporteszközeinket és a sportcsarnok adta lehe-
tőségeket.  

Az iskola „Kosár- bulija”
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B É R E L H E TŐ  S Z Ü L I N A P I  Z S Ú R  H E L Y S Z Í N  G Y E R E K E K N E K  A
R Á C A L M Á S I  R E N D E Z V É N Y K Ö Z P O N T  É S  S P O R T C S A R N O K B A N :

A  K I S T E R E M B E N  M O Z O G H A T T O K ,  A  K L U B H E L Y I S É G B E N
E H E T T E K -  I H A T T O K .

Töltsd aktívan a

szülinapodat!

Elérhetőségeink:
sportcsarnok@racalmas.hu                                              sportreferens@racalmas.hu 

06 30 632 27 21                                                                           06 30 845 07 59

Y O U  D O N ' T

H A V E  T O

B E  G R E A T

T O  S T A R T

BUT  YOU HAVE TO START  TO BE  GREAT

TRAIN

WITH US

TODAY!

2019. május 25-26.
Rácalmási Rendezvényközpont és

Sportcsarnok

IFJÚSÁGI ÉS
SERDÜLŐ NŐI
KÉZILABDA 

FINAL 4 
DÖNTŐ

 

A belépés ingyenes.

Szurkoljunk együtt a 4 legjobb magyar

női utánpótlás csapatnak!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

"ÉLMÉNYEIM A SPORTCSARNOKBAN"
és a 

"SZERETEK SPORTOLNI, MERT
SPORTOLNI JÓ!"

című alkotói pályázat kiállításának
megnyitójára és díjkiosztójára

2019. május 24-én 16:00 órakor
 a Rácalmási Rendezvényközpont és

Sportcsarnokba

Szeretettel várunk minden pályázót és érdeklődőt
az 

TEDD MAGAD PRÓBÁRA!

Próbáld ki magad a Sportcsarnok pályáin  és sportszereivel!
VÁLTÓCIPŐT HOZZ MAGADDAL!

 
AMI RÁD VÁR:

Kidobójátékok a kisteremben
Kosárlabda a kinti kosárpályán

Floorball és foci a kinti rekortán pályán
Ping-pong, röplabda és ügyességi feladatok a küzdőtéren

2019. MÁJUS 31. 16:00-18.00

Helyszín:  Rácalmási  Rendezvényközpont és
Sportcsarnok benti  és k int i  pályái  

A rendezvényen való részvétel saját felelősségre történik, a házirend betartása minden résztvevő számára
kötelező!

INGYENES!
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Szomorú és veszélyes!
Horgász Egyesületünk nagy energiát fordít a Duna-part 

rendben tartására.
Évente többször szervezünk közösségi munkát, melyen 

tagságunkból sokan vesznek részt. Éppen ezért nagyon szo-
morú, hogy településünk lakói közt még mindig vannak 
olyan korlátolt gondolkodású környezetszennyezők, akik fi-
gyelmen kívül hagyják munkánkat és a Duna partján szaba-
dulnak meg gázolajos hordóiktól, teherautó alkatrészeiktől 
és zöld hulladékaiktól. Azt gondolnánk, ha volt pénzük tu-
jára és tiszafára, akkor jut azok hulladékának szabályos el-
szállítására is.

Veszélyes, mert ez a 850 fős közösséget semmibe vevő 
magatartás erős indulatokat szül tagjaink körében. Vezetősé-
günk próbálja törvényes úton megvédeni környezeti értéke-
inket, de tagjaink türelme fogytán, és félő, hogy indulataikat 
egy tetten ért szeméthordón vezetik le.

Vadkamerákat helyezünk ki a terület megfigyelésére és a 
halőri szolgálat munkatársai is sűrűn járőröznek.

Horgász Egyesület vezetősége

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!
Sipos Dániel, 2019. április 11.  Rózsa utca,
Tóth Zsombor, 2019. április 13.  Gárdonyi G. utca.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. június 21-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. június 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
június 10-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Kis
anyakönyv
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Rácalmás Város Önkormányzat Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat híre

Táborozási lehetőséget 
nyertünk!

Rácalmás Város Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálata 
régóta dédelgetett tervei kö-
zött szerepelt, hogy a gon-
dozási körébe tartozó gyere-
keket táborozni vigye.

Örömmel tudatjuk a város 
lakosságával, hogy ez a ter-
vünk megvalósulni látszik, 
mert az Erzsébet Program 
keretében a Nyári Élmény-
tábor felhívásra benyújtott 
pályázatunkkal táborozá-
si lehetőséget nyertünk. 20 
gyermek két kísérővel, 2019. 
06.30-07.05-ig, Zánkán 
tölthet 6 napot. A családok-
nak a közel egy hetes tábo-
rozás 1000 Ft-ba kerül gyer-
mekenként.  Rácalmás Város 
Önkormányzata, a gyerme-
kek biztonságos és kényel-
mes utazásának érdekében 

a táborba szállítás költségeit 
vállalta. Így külön autóbusz-
szal utazhatunk Zánkára. 
Reméljük gondtalan, vidám, 
élményekben gazdag hetet 
tölthetünk el együtt a gye-
rekekkel.

Hódiné Schillinger 
Andrea

családsegítő munkatárs
Vass Erika

családsegítő munkatárs
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Épített kulturális örökségünk IV. 

Az Újtelep, a Petőfitelep és a 
Lenintelep felépülése (FAKSZ házak)

Rácalmás az Ófalu határain 
csak az 1931 után kezdett to-
vábbnyújtózkodni a földreform, 
és a Falusi Kislakásépítési Szö-
vetkezet (FAKSz) létrejöttével. 
A magyar földkérdés megol-
dása a XX. század első felében 
nemzeti sorskérdéssé vált. A 
háború, a forradalmak bebizo-
nyították, hogy a parasztság ko-
moly tényezővé vált, és földigé-
nye jelentősen fokozódott. Erre 
figyelmeztettek az agrárszoci-
alista mozgalmak, valamint az, 
hogy a kivándorlók háromne-
gyede a parasztságból került ki. 
Az 1920-as földreform nem írt 
elő kötelező földosztást. Az or-
szág mezőgazdasági területéből 
mindössze 6%-ot vettek igény-
be, méghozzá a földbirtokosok 
önkéntes felajánlása alapján. A 
szegényparasztoknak ki kellett 
fizetniük a kapott 1-2 holdnyi 
gyenge minőségű földdarabkát, 
mely a megélhetés biztosításá-
hoz nem volt elegendő, és a ház-
helyeken sem kezdődött meg az 
építkezés, a pénzhiány miatt. A 
kormányzat fontosnak tartotta 
a szegények lakáshoz segítését. 
A lakókörülmények megjavítá-
sától, saját tulajdonú, egészsé-
ges és lehetőleg kertes otthonok 
építésétől nemcsak a közegész-
ségügy, hanem általában az 
életviszonyok, az életmód, sőt 

az életszemlélet teljes körű át-
alakulását várták. Azt remélték, 
hogy egy a tulajdonát féltő, csa-
ládja boldogulását szem előtt 
tartó, erkölcsös, dolgos, kocs-
makerülő réteg jön létre.

Rácalmáson az Úrbéri le-
gelő Fő utca melletti terüle-
te és temetőtől északra fekvő 
Jankovich illetve Fritz majorsá-
gok megváltásával alakították ki 
a házhelyeket. Ekkor jött létre 
a mai Fő utca és József Attila 
utca. A házépítések megindu-
lásához szükségessé vált egy ál-
lami, vagy államilag támogatott 
építési hitel. 1925-ben meg-
alakult a Falusi Kislakásépítési 
Szövetkezet (FAKSz), melynek 
céljai közé tartozott az egészsé-
ges és olcsó lakások típusterve-
inek elkészíttetése, a jó minő-
ségű építőanyag biztosítása, és 
rövid lejáratú hitel nyújtása a 
házhelyhez juttatottaknak. Az 
ilyen hitelt elnyerni szándéko-
zónak „dolgosnak”, „erényes-
nek” és „józan életűnek” kellett 
lennie. A rászoruló készpénzt 
nem kaphatott, az igényelt köl-
csönt anyagban kellett kiutalni. 
Ha a településen volt a FAKSz-
nak szerződött építőanyag-ke-
reskedője, akkor attól (Rácal-
máson Nagy Sándor), ha nem, 
akkor más forrásból. A községi 
jegyzők feladata volt az ügyin-

tézés. A helyi bizottság felada-
ta volt ellenőrizni, hogy a nyert 
áruhitelt helyesen használják-e 
fel, hogy a kereskedők az anyag 
kiosztásánál visszaéléseket nem 
követnek-e el, és a házak építé-
sénél figyelemmel voltak arra is, 
hogy a felépülő házak külső-
leg is rendben, ne össze-vissza 
épüljenek, hanem lehetőleg a 
falu képének szebbé és magya-
rosabbá tételét szolgálják.

Egy ház ára melléképüle-
tek nélkül - a fellelhető adatok 
tanúsága szerint - 1927–28-
ban 1420– 1890 pengő között 
mozgott, míg a hitel legmaga-
sabb összege 1500 pengő volt. 
4 % kamatra jelzálog bejegyzé-
se mellett húsz éves futamidőre. 
Ezt a sok gyermekes földnélkü-
li mezőgazdasági munkások 
igényelhették. Előnyt élveztek 
az ezüst vitézségi éremnél ma-
gasabb harctéri kitüntetés tu-
lajdonosai, és az 50%-os ha-
dirokkantak. A kisbirtokosok, 
munkások, közalkalmazottak, 
a többi hadirokkant, hadiárva 
és hadiözvegy alacsonyabb ösz-
szeget igényelhetett (640 vagy 
400 pengőt). A támogatottak-
nak vállalniuk kellett, hogy az 
egy szoba-konyha és kamrából 
álló házuknak alapját a teher-
bíró talajig kőből vagy téglából 
építik fel akként, hogy az alap 

a föld felett is legalább 30 cm. 
legyen. A padlós szoba alap-
területe 22 négyzetméter˛ bel-
magassága legkevesebb 2.60 
m. További rendelkezés volt az 
ablak és ajtó legkisebb méreté-
nek megszabása mellett a szoba 
padlójának fával való burkolása, 
továbbá tűzbiztos fedél készí-
tése. A kedvezményezetteknek 
alá kellett írniuk, hogy a felépí-
tett házukat állandóan jó kar-
ban tartják és a szükség szerint 
tatarozzák.

A FAKSz (később OFAKSz) 
több mint tíz éves munkálko-
dása alatt valóban nagyszámú 
olyan családnak tette lehetővé 
a korábbinál lényegesen egész-
ségesebb és korszerűbb lakás-
körülmények megteremtését, 
amelyek erre egy ilyen hitel nél-
kül valószínűleg nem is gondol-
hattak volna. A két világháború 
közti időszak kiemelkedő szo-
ciálpolitikai intézkedése volt az 
1940-es Országos Nép- és Csa-
ládvédelmi Alap (ONCsA) lét-
rehozásával együtt. (Az utóbbi 
segítségével épültek a dunapen-
telei boltíves tornácú házak.) 

1946-ban 470 család jutott 
házhelyhez a Jankovich család-
tól elvett Belmajorban és Szla-
tinában. Ekkor alakult ki a Le-
nintelep. 

Németh Miklósné

Csak az ablakok változtak (FAKSz ház)József Attila utca
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FAKSz házak
Ambach György, Szabó Erzsébet
Boa József, Pap Rozália
Bobrányi Mihály, Gál Julianna
Bolros Flórián
Bruck Imre
Bulath Ferencné
Cékli Pál, Krakker Etel
Cinka Péterné
Csepecz Ferencné és Csepecz kiskorúak
Csollán József, Heli Katalin
Dénes János
Fehérvári György, Homoki Julianna
Gergely György, Horváth Verona
Gergely József, Kovács Teréz
Hangya István, Kollár Rozália
Hidalmási Ferenc, Keglovics Teréz
Hoffmann István, Matyók Margit
Horváth Ferenc, Nacsa Viktória
Horváth István, Ihos Mária
Ihos György, Csollán Katalin
Jakab Károly, Molnár Etel
Juhász István, Bölcs Mária
Juhász István, Préger Mária
Kálmán István, Hoffmann Mária
Kálmán József
Moldován Vaszil, Stroj Silvia
Móró József, Konyi Katalin
Mosonyi György, Tóth Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Imre, Nagy Irén, Nagy Gabriella
Nagy István, Pintér Julianna
Nagy Istvánné
Nagy József, Nagy Erzsébet
Nagy Lajos, Gódán Julianna
Oroszi Pál, Orbán Irén
Pék György
Pintér Andrásné
Pulai János, Markovics Julianna
Sáringer József
Sárközi István, Somorácz Erzsébet
Schüssler János
Steiner József
Sütő Mihály, Hoffmann Róza
Szabó András, Ruppert Éva
Szabó András, Szöllősi Mária
Szabó István, Sárközi Mária
Szabó József, Pók Katalin
Thész Lajos, Almási Ida
Tóth Ferencné
Tóth János
Tóth János, Vas Borbála

Informatikai siker Fehérváron
A Székesfehérvári Hétve-

zér Általános Iskola idén is 
megrendezte a „RAJZOLJ 
A PAINT-TEL” informati-
ka versenyt 5-6. osztályosok-
nak. A téma idén: “Robotok 
mindenütt” volt.

Iskolánkat Braun Szonja 
(5.a) képviselte, aki az elő-
kelő második helyezést érte 
el.  Szonja már bizonyított a 
tanév során, amikor a tanke-
rületi Paint – Word számí-
tástechnika versenyt meg-
nyerte, melyet a BIROK 
Szabó Magda Tagintézmé-
nye (a volt Szilágyi iskola) 
rendezett.  

Ezúton is gratulálunk 
Szonjának a lelkiismeretes 

felkészüléséért és az elért 
szép helyezéseiért!  

Wernerné Galkovics 
Rita

RAJZOK A PASZULYFÁRA
A CsupaCsoda Birodalom Népmesepont történetének 

első rajzpályázatát hirdette meg a dunaújvárosi Munkásmű-
velődési Központ a közelmúltban. A beérkezett 113 alkotás 
közül kellett a zsűrinek választania. Harmadikosaink a Kis-
kondás című mesét illusztrálták, s a díjak közül kettőt sike-
rült is megnyerniük. Szabó Virág Arany Paszuly-díjat ka-
pott, Poszpischil Luca pedig Paszuly-különdíjban részesült. 
Pályamunkájuk már az MMK falán lévő paszulyfát dísziti.

Nagyon büszkék vagyunk a lányokra! Pál Péterné

Jankovich Miklós
 általános iskola
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Rácalmás Sportegyesület RÁCALMÁSI SZIGETFUTÁS
Felhívás

A tavalyi nagyon pozitív visszajelzéseknek köszönhe-
tően ismét megrendezésre kerül a

RÁCALMÁSI SZIGETFUTÁS 
2019. 06. 23-án vasárnap délelőtt.

 A rendezvény 7.00 órától nyitja kapuit, a futóverseny 
09.00 – 13.00 óra között zajlik.

Központja a Jankovich-kúriában lesz, a rajt-cél kapu a 
kúria hátsó bejáratánál lesz felállítva.

Az útvonal részei a híd környéke, a Nagy-sziget tu-
rista útvonala, a Duna-parti kerékpárút teljes hosszában 
valamint a Kiss Ernő utca.

Célunk, hogy az ország különböző pontjairól érkezett 
futóink kellemes élményekkel térjenek haza és szép em-
lékeket szerezzenek Rácalmáson.

Ennek érdekében szeretnénk megkérni a tisztelt la-
kosságot, hogy az említett időpontban, az érintett sza-
kaszokon gépjárművel fokozott figyelemmel, vagy ha 
lehetséges, ne közlekedjenek. A nagyobb kereszteződé-
sekben a Rácalmási Polgárőrök irányítják a forgalmat.

A balesetek és a kellemetlenségek elkerülése érdeké-
ben a futás útvonalán a kutyákat kizárólag pórázzal sé-
táltassák.

Megértésüket és segítségüket köszönjük! 
Szervezők

További információ: 06 70 / 323 7220

Ismét jótékonykodtak az íjászok
A történet egy riporttal kezdődött. A facebookon az íjász 

csoportban időnként megszólítanak az admiok egy íjászt. El-
meséli hogyan, mikor, miért kezdett el íjászkodni. Eddigi pá-
lyafutását, eredményeit, terveit. A legutóbbi versenyző Molnár 
Ferenc Midesz volt. Ő róla tudni kell, hogy számtalan EB, Vb 
cím tulajdonosa. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy meg tudná-
e mondani, hogy hányszoros magyar bajnok. Mosolyogva azt 
felelte, hogy pontosan már azt sem tudja, hogy hányszoros EB 
győztes. A riportban igen elkeseredve mesélte, hogy sajnos nem 
tud kiutazni a Kanadában megrendezésre kerülő WA világbaj-
nokságra amelyet ő már kétszer megnyert. Az ok igen egysze-
rű. Nincs rá pénze. Kb. egymillió forint kellene a felkészüléshez, 
szálláshoz, utazáshoz. Ha ki tudna menni, és megnyerné, akkor 
háromszoros viágbajnokként történelmet írna az íjász társada-
lomban. Sajnos anyagi lehetőségek hiányában ő ezt már feladta. 
Ekkor egyik pillanatról a másikra az íjászok összetartó csoportja 
gyűjtésbe kezdett. Tudni kell, hogy Midesz nem kért senkitől 
egy fillért sem. Gyors közvélemény kutatás után mi Vajkosok is 
felajánlottunk ötvenezer forintot. A szükséges összeg kevesebb 
mint egy hét alatt összejött. Nagyon jól ismerem őt. Mindent 
meg fog tenni a győzelemért. Ha sikerül, akkor mi is nagyon 
büszkék lehetünk, mert segítettük a célja elérésében.

Közben a mi kis csapatunk is igen aktívan látogatja a ver-
senyeket. Április hatodikán Törökmezőn az évadnyitón szép 
számmal vettünk részt, igen eredményesen. Ezt követte a mi 
versenyünk tizenharmadikán. Sajnos kicsit szemerkélős volt az 
időjárás, de még így is 115 versenyző nevezett. Csak pozitív 
visszajezéseket kaptunk. Hibátlan volt a pálya, az ebéd, a regge-
li helyben sütött kifli. Köszönet a segítőknek. Rengeteget dol-
goztak. Egy versenyző a végén oda jött hozzám és azt mondta, 
Rácalmás bekerült a kihagyhatatlan versenyek listájába.

Április végén Szekszárdon, május elején Foktőn versenyez-
tünk  DDR első és második fordulójában. Május 11-12- én az 
idei GP sorozat első állomása volt Pécelen, ahol Pataki Ferenc 
második, Szendrey Kitti harmadik helyezést ért el. Gratulálunk 
nekik.   Tóth Csaba

Kajak-kenu népszerűsítő
Június 1-jén (szombat) 10 órától 12 óráig RSE Vízi sport szakosztálya 
kajak-kenu népszerűsítő rendezvényt tart a csónakháznál.
Közelebbről meglehet tekinteni a sporteszközöket és van lehetőség a 
kipróbálására is.  Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Az első verseny...
Az első verseny Szolnokon az ifiknek és a felnőtteknek 

is tájékoztató jellegű volt, az eredményekből sejteni lehet az 
erőviszonyokat.  A rácalmási kenus Horváth Benedek 1000 
méteren harmadik lett, Vass Zoltán (LSE) és Kollár Kris-
tóf (ATSE) mögött.  Kétezer méteren második lett Hodo-
ván Dávid (ATSE) mögött, s harmadik lett Kollár Kristóf 
(ATSE)  Bölcskei Ferenc  szakosztályvezető

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
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Élményrajzolás 
Rácalmáson!
 

2019. június 13-án, 
17.00-19.00-ig 
a  művelődési házban.
 
Érdeklődni lehet:
Karádi Tamás,
tel.: 30 9596-308,
www.eversmile.hu,
eversmile@freemail.hu

„SzélesSzájú Kisbéka” 
Pékség-Kávézó-Fagyizó

– friss pékárú – szendvics - süti
– kávé, jegeskávé, forrócsoki, tea, üdítő
– kézműves fagyi
– hangulatos terasz

HAMAROSAN NYÍLIK: 
Rácalmás, Fő utca 98.




