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A Rácalmás 
Televízió adása 

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

TARTALOM

Ebben az évben 36 család ne-
vezett a   Virágos Rácalmásért 
verseny keretében meghirde-
tett Szép Porta kihívásra.
 6. oldal

Rácalmás legifjabb lakói és 
szüleik, nagyszüleik egyaránt 
remekül érezték magukat az 
idei Gyermeknapon, amely-
nek ezúttal a sportcsarnok és 
környéke adott otthont. 
 11. oldal

Parkavató ünnepség

Megújult a Millenniumi-tó és az azt körülvevő park. A beruházás lezárása alkalmából avatási, átadási 
ünnepséget rendez Rácalmás Város Önkormányzata június 22-én, szombaton. Számos, látványos prog-
rammal várjuk a rácalmásiakat és vendégeinket, ilyen lesz például a Táncoljuk körbe a tavat! Kérem, tart-
sanak velünk! Avassuk közösen a megújult Millenniumi parkunkat!  

Schrick István, Rácalmás polgármestere

Lakossági fórum
Önkormányzatunk meg-

kezdte a településfejleszté-
si koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési straté-
giáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szó-
ló egyeztetési eljárás véle-
ményezési szakaszát. Ennek 
keretében lakossági fórum 
lesz július 15-én. (Meghívó 
lapunk 13. oldalán.)

Rácalmás is részt vett a Kihívás Napja országos programban. Több 
helyszínen is a mozgásé volt a főszerep.  6. oldal
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Képviselőink értékelnek:

Nagyné Berzai Márta
Szeretem Rácalmást, be-

csülöm az itt élő embe-
rek sokszínűségét. Nyil-
ván élet vitelük, helyzetük, 
értékrendjük,egyéniségük 
és koruk által is mindanyi-
unknak  másra van igénye és 
szüksége is, így a fontossági 
sorrend is más számukra a 
beruházásokban. 

Mióta világ a világ az em-
berek azt tanulják. hogyan 
is élhetnek békében egymás 
mellett. Sokszínűségük egyik 
fő mutatója a számtalan klub, 
civil szervezet. Példának oká-
ért a teljesség igénye nélkül: 
sportolók, színjátszók, nyug-
dijasok, énekkarosok, horgá-
szok, városvédők, mind egy-
másért szeretnénk többet 
tenni , s ezáltal mi is többek 
leszünk. Városvédőként és ci-
vilként is fontos számomra a 
helytörténet, örökségvéde-
lem, gyökereink felkutatása, 
megörökítése, átadása. Úgy 
érzem  hozzátettem valamit 
e célokhoz az általam kezde-
ményezett képeslap, naptár 
kiadásában (melyen anno régi 
kúria épületek, mára elbontott 
templom, kápolna látható). 

- Raáb Ervin fennmaradt 
képeinek felkutatása, fotózása 
(fotó:Kiss Zoltán) amely ké-
pek jó része magántulajdon-
ban vagy a székesfehérvári 
Szent István Múzeum raktá-
rában található. 

Ahogy a művész házaspár 
menedéket talált településün-
kön, szeretném, ha Raáb Er-
vin művei visszakerülnének 
Rácalmásra, s állandó kiállí-
tással tisztelegnénk emléke 
előtt, ezzel is gazdagítva vá-
rosunk kulturális örökségeit, 
s nem csak a fotók bizonyíta-
nák a képek létezését.  

– Helytörténeti sorozat. 
– Sportcsarnok építésének 

alkalmából kiadott érem öt-
lete.

– Tökfesztivál dekoráció-
inak értékelése, amely hasz-

nosnak bizonyult évről évre 
az utcák bejárása során (utak, 
járdák állapota stb.) Díjazás 
lebonyolítása . 

– Almavirág Fesztivál: 
helyi érték, közös nevező, 
de nem matematika kiállí-
tás. Enteriör: „Töredékek a 
múltból”: Mindig érdekel-
tek a múlt tárgyi emlékei, s a 
bennük rejlő emberi sorsok, 
történetek. Talán azért von-
zanak ezek a tárgyak mert, 
békét, harmóniát, értéket 
közvetítenek, s nyugalmat, 
szépséget árasztanak. Mivel 
minden darab történetét is-
merem, mondhatom azt is 
hogyha rájuk nézek, mesél-
nek nekem, s tanítanak! 

A mi feladatunk, hogy 
amit létrehozunk tartós, ma-
radandó, s nem utolsó sorban 
szép legyen és ahogy élünk, 
az pedig hiteles. Nekem ezt 
tanították ezek a tárgyak. 
Nem éppen a mai értékren-
det követi, de ez volt a múl-
tunk és ebből származik a jö-
vőnk.

A Kulturális, Oktatási, 
Sport és Idegenforgalmi Bi-
zottság valamint a Közrend 
és Közbiztonsági Bizottság 
tagja vagyok .A Szociális bi-
zottság elnökeként ,próbálok 
segíteni a rászoruló családok-
nak nehéz helyzetbe került 
embertársaimnak. A he-
lyi rendelet és lehetőségeink 

alapján. Az állami támoga-
tásokon kívül önkormányza-
tunk helyi forrásból minden 
évben beiskolázási támoga-
tással segíti a rászoruló gye-
rekek szüleit, tűzifa biztosítá-
sával enyhíti a téli nehezebb 
időszakot. Valamint karácso-
nyi Erzsébet utalvánnyal tá-
mogatja a rászorulókat  és a 
70 év feletti rácalmási lako-
sokat. Családsegítőink nyá-
ri gyermek táboroztatással 
járulnak hozzá, hogy azok a 
gyermekek is vakációzhassa-
nak, akiknek a családja keve-
sebb pénzből, szerényebb kö-
rülmények között él. 

Kezdeményezésemre kép-
viselőtársaim egyetértésével 2 
darab ételládát helyeztünk el 
településünkön,  tapasztala-
tunk szerint ezek a téli hóna-
pokban nyújtanak igazán se-
gítséget.Véleményem szerint 
szükség lenne krízishelyzet-
be került családok ideiglenes 
befogadására szolgáló szük-
séglakásra (Ez nyilván átme-
netileg nyújtana „mankót” a 
rászorulóknak.) A házi se-
gítségnyújtás, betegápolás is 
több családnál okoz nehézsé-
get, akár csak az idősgondo-
zás. Mai  életberendezkedé-
sünk, életvitelünk, gyerekek 
távolléte, külföldi munkavál-
lalás stb. sürgetővé tette az 
idősek otthonának létreho-
zását. 

Pár éve megörököltem: 
Kovács Györgyné Inci né-
nitől a Polgári Iskolások Ta-
lálkozójának szervezését, 
lebonyolítását, amely az el-
származott, de szülőfaluját 
szerető, Rácalmásra visszavá-
gyó időseket fogja össze egy 
kis nosztalgikus beszélgetés-
re, kikapcsolódásra. 

Fontos számomra az itt élő 
emberekkel való kapcsolat-
tartás. Együttműködésüket 
és bizalmukat köszönöm, 
remélem, a későbbiekben is 
meg tudok felelni ennek. 

EP-választás: 
eredményes és 
problémamen-
tes volt Rácal-
máson is  
a szavazás

A május 26-án megtartott 
európai parlamenti választá-
sok országos eredménye a 
következő: a listára leadott 
szavazatok 52, 56 százalékát 
a Fidesz-KDNP pártszövet-
ség kapta. A DK listájára a 
szavazók 16,05 százaléka 
voksolt, a Momentum 9,93 
százalék, az MSZP-Párbe-
széd 6,61 százalék, a Jobbik 
6,34 százalékot kapott. 

Rácalmáson 1 720 vá-
lasztópolgár járult az ur-
nákhoz, amely 44,73 szá-
zalékos részvételi aránynak 
felel meg. Az alábbiak sze-
rint oszlott meg a szavaza-
tok aránya: a Fidesz-KD-
NP pártszövetség listájára 
737-an voksoltak (42,95%). 
A  továbbiak pedig: DK 
336 (19,58%), a Jobbik 212 
(12,35%), Momentum 175 
(10,20%), MSZP-Párbeszéd 
90 (5,24%), Mi Hazánk 66 
(3,85%), MKKP 59 (3,44%). 
LMP 33 (1,92%), Munkás-
párt 8 (0,47%).

Köszönjük a rácalmási 
választópolgároknak, hogy 
szavazatukkal hozzájárul-
tak a választás eredményes-
ségéhez. Köszönjük továb-
bá a helyi választási iroda 
dolgozói nak, valamint a sza-
vazókörökben feladatot ellá-
tóknak a lelkiismeretes és ki-
fogástalan munkát!  

Dr. Györe Andrea 
jegyző 

a helyi választási iroda 
vezetője
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Képviselőink értékelnek:

Varga Szabó Lajos
Mindenekelőtt köszönetet 

kell mondanom. Köszönet a rá-
calmásiaknak, amiért négy cik-
luson keresztül megtiszteltek 
bizalmukkal és önkormányzati 
képviselőnek választottak meg.  
Annak idején Szalai Árpád 
megkeresésére lettem az akkor 
még faluvédő egyesület tag-
ja, majd a tagság bizalmából a 
vezetőség tagja, később önkor-
mányzati képviselő is. Ennek 
köszönhetően részese lehettem 
településünk fejlődése alakítá-
sának.  A település látványos 
fejlődése, várossá válása folytán 
faluvédőből városvédővé vált 
egyesület vezetőségi tagjaként 
részese lehettem a különbö-
ző döntéseknek, a kisebb-na-
gyobb rendezvények szervezé-
sének. Kezdetektől reszortom 
volt az Almavirág-fesztivál 
egészség-programjának szer-
vezése, lebonyolítása. Ennek 
keretében a népbetegségnek 
számító kórformák (magas vér-
nyomás, cukorbetegség, emel-
kedett koleszterinszint, túlsúly) 
szűrővizsgálata mellett első-
sorban olyan, életveszélyt hor-
dozó daganatos betegségek-
re összpontosítottunk, mint a 
festékes anyajegyből kiindu-
ló bőrrák (melanoma), ami-
nek gyakorisága megduplázó-
dott az utóbbi időben, illetve az 
évi több ezres halálesetért fe-
lelős vastag- és végbélrák, ami 
mindkét nemet egyaránt sújtja, 
vagy a férfiak vezető daganata 
a prosztata-rák. A programhoz 
több alkalommal csatlakozott 
tüdőgyógyász a krónikus lég-
zőszervi betegségre fókuszáló 
légzésfunkciós vizsgálattal, il-
letve a dunaújvárosi véradó ál-
lomás csapata életmentő vér-
készítményekhez vért gyűjtve. 
A program célja nem a fenti 
kórképek diagnosztizálása volt, 
hanem a figyelemfelkeltés, a 
szűrő vizsgálatok fontosságá-
nak tudatosítása. A lebonyolí-
tás nem lett volna lehetséges a 
Rácalmási Remény Klub lel-

kes csapatának aktív részvétele, 
illetve a Szent Pantaleon Kór-
ház orvosainak, asszisztensei-
nek részvétele nélkül. Őket is 
köszönet illeti.

Gyakran kérdezik, hogy 
milyen megterheléssel jár a 
képviselői munka. Azt kell 
mondanom, hogy az önkor-
mányzati hivatal precíz, oda-
adó munkája, az intézmények 
sokrétű, pezsgő, de olajozott 
működése, a polgármester és a 
jegyző fáradhatatlan, körülte-
kintő munkája mellett a kép-
viselői munka is könnyebb. Az 
előttem nyilatkozó képviselők 
a létesítményi, infrastruktu-
rális fejlesztésekről már refe-
ráltak, sőt említésre kerültek 
a kidolgozott, engedélyezte-
tett tervek is, melyek pályáza-
ti lehetőségre várnak - ugrás-
ra készen. Szó esett már az új 
városközpont koncepciójáról 
is.  Ezek mellett említést érde-
melnek a város működésével 
kapcsolatos dokumentumok, 
mint pl. az Egészségügyi, Te-
lepülésfejlesztési, Energiaapo-
litikai stratégiai terv, vagy az 
Okos Város koncepció, mely 
utóbbi Rácalmáson került or-
szágosan elsőként elfogadásra. 
Fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy több - az együttélés 
szabályozását szolgáló - ren-
delet is elfogadásra került. 
Gondolok itt az állattartással, 
a tűzgyújtással, vagy a környe-

zetet zavaró zajkeltéssel kap-
csolatos rendeletekre, ezek 
gyakorlatorientált módosítá-
saira. Ezek a rendeletek álta-
lában pozitív visszhangot vál-
tottak ki. Felmerült azonban a 
szabályokat megsértők azono-
sításának, a vétők szankcioná-
lásának kérdése, s lakossági fel-
vetésre a közterület-felügyelet 
megoldása. Az erről való gon-
dolkodás megkezdődött. Arra, 
hogy a lakossági kezdeménye-
zés hatásos lehet, jó példa - a 
közmeghallgatásokon felve-
tett problémák megoldásán túl 
- a posta nyitva tartásában el-
ért változás is. Fogadó-órámon 
egy lakos jelezte, hogy munka-
napokon mindig csak 16 órá-
ig szól a nyitva tartás, ami a 
többség számára elérhetetlen-
né teszi a posta szolgáltatása-
it. Polgármesteri megkeresésre 
a posta szerdánként meghosz-
szabbította a nyitva tartását. 
Bíztatok ezúton is mindenkit 
az aktív részvételre.

 Az utolsó ciklusban a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi 
Bizottság vezetője vagyok. A 
pénzügyekhez kapcsolódóan 
Rácalmásra gyakran hangzik 
el, hogy könnyű nekünk, ren-
geteg a bevételünk. Először is 
a bevételi oldal – a fokozódó 
központi elvonásnak köszön-
hetően – csökkent az utóbbi 
években. A pályázati lehető-
ségek is szűkebbek, így a saját 
erő hasznosulása is csökkent. 
Mindezeken túl a rendelke-
zésre álló pénz felhasználása 
óriási felelősséggel jár. A kö-
telező feladatok finanszírozá-
sán túlmenően, nagyon fontos 
a beruházásra, fejlesztésre, a 
rekonstrukcióra, illetve a mű-
ködésre, és a vállalt feladatok-
ra fordítható összegek helyes 
arányainak megtalálása. Az 
utóbbi évek gyakorlata azt iga-
zolja, hogy ezt sikerült meg-
oldanunk. A legutóbbi nagy-
beruházás zökkenőmentes 
lebonyolítása, koncepcionális 

vagyongyarapítás mellett, vál-
tozatlanul bőséges forrás jutott 
a civil szervezeteknek. Pezsgő 
élet zajlott intézményeinkben: 
a művelődési házban, a Janko-
vich-kúriában, vagy a rendez-
vénycsarnokban. Nagy ren-
dezvényeink rendre gazdag 
programmal, sikeresen zajlot-
tak le.

De a pénz nem minden.  A 
napokban városunk utcáin ke-
rékpároztam. Öröm volt látni a 
rendezett portákat, a késő dél-
utáni napfényben fürdő, fris-
sen nyírt gyepeket, virágok tö-
megét a házak előtt. Ez nem 
adóbevétel, nem pénz kérdése. 
Ez a rácalmásiak rendszerete-
tének, gondosságának, szépér-
zékének köszönhető. Ez teszi 
városunkat élhetővé, barátsá-
gos településsé.

Az eddigiek alapján úgy 
gondolhatnánk, hogy váro-
sunk készen van, további teen-
dő nincs is. A helyzet azonban 
messze nem ez, bőven van fel-
adat a jövő időszakra is. Csak 
példaként néhány: A közmeg-
hallgatásokon gyakori felvetés 
az utak rossz állapota, ez több 
figyelmet érdemel. Sokan örül-
nének a kertekben, udvarok-
ban keletkező zöld hulladék 
rendszeres elszállításának - lé-
vén, hogy komposztálásra pi-
henő kertekben sem lehetősé-
gük, sem szükségük nincs, az 
NHKV nyújtotta lehetőség 
pedig nem elegendő. Növekvő 
probléma közterületeink rend-
ben, létesítményeink karban 
tartása. Egy nagyobb volume-
nű probléma: Több statisztika 
jelezte az utóbbi években, hogy 
Rácalmás lakossága öregedő-
ben van, nő az időskorúak szá-
ma, aránya. Ez indokolja, hogy 
az idősellátás nagyobb figyel-
met kapjon. Szükség lenne egy 
idősek elhelyezésére, gondozá-
sára szolgáló megoldásra. 

Még egyszer köszönöm a 
kitartó bizalmat, igyekeztem 
azt megszolgálni. 
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Vizi István
2019. július 3.

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

Szelektív 
hulladékgyűjtés

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

Gyűjtési időpontok: 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.

Júliusban 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: július 4-én és 5-én  
Rossz idő esetén: július 11-én és 12-én.

Követendő példa: szépen 
mutat a virág a szegélyben

A Kulcsi út mentén el-
készült a kerékpárút és jár-
da, hogy a környéken lakók 
biztonságosan közlekedhes-
senek biciklivel vagy gyalog 
azon a területen. A kerék-
párút mellett lakók közül né-
hányan virágokat ültettek az 

út és a kerékpárút/járda kö-
zötti keskeny szegélybe. Na-
gyon szépen mutatnak ezek 
a növények, szinte kitűnnek 
a mellettük elterülő aszfalt és 
értő mentén. Nagyon szép és 
követendő példának tartjuk 
ezt a megoldást, hiszen a vi-

rággal beültetett és gondozott 
területek sokkal jobban mu-
tatnak, mintha felverné őket 
a gaz. Kérjük, aki teheti, a sa-
ját portája előtt ültessen nö-
vényeket ezekbe a keskeny sá-
vokba, saját örömére és az arra 
közlekedők gyönyörűségére. 
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Almavirág 
és 
Tökfesztivál

Az Almavirág Fesztivál 
elnökségi értékelése meg-
történt. Elégedettségün-
ket és köszönetünket fejez-
zük ki minden résztvevőnek, 
aki önzetlenül segítő kezet 
nyújtott a rácalmási feszti-
vál zökkenőmentes lebonyo-
lításban. 

Újabb lendülettel foly-
tatjuk az őszi nagy rendez-
vényünk, a Tökfesztivál gya-
korlati szervezését. A három 
nap főbb programjai össze-
álltak, apróbb finomítások 
vannak hátra. A júliusi és 
majd az augusztusi újságban 
részletes, mindenre kiterjedő 
információkat teszünk köz-
zé. 

Kívánunk minden ked-
ves olvasónak, rácalmási la-
kosnak és városvédő tagnak 
nagyon kellemes, kikapcso-
lódással teli nyarat! 

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
VIRÁGOS RÁCALMÁS

Idén 36 rácalmási család 
jelentkezett a Szép Por-
ta versenyünkre. Tavasz-
szal mindenkinél voltunk 
értékelni. Akiket nem ta-
láltunk otthon vagy kés-
ve adták le jelentkezésüket 
kimaradtak az első körből. 
(Ők esetleg küldhetnek 
pár képet kertjükről üze-
netben a városvédők ol-
dalára.) A következő pon-
tozás június végén lesz, az 
utolsó körutunk pedig au-
gusztusban. A pontos dá-
tumról mindenkit telefo-
non értesítünk.  

A virágos utcafrontokat 
szintén három alkalommal 
értékeljük. Erre nem kel-
lett jelentkezni, minden-
ki részt vesz, ahol szépen 
gondozott és virágosított a 
ház előtti terület. 

Rácalmás idén is jelent-
kezett a Virágos Magyar-

ország versenyre, bármikor 
jöhetnek a bírák, ezért arra 
szeretnénk kérni Önöket, 
hogy amikor idejük enge-

di, vágják le a füvet, tart-
sák rendben portáikat. Kö-
szönjük.

Ízelítőül mutatunk pár 
fotót, hogy mindenki gyö-
nyörködhessen a szép kis 
városunkban. 

Látogassanak el hon-
lapunkra: racalmasiva-
rosvedok.hu és Facebook 
oldalainkra is, amiket a 
következő néven találnak 
meg: Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület, 
Rácalmási Tökfesztivál és 
Almavirág Fesztivál.

Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik szabad-
idejükben folyamatosan 
szépítik Rácalmás közte-
rületein lévő virágágyáso-
kat, parkokat és utcafront-
jaikat!  

Majerné 
Perusza Andrea
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Kihívás napja Rácalmáson - 2019. május 29.
A Kihívás Napja 1982-

ben indult Kanadából, ahol 
két szomszédos város veze-
tői elhatározták, hogy egy 
egész napos verseny kereté-
ben döntik el, melyikük vá-
rosa a sportosabb. A verseny 
eldöntéséhez 0 órától este 
9-ig folyamatosan számol-
ták, hányan végeznek aktív 
testmozgást legalább 15 per-
cen keresztül.

A Kihívás Napja hamar 
meghonosodott szerte Eu-
rópában és a nagyvilágban, 
majd 1991-ben Magyaror-
szágra is megérkezett. Ha-
zánkban eddig összesen 
1596 település vett részt a 
vetélkedésben.

A Kihívás Napjának cél-
ja az, hogy kedvet teremt-
sen a mozgáshoz, az egész-
séges életmódhoz - ezért 
támogatják olimpikonjaink, 
sportkiválóságaink is sze-
mélyes részvételükkel ezt az 
országos eseményt. 

Idén Rácalmás is csatla-
kozott a sportos kezdemé-
nyezéshez és több, egyen-
ként 15 perces edzéssel 
várták az érdeklődőket.

Dóczi Zsuzsi fitnesz inst-
ruktor az óvodában kezdte a 
napot, ahol először a bölcsi-
seket mozgatta meg egy pi-
cit a tornateremben. Szólt 
a Kacsatánc, csapkodtak az 
apró karok, riszáltak a pop-
sik. Jó kis móka volt a legki-
sebbeknek!

Ezután az ovisok követ-
keztek, akik már nagyon 
várták, nekik vajon mivel 
készült a rácalmási edző. A 
Gumimaci dallamaira ha-
mar mozgásba lendültek 
óvodásaink, utána az Ovi-
torna játékos, de határo-
zottan izzasztó gyakorlata-
it csinálták végig lelkesen 
és vidáman. Kétszer tizenöt 
perc mozgás nem volt nekik 
elég, alig akarták elengedni 
Zsuzsit, újra és újra ismét-
lést kértek. Hiába, a zene és a 

mozgás szépsége már ebben 
a korban is megérinti őket!

Délután a felnőtt prog-
ramok következtek, sajnos 
az időjárás nem kedvezett a 
szabadtéri edzéseknek, így a 
Kúria helyett az óvodában 
folytatódtak a különböző 
mozgásformák. Volt fitnesz, 
aerobic, kardió gyakorlatok, 
Gymstick és természetesen 
a végén alapos nyújtás is.

Akik mindegyik edzé-
sen részt vettek, összesen 
120 percet mozogtak, ami 

8 pontot jelentett fejenként 
Rácalmásnak.

Szeretnénk hagyományt 
teremteni és minden évben, 
egyre nagyobb létszámmal 
és még több mozgásformá-
val részt venni az országos 
kihíváson! Célunk, hogy az 
aktív, fiatalos és egészsé-
ges életmódra felhívjuk a fi-
gyelmet és a lakosságnak az 
a része is részt vegyen ezen 
a napon, akik amúgy nem 
sportolnak rendszeresen. 
Talán itt kedvet kapnak, más 
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Sikeres és emlékezetes  
a Határtalanul pályázat

Iskolánk hetedik évfolyama, az idei tanévben egy rend-
hagyó kirándulás nyertese lesz. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának „Határtalanul” pályázatán nyert pénzből 5 
napos erdélyi (ezen belül székelyföldi) tanulmányi kirándu-
láson vesz részt.

A Határtalanul program célja az anyaországi és a külho-
ni-magyar kapcsolatok erősítése, elmélyítése. A kirándulás 
keretében magyarországi iskolák tanulói osztálykiránduláso-
kon vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta terü-
letein, így személyes tapasztalatokat, élményeket szereznek 
a külhoni magyarságról.

A székelyföldi Tusnádfürdő lesz a bázishelyünk, ahonnan 
mindennap kiruccanva, felfedezzük a környék híresebb ne-
vezetességeit. Meg fogjuk látogatni a parajdi sóbányát, el-
megyünk a Szent Anna tóhoz, és olyan nevezetes történelmi 
magyar városokban fogunk megfordulni, mint Csíkszereda, 
Kézdivásárhely. Odafele megállunk Gyulafehérváron, a visz-
szafele úton pedig Vajdahunyad híres várát nézzük meg. Bí-
zunk benne, hogy a gyerekek számára meghatározó élmé-
nyeket fog jelenteni az Erdélyben eltöltött 5 nap.

 Üres kézzel nem mehetünk vendégségbe, ezért Rácal-
más Város Önkormányzatától és a diákok szüleitől kértünk 
segítséget. A Bányi, Eszenyi, Csurgó és Ranga család nagy-
vonalúan, a képviselő-testülettel együtt készségesen segítet-
tek minket saját készítésű rácalmási kézműves termékekkel. 
Büszkén adtuk át vendéglátóinknak az értékes ajándékokat. 
Nagyon szépen köszönjük a hozzájárulásukat!

Baksa László és Kiss Józsefné

szemmel néznek a mozgásra 
és új lehetőségként tekinte-
nek az aktívabb életre.

Ha így lesz, talán helye-
zést is sikerül majd elér-
nünk, hiszen ez egy verseny, 
ahol a települések egymással 
mérik össze, hogy ki meny-
nyire volt aktív a lakók szá-
mának függvényében.

Köszönjük az ötletet és 
a megvalósítást Dóczi Zsu-

zsinak, aki a tömegsport el-
kötelezett híve, Rácalmáson 
és Dunaújvárosban is töb-
ben köszönhetik neki, hogy 
mára életük részévé vált a 
rendszeres testmozgás és az 
ezzel együtt járó egészsége-
sebb, boldogabb élet.

Találkozzunk jövőre is!
Mázás Kinga

önkormányzati ügyin-
téző, projekt-felelős
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Szeretettel köszöntjük 
ballagó óvodásainkat! 

Az idei évben is elérkezett az idő, amikor nagy-
csoportos óvodásainktól búcsút vettünk. Az év egyik 
legszebb hónapjában, május 31-én igazi nagycsopor-
tosokhoz méltóan mutatták be a megtanult műsort. 
Az előadás előtt már nagy volt a készülődés, izga-
lommal várták a csodaszép ünneplő ruhájukban a  
gyermekek és az óvó nénik egyaránt a ballagás ide-
jét. Komoly munkával álltak helyt a próbákon, ami-
nek eredményeként színvonalas műsort mutattak be 
vendégeknek, szülőknek, akik  büszkén és helyenként 
meghatódva nézték gyermekük produkcióját.

Az iskolában eredményes tanulást, boldog diák-
éveket kívánunk nekik!

A Manóvár nevelőtestülete
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Elbúcsúztunk Zso nénitől is
A ballagó gyermekeinkkel együtt elbúcsúztattuk Bogát 

Jenőnét is, mindenki Zso nénijét. Zso néni hosszú időn ke-
resztül komoly munkával felzárkóztatta gyermekeinket az 
iskolai tanulmányokra.

Lelkiismeretes, pontos munkáját ez úton is köszönjük.
Kis „tanítványai” verssel köszönték meg eddigi munkáját.
Zso néni meghatódva hallgatta a gyermekektől a verset.

Köszönet
Óvodánk hálás köszönettel tartozik a Faktor Tanműhely-

nek és Fodorné Rózsa Csillának, akik önként felajánlották 
segítségüket  az udvari székeink  felújításához.

Köszönjük munkájukat  a tanműhely tanulóinak, dolgo-
zóinak.

Gabi óvó nénit elbúcsúztattuk
Szintén a ballagás napján búcsúztunk el a nyugdíjba vo-

nuló kolléganőnktől Tóth Tibornétól.
Gabi nénit köszöntötték volt és jelenlegi óvodásai dalok-

kal, versekkel. Gabi néni szemében örömkönnyek csillogtak 
a meghatottságtól. Polgármesterünk kedves köszönő szavak-
kal búcsúzott Gabikától, felelevenítve a régi szép időket. 

Ezután következett  a kollégák búcsúajándéka, egy hu-
moros előadás,  egy  pedagógus pályafutásáról szóló szösz-
szenet. A vendégek Gabikával együtt jót derültek a vicces 
jeleneteken.

Gabi óvó néninek boldog nyugdíjas éveket kívánunk csa-
ládja körében!

A Manóvár óvoda nevelőtestülete köszöni szépen Dóczi Zsuzsinak, hogy a Kihívás Napján kellemes reggeli tornát biztosított 
minden óvodás és bölcsődés kisgyermeknek és felnőttnek!!!
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Táncos sportsikerek
Újabb sikerekkel tértek 

haza a rácalmási Kid Rock 
& Roll táncosok Székesfe-
hérvárról, ahol június 8-án 
rendezték a XIII. évzáró baj-
nokságot.  

Rác-rock csapat Child-
ren kisformáció D kategóri-
ában, míg az Unikornis csa-
pata Children kisformáció 
C kategóriában ért el II. he-
lyezést, a Pindur-Rock ovis 
csapat pedig Mini-manó ka-
tegóriában arany minősítést 
szerzett.

Köbli-Mohr László edző, 
szakmai vezető büszke és 
elégedett az elért eredmé-
nyekkel és gratulál a tánco-

soknak, Géber Eszter Bí-
borkának, Jobb Liliánának, 
Módi Biankának, Pinthof-
fer Jázmin Sárának, Molnár 
Melindának, Tőkei Alexand-
rának, Antal Letíciának, Pa-
lik Zoénak, Nyíri Dórának 
és Wingelman Mírának!

A fiatal táncosok a nyári 
időszakban felkészítő tánc-
táborban vesznek részt,ahol 
a következő szezonra tanul-
ják majd az új tánc kűrjüket 
és további öt 5 táncot. A be-
járós tánctáborban még le-
het jelentkezni Köbli-Mohr 
Lászlónál a 20/5410-645-es 
telefonszámon. (Forrás: mű-
velődési ház Facebook-oldala)

Berecz István járt nálunk
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett 

Csoóri Sándor Alap programban 2018-ban elnyert pályázati 
támogatásból (CSSP-TANHAZ-2018-0282) május 31-én 
néprajzi előadással egybekötött táncházra vártuk az érdek-
lődőket a művelődési házban.

A Rácalmási Barina Táncegyüttes meghívásából ez alka-
lommal az első Fölszállott a páva győztese, Berecz István tar-
tott előadást Élő hagyományos műveltségünk – Tánc, ének, 
zene címmel. Majd a helyi táncosok szakmai vezetője, Mol-
nár István Dániel tartott táncházat. Az élő népzenét Soós 
András zenekara szolgáltatta. (Forrás: művelődési ház Face-
book-oldala)



Rácalmás 11

Gyermeknapi kavalkád
Rácalmás gyereknapi kavalkádjának június első vasárnap-

ján örvendhettek a gyerkőcök és szüleik. Ez volt az első alka-
lom, amikor nem a festői szépségű Jankovich-kúria termei és 
udvara adott otthont az összejövetelnek, hanem az új sport-
csarnok és annak környéke!

Bár nyilván szóltak érvek a hagyományos hely mellett, azt 
hiszem, a résztvevők egyike sem csalódott az új helyszín mi-
att. Már azért sem, mert a rendezvények sűrűsége és színvo-
nala a legélesebb kritikákat is elnémította volna!

Igaz, a legtöbb szórakozási lehetőséggel találkozhattunk 
már a kúriában is – de itt valahogy levegősebben, nagyvona-
lúbban, tágasabban: kényelmesebben férhettek hozzá min-
denhez az érintettek.

Márpedig a legfontosabb cél az volt minden rendező és 
résztvevő számára, hogy a gyerekek jól érezzék magukat! 
Íme: sikerült!

Pazar volt a hangulat. Délutántól rengeteg finomság és já-
ték várta a fiatalokat és a családokat, többek között Közép-
kori Játszóház, arcfestés, lufi, sportos sorvetélkedő... szinte 
felsorolhatatlanul sok kaland közül választhattak vendége-
ink. A színpadon elsőnek a Batyu Színház Hófehér és Ró-
zsapiros című előadását láthattuk, majd a Rácalmási Cimbo-
ra klub tagja mutathatták be műsorukat. Őket a Jankovich 
Miklós Általános Iskola Énekkara követte, majd a Művelő-
dési Ház Jazzbalett klub táncosai is bemutatták lenyűgöző 
táncaikat. A napra a koronát a KIFLI zenekar élő koncert-
je tette, akik egy fantasztikus hangulatú előadássál zárták a 
gyereknapot. Reméljük mindenki jól érezte magát, és talál-
kozunk jövőre is!!!!

(Forrás: duol.hu, valamint a művelődési ház Facebook-olda-
la. Fotók: Bosnyák László) 
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A    , ,varrjunk   a   szabadban”     mozgalom  amerikai   mintára  

2010-ben  indult   hódító   útjára   Európában.  

Célja,   hogy   a   fotelekbő l   felállva,   a   jó   levegőn,
másokkal   közösen   alkotva   hódoljanak   szenvedélyüknek   a  

kézimunkázni   szerető   emberek,   minden  év   júniusában.  

Idén  ki lencedik  alkalommal  rendezzük  meg ezt  az

eseményt.

Aki   kedvet   érez,   csatlakozzon,   hozzon   magával   kézi   varró

  eszközöket   és   töltsön   egy   jó   hangulatú   délelőttöt
 

 

 

 

a   rácalmási   foltvarrók   társaságában.

 

Részvételi   szándékod az   előkészületek   miatt   kérjük   június

20-ig   jelezd  a  

440-456,   vagy   a   +36   20/365 20  57

  telefonszámon.  

PIKNIK VARRÁS

RÁCALMÁSI   MŰVELŐDÉSI   HÁZ   ÉS   KÖNYVTÁR

2459   RÁCALMÁS,   SZIGETFŐ   U .   31

2019.  június 22-én

9-13  óráig
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy önkormányzatunk megkezdte a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § szerinti egyeztetési eljárás véleményezési 
szakaszát 

Rácalmás Város Településrendezési Eszközeinek 
– Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv –

átfogó felülvizsgálatáról.
A véleményezési dokumentáció megtekinthető a Rácalmási Polgármesteri Hivatal településfejlesztési irodájában, illetve 

a város honlapján - www.racalmas.hu
A véleményezési anyaggal kapcsolatban lakossági fórumot tartunk

2019. július 15-én, hétfőn 16 órai kezdettel 
a Rácalmási Művelődési Házban. 

Az anyaggal kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket elmondhatják a lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Fel-
hívástól számítva a lakossági fórum időpontját követően még 8 napig,

2019. július 23-ig
a polgármester nevére címzett levélben (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.), vagy elektronikus úton az elokeszites@ra-

calmas.hu e-mail címre megküldve.
Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve,

Schrick István
Rácalmás város polgármestere

Rácalmás, 2019. június 
A véleményezés kereteit a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabja meg, mely 

elérhető Rácalmás város honlapján.
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Könyvtári percek
Könyvajánló

Daniel Glattauer: 
Gyógyír északi szélre

Ha van egy könyv, amiről 
nehéz ajánlót írni úgy, hogy 
ne mondjunk el semmit a 
cselekményről, mégis min-
dent elmondjunk, az Dani-
el Glattauer: Gyógyír északi 
szélre című regénye. A zse-
niális e-mail regény egy té-
ves e-mail címre küldött új-
ság előfizetés lemondásával 
kezdődik, és ebből kereke-
dik egy letehetetlen történet 
Leo és Emmi főszereplésé-
vel. És hogy milyen a regény 
hangulata? Hát ilyen:

Tárgy: Könyvajánló
Helló! Igazán szép na-

punk van ma! Önnel mi új-
ság? Én várom már a nyarat! 
Olvasnék egy jó könyvet. 
Olyan mindenről szólót, 
mégis könnyedet. Van ötle-
te?

V: Nagy baj van, ha már A 
KÖNYVTÁROS sem tudja, 
mit olvasson! Van egy sztori, 
mindennapi semmi különös, 
csak az ÉLET. Jöhet?

Re: Nagyon humoros, 
kedves barátom. De vegye 
dicséretnek, hogy megbí-
zom az ízlésében! Kíváncsi-
vá tesz, hogy mi az, a semmi 
különös és nem mindennapi, 
ami még magának is tetszik!

V: Vigyázzon a kíváncsi-
sággal! Ez a könyv olyan, 
mint egy tükör. Ha figyel-
mesen nézi, kíméletlen 
őszinteséggel láthatja magát!

Re: Ha maga meglátta 
benne saját magát és ezek 
után még ajánlja is, az már 
egy kicsit az egoizmus hatá-
rait súrolja, nem gondolja? 
De mégis kíváncsi vagyok. 
Nem semmi így, olvasva 

megtudni mindent a másik-
ról. Mondja, hosszú ez a tör-
ténet? Csak hogy mire ké-
szüljek? Kell hozzá esetleg 
egy pohár bor is?

V: Nem gondolom ego-
izmusnak, a tükör már csak 
ilyen. Ki-ki a saját életét lát-
ja benne. A történet olvasása 
könnyed, magától hullám-
zik, mint egy Chopin darab. 
Biztos vagyok benne, hogy a 
végén rövidnek fogja érezni! 
És a kíváncsisága a történet 
előrehaladtával nem csök-
ken, hanem növekszik. Szá-
raz fehéret ajánlok hozzá, 
olvasófotelt, kandallót, koc-
kás plédet és az Offspring-
tól a Denial, Revisited-et. 
De fogja vissza a túlzott kí-
váncsiságát Kedvesem! Ha 
netán nem bírna magával 
és megnézné a végét, azzal 
tönkretenné a saját mulatsá-
gát! Most viszont mennem 

kell. Írjon nyugodtan, de le-
het, hogy csak soká tudok 
válaszolni.

Re: Köszönöm ezt a tel-
jes, minden részletre kiter-
jedő ajánlást! Ígérem, min-
den pontot betartva, lassan 
és megfontoltan fogom ol-
vasni a könyvet! Nem baj, ha 
nem ír sokat, de majd min-
denképpen írjon!

Bátran mondhatjuk, ezt a 
könyvet senki ne hagyja ki! 
Se idős, se fiatal, se férfi se 
nő! Mindenki megtalálhat-
ja benne azt, amire szüksé-
ge van.

U. I. : És ha bárki olvasná 
még tovább a történetet, kí-
váncsi hogyan telnek Emmi 
és Leo mindennapjai, az A 
hetedik hullám címet viselő 
folytatásból mindent meg-
tudhat!

Schmidt-Czetli Ágnes 
és Kupsza János

Magazin ajánló
Az idei évtől megtalálha-

tó a folyóirat kínálatunkban 
a Gyermeklélek magazin is. 
A kéthavonta megjelenő, 
igényes kiadású folyóiratban 
számos téma között bön-
gészhetünk, olvashatunk 
cikkeket. Ahogy a címlap 
is hirdeti, ez egy igazi pszi-
chológiai magazin elhivatott 
szülőknek! A legfrissebb 
lapszám kivételével kölcsö-
nözhető.

Schmidt-Czetli Ágnes

Kötelező és 
ajánlott 
olvasmányok a 
könyvtárban

A korábbi évekhez hason-
lóan idén is összegyűjtjük a 
magyartanárok által feladott  
kötelező és ajánlott olvasmá-
nyokat, melyek külön aszta-
lon lesznek megtalálhatók a 
könyvtárban! Várunk min-
den iskolást július 13-ig!

Schmidt-Czetli Ágnes
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Kihívások 
A nyárra külön kihívással készültünk a gyerekeknek és a 

felnőtteknek. Ezeken kívül tart még az éves kihívásunk is. 
Szabados Ági Nincs Időm Olvasni Kihívásában a júniusi 
téma egy kimaradt kötelező olvasmány elolvasása. Aján-
lónk hozzá a szokásos helyen megtalálható!

Schmidt-Czetli Ágnes
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Könyvtári percek

Nyári zárva tartás
Idén július 15-szeptember 1-ig tart zárva a könyvtár. Az 

utolsó nyitva tartási nap július 13. szombat lesz, a szünet utá-
ni első nyitva tartási nap pedig szeptember 2. kedd. A zárva 
tartás idejére 10 db könyvet kölcsönözhet minden beiratko-
zott olvasónk! Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!

Schmidt-Czetli Ágnes

Új könyvek a könyvtárban
Május végén júniusban, készülve a nyári szünetre és a sza-

badságokra, rengeteg új könyvet szereztünk be. Vannak új 
mesekönyveink, ifjúsági regények a kamaszoknak és persze 
sok-sok újdonság a felnőtteknek.

Schmidt-Czetli Ágnes

Olvasóklub 
a könyvtárban

Az olvasói igényeknek 
engedve még júliusban is 
tartunk Olvasóklub foglal-
kozást, melyre várunk min-
den lelkes olvasót szeretettel!

Schmidt-Czetli Ágnes



Rácalmás 17

Jankovich-heti Kék-sárga vetélkedő
2019. április 26-án tartotta meg az iskolánk - a Jankovich-

hét hagyományaihoz kötődő  - „Kék-sárga vetélkedő” nap-
ját. Ezen a napsütéses pénteki napon szabadtéri vetélkedőkön 
mérték össze a gyerekek az ügyességüket. A feladatok egy ré-
sze játékos, elméleti kérdés volt (filmek, zenék, ételek, szokat-
lan tárgyak  felismerése,) a feladványok másik része a gyerekek 
megmozgatására szolgált. (zsákbafutás, horgászat, célbalövés, 
célbadobás). Az állomások felkészült és lelkes vezetői a 7. b 
osztály tanulói voltak. A vetélkedőt – újító módon – egy Du-
na-parti piknikezéssel, szalonnázással zártuk. Az együttlét 
öröme, a közösségi falatozás mindig jó hangulatot teremt. Vi-
dám hangulatban sültek, füstölődtek a szalonnák, virslik. Kö-
szönöm osztályom (7.b) és kollégáim segítő munkáját. Külön 
köszönetet szeretnék mondani Silmer Györgynek, aki önzet-
len munkájával segített abban, hogy mire a csapatok megér-
keztek a Duna-partra, addigra már készen várták a diákokat a 
takarosan elkészített tűzrakó helyek.  Baksa László

Tavaszköszöntő énekszóval
Pusztaszabolcson hagyo-

mányőrző céllal rendeztek 
tankerületi népdaléneklési 
versenyt, április 26-án, pén-
teken. Az immár tizenhato-
dik alkalommal szervezett 
versenyre szólóének kate-
góriában várták a jó hangú, 
népdalokat kedvelő általá-
nos iskolás gyerekeket.

A versenykiírás szerint a 
nevező énekeseknek egy kö-
telezően kiadott és egy sza-
badon választott népdalt 
kellett bemutatniuk, ame-

lyeknek témájában kapcso-
lódni kellett a természetben 
fellelhető négy őselemhez. 

Iskolánk már több mint 
tíz éve vesz részt ezen a ver-
senyen és mindig eredmé-
nyesen, amely idén sem volt 
másképp. Udvari Nóra Nap-
sugár (2.a)1-2. osztályosok 
kategóriájában második he-
lyezést ért el,  Kiss Barnabás 
Milán (5.a) 5-6. évfolyamo-
sok között különdíjat kapott.

Gratulálunk!
Márkusné Igmándi Zita 

Tankerületi környezetismeret 
Sok éve hagyomány isko-

lánkban, hogy a Jankovich-
hét keretében környezetis-
meret versenyt rendezünk 
a környékbeli települések 4. 
osztályos tanulói számára. 
Az idei vetélkedőnk a „Népi 
mesterségek” címet kapta.

A gyerekek előzetes fel-
adatok megoldásával ké-
szültek a megmérettetés-
re. A döntő napjára ötletes 
és kreatív tablókat készítet-
tek az általuk kiválasztott 
mesterségről, ezekből egy 
kis kiállítást rögtönöztünk. 
A vetélkedő első részében 
a háromtagú csapatok egy 
feladatsor kitöltésével bizo-
nyították tantárgyi tudásu-
kat, majd a második rész-
ben vidám, játékos feladatok 
következtek. Villámkérdé-
sek, képkirakó, közös ének-

lés váltotta egymást. A há-
romtagú zsűri, Vadné Tóth 
Flóra, Fürediné Kolláth Éva 
és Puskás Ferencné értékes 
pontokkal jutalmazta a csa-
patok munkáját. A feladatok 
megoldása után uzsonnával 
vendégeltük meg a résztve-
vőket. Eredményhirdetéskor 

a felkészítők és a verseny-
zők egyaránt ajándékot kap-
tak. Erre az alkalomra Vigh 
Zsuzsanna tanító néni ke-
rámia medálokat készített. 
Köszönjük Gyalus Boglár-
kának, hogy kézműves szap-
panokkal tudtuk meglep-
ni vendégeinket! Köszönjük 

továbbá Borné Ildikónak és 
Kupszáné Verának, hogy se-
gítettek a büfé finomságai-
nak elkészítésében!

Az izgalmas versengés-
ben 1. helyezett az előszállási 
Szerencsepatkó, 2. helyezett 
az Adonyi csikósok, 3. he-
lyezett A venyimi mesterek 
elnevezésű csapat lett. Saját 
csapataink - a sportszerűség 
így kívánja – versenyen kívül 
indultak, pontszámaikat te-
kintve nagyon szépen szere-
peltek.

Versenyünk színvonalas 
megszervezéséhez és lebo-
nyolításához a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület 
anyagi támogatást nyújtott, 
köszönjük a segítséget!

Minden résztvevőnek 
gratulálunk!

Szabó Tiborné

Matematika versenyen remekeltünk
Április 2-án Előszálláson 

rendezték meg a tankerületi 
matematika csapatversenyt, 
melyen iskolánk is képvisel-
tette magát. Csapatunk két 
harmadik osztályos, illetve 
két negyedik osztályos tanu-
lóból állt. A versenyen 10 fel-
adatot kellett megoldani, il-
letve ezen túl még időkitöltő 
feladatokkal plusz pontokat 

szerezni. Mivel csapatver-
senyről van szó, a pontszer-
zéshez nemcsak tudásra, ha-
nem együttműködésre is 
szükség volt. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a fiúk munká-
ját siker koronázta, hiszen 1. 
helyezést értek el. A csapat 
tagjai: Poór Dénes, Riskó Lő-
rinc, Ács Róbert, Tóth Noel. 
Gratulálunk a győzteseknek!
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Rajzpályázat: Kiállításmegnyitó volt
A rácalmási óvodások és 

iskolások részére meghirde-
tett alkotói pályázatra közel 
100 darab rajz érkezett. Az 
értékelésre felkért szakmai 
zsűrinek nehéz dolga volt, 
hiszen ügyesebbnél ügye-
sebb technika megoldások-
kal mutatták meg a gyerekek, 
hogy mit jelent számukra a 
sport, milyen élményeket 
szereztek a sportcsarnokban.

Köszönetünket fejezzük 
ki az iskola két művészetis 
pedagógusának Pál Péterné-
nek és Dancs Esztellának, il-
letve az ovónőknek és a ked-
ves szülőknek, hogy segíteték 
a gyermekeket a szívonalas 
pályaművek elkészítésében. 

Az arany minősítést kiér-
demlő művek intézményünk 
falait fogják díszíteni és ha-
gyományteremtő jelleggel a 
következő években készü-
lő alkotásokkal igyekszünk 

még otthonosabbá tenni 
épületünket.

Külön köszönetet mon-
dunk a megnyitóra fel-
ajánlott ajándékokért és 
édességekért. Köszönjük 

a dunaújvárosi Decathlon 
Áruháznak és igazgatójának, 
Takács Istvánnak a sport-
szercsomagokat, melyeket 
az iskola és az óvoda gyer-
mekeinek átadhattuk. To-

vábbá köszönjük a rácalmási 
Spar market Mátyásy Kft. 
felajánlását, jóvoltukból a 
gyerekek nagy örömére sok 
finom csokoládéval is díjaz-
hattuk alkotásukat.

Final4 képek, eredmények, hangulat
Május 25-26-án a rácalmási sportcsarnok adott otthont a magyar kézilabda ifjúságának, az országos bajnokságot záró 

döntő meccsek számára. Mindkét nap óriási szurkolótáborok érkeztek és foglaltak helyet a lelátón, hogy jelenlétükkel az 
ország legjobbjait buzdítsák. A szoros meccseket gólról gólra pattanásig feszült hangulat jellemezte, melyeket nem egyszer 
a teljes játékidőt követő hetes lövések döntöttek el. 

A végeredmény:
Női Serdülő I.osztály :

I. NEKA I   (Balatonboglár)
II. FTC KN KFT   (Budapest)
III. Szombathelyi KKA  (Szombathely)
IV. DVSC KKFT   (Debrecen)

Női Ifjúsági I.osztály:
I. FTC KN KFT  (Budapest)
II. NEKA I   (Balatonboglár)
III. DVSC KKFT   (Debrecen)
IV. GYŐRI AUDI ETO KC I (Győr)
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Tedd magad próbára!

Május utolsó péntek délutánján a rácalmási gyerekeket vár-
tuk nagy szeretettel és sok-sok játékkal a sportcsarnokban. A 
kisteremben sorversenyeken való részvételre volt lehetőség, a 
nagy teremben röplabdáztak, ping-pongoztak és kézilabdáz-

tak elsősorban az érdelődő gyerekek, de volt aki a meleg el-
lenére a kinti pályát választotta a szabad játékhoz. Örülünk, 
hogy iskolaidőn túl is szívesen töltöttétek velünk a szabadidő-
töket és várunk vissza mindenkit a következő alkalommal is!

Gyereknap
Az idei év gyereknapja rendhagyó módon a Rácalmási 

művelődési ház és a sportcsarnok területén került lebonyo-
lításra. A gyermekeknek szóló rengeteg színpadi program 
mellett, az aktívabb gyerekeknek és szüleiknek a kinti pá-
lyáinkon lehetőségük volt kosarazni, focizni, tollasozni, te-
niszezni, megannyi labdajátékkal játszani, külöböző sorver-
senyeken, kötélhúzáson részt venni. A tűző nap és meleg 
ellenére a pálya folyamatos telítettsége nagy örömet okozott 
számunkra. Köszönjük érdeklődéseteket!

RSE évzáró 
A Rácalmási Sport Egyesület kézilabda szakosztálya edző 

helyszínéhez hűen, a sportcsarnokban tartotta évzáróját. Sü-
tés, főzés, sok nevetés, sorverseny a benti pályán, röplabdá-
zás és stílusosan kézilabda mérkőzés jellemezte az egész na-
pot. Gyerekek, felnőttek együtt, egy helyen, a sport jegyében 
zárták az idei szezont és töltődnek a nyáron a következőre! 
Hajrá Napsütés!

Nyári program, nyitva tartás
A nyári szünet ideje alatt a sportcsarnok továbbra is 

várja a sportot kedvelőket. Bár az idei szezonnak vége, de 
a nyárra lekötött gyerek, felnőtt, kézi-, röplabda, edző- és 
önkormányzati táborok mellett, a hölgyfitness és a baráti 
focicsapat is aktív marad. További programjainkról és a 
mozogni vágyók igényeihez igazodó aktuális nyitvatar-
tásunkról, terembérlési lehetőségekről a facebook olda-
lunkon, telefonszámainkon és a helyszínen lehet érdek-
lődni. 

Rácalmás valamennyi
lakójának kellemes 
nyarat, jó pihenést
kívánunk!
Várjuk a sportolni vágyókat a 
sportcsarnokban!
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A Paizs család emlékműve
A Rácalmási katolikus 

temető legnagyobb szabású 
alkotása a Paizs család em-
lékműve. Emlékmű, nem sír-
emlék, mivel végül is itt a Pa-
izs család nem temetkezett. 

A Paizs család eredeti ne-
vén Pick a XIX század 70-es 
éveiben érkezett Rácalmásra. 
Adataink szerint a század vé-
gén, dr. Pick gazdag földbir-
tokos és ügyvéd volt. Utol-
só szerzeménye a Jankovich 
kúria és birtok volt. Ekkorra 
politikai ambíciói is voltak, és 
ehhez a rácalmási letelepedés 
ideális volt. 

1897-ben nevét Paizsra 
változtatta, ugyanebben az 
évben a belügyminiszter fel-
terjesztette nemesi címre és 
még ebben az évben I. Ferenc 
József királytól meg is kapta. 
A nemesi rangot gyermekei 
is örökölték. Két gyermekét 
1904-ben megkereszteltet-
te, ő maga 1906-ban tért át a 
katolikus hitre. 

Ennek a karriernek lo-
gikus folytatása volt, hogy 
a Paizsok temetkezési he-
lyét méltóan alakítsa ki. Pa-
izs Gyula a katolikus egyház-
tól a temetőben megvásárolt 
egy 20 x 20 m-es területet, 
melyet 1,5 m magasan fel-
töltött földdel. Mivel a Pa-
izs család története másként 
alakult, erre a területre Pai-
zsék soha nem temetkeztek. 
A temetkezés formáját a zsi-
dó hagyományok szerint ala-
kította ki, vagyis nem épített 
kriptát, mivel a zsidók a ha-
lottaikat koporsóban a föld-
be helyezik.

Mielőtt az emlékmű is-
mertetésére rátérnék, leírok 
egy történetet, mely kapcso-

lódik az emlékműhöz. A tör-
ténetet Csurgó István mesél-
te el nekem. 

Simon Bertalan móri szü-
letésű, szőlőbirtokkal ren-
delkező családból származik. 
Még a II. világháború előtt 
Londonban járt egyetem-
re. Matematika-fizika sza-
kon tanult. Pesten tanárko-
dott és híres matematikussá 
vált. Szülei után Móron ren-
delkezett szőlővel. 1954-55-
ben Móron is közösbe kellett 
vinni a szőlőket. Simon Ber-
talan erre nem volt hajlandó, 
ezért állásából elmozdítot-
ták és Rácalmásra helyezték. 
Amikor megérkezett, a laká-
sán Nyitrai Irén igazgató he-
lyettes fogadta és átadta neki 
a lakáskulcsot. A Rezutsek 
panzióból két lakást alakítot-
tak ki az egyikben az igazga-
tó helyettes lakott, a másik 
lakást Simon Bertalan kapta 
meg. Nyitrai Irén elmondása 

szerint, Simon megérkezése 
után ledobta csomagját. kö-
zölte, hogy ő most a temető-
be megy. 

Simon később elmondta, 
hogy Londonban az egyete-
mi könyvtárban könyveket 
keresgélt és egy olyan könyv-
re akadt, amely a temetők 
különleges és nevezetes sír-
emlékeivel foglalkozik. És 
itt akadt a rácalmási teme-
tőben lévő Paizs család sír-
emlékének a leírására. Csur-
gó István két különlegességre 
emlékszik vissza Simon el-
mondásából: a Paizs család 
feliratozása és a szokatlan 
Krisztus-ábrázolás.

Az emlékmű megismeré-
séhez segítségül hívtam ifj. 
Koffán Károly művészt, aki 
az emlékmű értékeinek feltá-
rásában segített.

Az emlékművet neves mű-
vész, Bory Jenő (1879-1959) 
készítette 1911-ben. Bory 

Jenő székesfehérvári születé-
sű és egyetemi tanulmányait 
szülővárosának ösztöndíja-
saként végezte Budapesten. 
1903-ban kapott építész-
mérnöki oklevelet, majd be-
iratkozott a Képzőművészeti 
Főiskolára, ezután Németor-
szágban és Olaszországban 
tanult. 1906-ban készítette 
első szobrát, majd utána sor-
ban kapta a megrendeléseket. 
1911-ben már ismert szob-
rászművész, később a a Ma-
gyar Képzőművészeti Főis-
kola szobrász tanszakának 
vezető mestere volt. 

A temetkezési hely kiala-
kítása impozáns. A temető 
középső táján új kaput nyi-
tottak. Itt egy kétszárnyú ko-
vácsoltvas kapu nyílik egy 15 
m hosszú és 3 m széles útra, 
mely két oldalt vadgesztenye-
fákkal van beültetve. Erede-
tileg 8-8 db. vadgesztenyefát 
ültetett Bodor István kertész. 

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából
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A fákból ma a baloldalon 6 
db, a jobb oldalon 4 db. fa 
áll. A temetkezési helyre és a 
emlékműhöz egy 3 m-es lép-
csősor vezet fel. 

Az emlékmű teljes egé-
szében betonból épült, ki-
véve hat feliratos táblát. A 
teljes szélesség 12 m. magas-
sága 5 m. A középpontban a 
megfeszített Krisztus alakját 
két 8 m magas oszlop fogja 
közre, melyek ívesen kapcso-
lódnak. A jobb és bal oldali 
oszlopsor szinte öleli, védel-
mezi a központi alakot. Ez a 
templomokban látható szár-
nyas oltárokra emlékeztet. A 
hőmérsékleti dilatáció miatt 
vékony beton héjszerkezetű, 
ugyanígy a kereszt is a kor-
pusszal egységben. Hátulról 
egységesen negatív formájú, 
nincs külön kereszt és külön 
korpusz öntvény.

A bal és jobb oldali osz-
lopsor alatt 3-3 márványtáb-
lára feliratok vannak vésve. 
Idézetek Prohászka Ottokár-
tól és a bibliából. Az idézetek 
az örökkévalóság gondolatát 
járják körbe, bár az idézetek 
nagyon pontatlanok. 

A felső íven a PAIZS 
CSALÁD feliratot egyedül-
álló technológiával készítet-
ték el 1911-ben, több mint 
100 éve, de a felirat ma is tel-
jes fénnyel díszít. És ez nem 
véletlen. A felirat az un. ve-
lencei arany-mozaik tech-
nológiával készült. Ennek 
röviden az a lényege, hogy 
cm2-es aranylemezt síkfe-
lületre helyezve, forró, ol-
vadt üveggel vonják be. Az 
így keletkezett lapocskákat 
ragasztják fel a műkő felü-
letre. A védőüveg az aranyo-
zást hosszú időre megvédi az 
időjárás viszontagságaitól, a 
szélhordta homok, koptató 
hatásától. Ezt a technológiát 
ilyen jellegű létesítményeknél 
nagyon ritkán alkalmazták. 

A Bory Jenő készítette 
Krisztusábrázolás az egyik 
legnagyobb különlegessége 
az emlékműnek. Jézus neve 
szó szerint szabadítót jelent, 
és a héber Jósua névnek fe-

lel meg. E név kifejezi Jézus 
küldetését, hisz Ő azért jött, 
hogy megmentse a világot 
bűneitől. Azáltal, hogy ma-
gára vállalta az emberek bű-
neit, vállalta a kínhalált, a ke-
resztre feszítést. A kereszten 
lett nyilvánvalóvá, Isten vi-
szonya a bűnhöz: Isten szá-
mára annyira elfogadhatat-
lan a bűn, hogy amikor Jézus 
bűnné lett értünk, Isten ha-
ragja őrá sújtott le helyet-
tünk. A bűn számára nincs 
kegyelem, csak a bűnösnek, 
Jézus áldozata által. 

Ehhez a Krisztus-felfo-
gáshoz képest a Paizs emlék-
mű valami egészen mást ábrá-
zol. Végigtekintve az Európai 
műtörténeten, az egymást 
követő Krisztus-ábrázolá-
sok egyre inkább a szenve-
dés-történetet igyekeztek ki-
fejezni. A Krisztus ábrázolás 
nyilvánvaló célja, az embere-
ket jobbá tévő részvét, a szoli-
daritás felébresztése, megerő-
sítése. Egyre kevésbé voltak 
fontosak az eredeti szenve-
déstörténet pontos részle-
tei, sokkal inkább a kiterjesz-
tett karokkal, az emberiséget 
magához ölelni szándéko-
zó magatartás megtestesülé-
sét látták Jézusban. E Krisz-
tus-felfogásnak szép példája 
a Rio de Janeirói sziklacsú-
cson elhelyezett, emberfelet-
ti méretű Krisztus-szobor: a 
feltétel nélküli befogadó-el-
fogadó gesztus kiáltványa-
képpen. A Rácalmási Paizs 
emlékmű is ezt a befogadó 
magatartást fejezi ki, a ke-
resztény hitre térő Paizs csa-
lád számára: Nem annyira 
egy keresztre feszített Krisz-
tust láthatunk, sokkal inkább 
egy ölelésre széttárt karú em-
berét. Ez a Krisztus nem az 
önfeláldozást jeleníti meg. 
Állát jól láthatóan balra fel-
szegi, mintegy dacosan, mint 
aki nem fogadja el a rá kisza-
bott halált. Sokkal inkább lá-
zadó, aki haragban szenvedte 
el a keresztre feszítés borzal-
mait. Szinte halljuk kiáltá-
sát: Uram! Miért kell ezekért 
a bűnös emberekért nekem 

meghalni? Nagyon is embe-
rinek tűnik, hiányzik belőle 
az Isteni voltra való utalás.

A Krisztus-ábrázolás e 
módja nyilván nem Paizs 
Gyulától származik, hiszen 
a katolikus egyház tanai tá-
vol álltak tőle. Mint ahogyan 
nem gyakorolta korábban a 
zsidó vallását sem, úgy nem 
a felvett új katolikus vallását 
sem. Az áttérés jelentette szá-
mára a végső lépést hazája jó 
polgárának lenni. (Az első vi-
lágégést megelőzően, a „bol-
dog békeidőkben”, ezt az élet-
érzést számosan követték.)

A bal oldali oszlopon lévő 
szabad kőműves motívum 
elég szokatlan ábrázolás a 
megfeszített Krisztus mel-
lett. Sőt, talán egyedülálló 
az egész világon. Paizs Gyu-
la szabadkőműves volt? Erre 
vonatkozó adatok nem állnak 
rendelkezésünkre, de azáltal, 
hogy az oszlopon láthatók a 
szabadkőműves jelek, egyér-
telmű bizonyíték Paizs Gyula 
szabadkőműves voltára. Bory, 
a szobrászművész önhatal-
múlag, saját elhatározásából 
ilyen jeleket nem tehetett fel 
az emlékműre. Minden bi-
zonnyal a művész új megren-
delője kívánsága szerinti, ere-
deti kifejezésmódot keresett 
és talált ebben a művében.

Érdemes az emlékmű 
kapcsán szólni a szabadkő-
művességről. Ellentmondá-
sos tevékenységükről, mind 
a mai napig furcsa, elitélő vé-
lemények jelennek meg. Rö-
viden összefoglalva a lénye-
gét: A szabadkőművesség az 
építőművészetből eredő, an-
nak ősi jelképrendszerét ava-
tási szertartásokon átörökítő 
spirituális rend. A szabad-
kőművesek un. páholyokba 
szerveződtek, amelyekbe ti-
tokzatos beavatási szertartá-
sokon keresztül, titoktartási 
fogadalom mellett vesznek 
be új tagokat. Az ember tisz-
teletét hirdetik, a kortársai-
kért, a világért akarnak tenni 
valamit, az alapvető szükség-
letek, a rászorulók tényleges 
megsegítésével, nem a távoli 

jövőben, vagy bizonytalan di-
menziókban. 

És csakugyan: Azok a 
rácalmásiak, akiktől véle-
ményt lehetett szerezni Paizs 
Gyuláról, azt mondták, hogy 
a szegényeket mindig segítő, 
igazságos és nagyon becsüle-
tes ember volt.

Az emlékművel és az előt-
te lévő temetkezési hellyel 
az 1911. évi avatás után nem 
sok minden történt, csupán 
egy esemény. Dr Paizs Gyula 
a 30-as évek elején feleségét, 
Bischitz Annát itt temette el. 
Ez feltétlenül azt jelzi, hogy 
továbbra is ezt a helyet te-
kintette a Paizs család temet-
kezési helyének. Az ő halá-
la után azonban a család úgy 
döntött, hogy Pesten temetik 
el dr. Paizs Gyulát. Így Rácal-
máson többé ők nem temet-
keztek.

A szocialista időkben 
egyik- másik családtagnak 
anyagi nehézségei támadtak, 
ezért a sírhelyeket az utolsó 
helyig eladták - egészen az 
emlékműig. Ma már azonban 
a területtel nem foglalkozik 
senki, sírhelyek nincsenek, 
legföljebb a domb oldalában, 
ami most elég felkapott hely. 

Az emlékmű Rácalmás 
társadalom-történetének 
mással össze nem mérhe-
tő értéke. Legyen az önkor-
mányzat a gazdája! A felújí-
tást el kellene végezni rajta, 
mivel már van egy-két veszé-
lyes pontja. Legyen Rácal-
más egyik legjelentősebb ide-
genforgalmi nevezetessége!

Ezzel még Bory Jenő 
szobrászművésznek is tarto-
zunk.

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Mosonyi Mihály: Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Wehner Tibor: Bory Sír-

emlékek
Csurgó István: visszaem-

lékezései
Koffán Károly: szakvéle-

ménye
Művészettörténeti Érte-

sítő
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Épített kulturális örökségünk V.

Gyógyszertár
Ez a szép, patinás épület 

eredetileg más célra épül-
hetett, mert már az 1881-es 
kataszteri térképen is meg-
található, míg Szücs Miklós 
gyógyszerész csak 1898 de-
cemberében nyitotta meg a 
„Megváltóhoz” címzett pa-
tikáját, melyet évtizedekig 
a családja vezetett.  „ A fő-
orvos a gyógyszertár csinos 
berendezése és a beszerzett 
nagymennyiségű gyógysze-
rek felett legnagyobb meg-
elégedettségét és elismerését 
fejezte ki.”- írta a Székesfe-

hérvár és Vidéke 1899. janu-
ár 3-i száma. Az ezt megelő-
ző időkben Jankovich József 
házi patikája (1839) majd az 
orvosok kézi gyógyszertára 
állt a lakosság rendelkezésé-
re. Az is lehet, hogy a „Meg-
váltóhoz” gyógyszertár nem 
rögtön ebben a házban mű-
ködhetett, mert egy század-
fordulós képeslapon még a 
szemközti épületen áll a fel-
irat. 

A gyógyszertárat 1949-
ben vették állami kezelésbe. 
Kisgyermekként az 1950-es 

évek végén jártam ott elő-
ször, és mindig lenyűgözött a 
hely méltósága. A széles lép-
csősor, a kedves kovácsoltvas 
kerítés, a dupla ajtó a széles 
küszöbbel, és leginkább az 
officina három oldalát bo-
rító sötétbarna szekrények 
melyek egy része üvegezett, 
tükrös, a többi nyitott polcos 
volt. Feketebetűs titokzatos 
feliratokkal ellátott hófehér 
porcelántégelyek sorakoztak 
rajtuk. Az üvegezett frontú 
pult  két szélén patikamér-
leg állt. Az ablak előtt szép 
íróasztal, fekete telefon-
nal, szemben gyönyörű ajtó, 
mely a gyógyszerészlakásba 
vezetett. Minőséget képvi-
selő, tekintélyt parancsoló, a 
polgári időket idéző környe-
zet volt egy olyan időszak-
ban, amely az egyenszürkét 
erőltette. 1977-ben készült 
el a jelenlegi gyógyszertár 

épülete, ahová már nem ke-
rült fel a berendezés.  A bú-
torokat elvitték, a tégelyek 
egy része a patika múzeum-
ba került, egyedül a patika-
mérleg őrzi a régi idők emlé-
két.  Sokáig úgy gondoltam, 
hogy mindez a partfalcsú-
szás következtében vég-
rehajtott kényszerű intéz-
mény-áttelepítés számlájára 
írható, de a hetvenes évek-
ben a modernizáció hevében 
mindenhol a szemétdombra 
kerültek a régi berendezések. 
Jelenlegi tulajdonosai a régi 
idők hangulatát idéző, ám 
modern szállást alakítottak 
ki az ódon épületben „Pa-
tika udvarház” néven. A jó 
ízléssel, igényesen, és szor-
galommal berendezett ház, 
gyönyörű példája annak, 
hogy az építészeti örökség 
megmaradásának egyik esé-
lye, ha új szerepet kap a gaz-

Rácz-Almás Gyógyszertár a 19. és a 20. század fordulóján A gyógyszertár az 1960-as években

Egy eredeti bútor a patikában Gyógyszertári bélyegző lenyomata
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daság mindennapi folyama-
taiban. 

Az épületekhez hozzátar-
toznak az ott élőkről szóló 
történetek is. Édesanyámtól 
hallottam a következőket. A 
második világháború kezde-

tén munkaszolgálatra hív-
ták be Fritz Józsefet. Szü-
leit 1944-ben deportálták 
Auschwitzba. Házukban (a 
volt Dudás kocsma épüle-
te) egyedül maradt a csinos, 
szép, keresztény vallású fele-

ség. A mellettük álló „Meg-
váltó” gyógyszertár vezető-
je a fess Csősz Zoltán volt, 
akinek nem túl előnyös kül-
sejű idősebb felesége is ott 
dolgozott, és ő volt a bérlő-
je a patikának. Egy reggel 

a szobalány (Milics Teréz) 
holtan találta a patikában a 
fiatal Fritznét és Csősz Zol-
tánt. Sokféle pletyka járta a 
faluban. Csőszné hamarosan 
elköltözött a faluból.

Németh Miklósné

Rácalmási patika mérlegPatika Udvarház

Osztálykirándulás

A korábbi években is na-
gyon jó osztály kiránduláso-
kon vettünk rész így gyerek 
nap környékén! Alsó tago-
zatban csak önállóan kirán-
dultunk, ugyanis el voltunk 
szigetelve a másik osztály 
tagjaitól. Most először a két 
osztály ténylegesen együtt 
lehetett és mindenki jól érez-
te magát. Az idei tanévben 
a Sobri Jóska Kalandpark-
ba látogattunk el. Mindenki 
nagyon várta már az ominó-
zus napot. Az időjárás sajnos 
nem igazán kedvezett, de ez 
nem szegte a kedvünket.  A 

két osztály a pedagógusokkal 
és a néhány segítő kísérővel 
megtöltötte a nagy buszt. ( 
5.a és 5.b ) A napocska saj-
nos ott sem sütött ki,de a fá-
tyolfelhős időben mi csodá-
latosan éreztük magunkat. 
A gyerekek többsége ebédig 
a drótkötél pályákon lógott. 
Másztunk és segítettük egy-
mást a különféle pályákon. 
A bátrabbak a kötélcsúszó 
pályákat is kipróbálták.  Az 
ott elfogyasztott ebéd volt a 
pihenő időnk és feltöltődés 
ideje. Ebéd után folytattuk 
a kalandokat és a szórako-

zást. Többen a szabad esést 
is kipróbálták, sokan gokar-
doztak, vízi ridereztek, vízi 
hajóztak és a kiépített bob 
pályát is mindenki kipróbál-
ta. Sajnos a rendelkezésünk-
re álló idő nagyon gyorsan 
eltelt, és haza kellett indul-
nunk. Köszönet a napért 
Wanda néninek aki bevállal-
ta velünk ezt a napot!  Na-
gyon jól éreztük magunkat és 
már nagyon várjuk a követ-
kező évet, hogy milyen jó-
ságot talál ki nekünk!

Szendrey Lili 
5.b osztály

Zöldhulladékok 
gyűjtése

A biológiailag lebom-
ló hulladék a csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgá-
ló zsákba nem keverhető. A 
levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket megfelelő 
teherbírású BIOLÓGIAI-
LAG LEBOMLÓ zsákban 
(1db zsák max. 25 kg), illet-
ve maximum 70 cm hosz-
szú, és 50 cm átmérőjű kö-
tegekben összekötve szállítja 
el társaságunk a megjelölt 
szállítási napokon, az ingat-
lan elől alkalmanként 0,5 
m3 mennyiségben. A VER-
TIKÁL emblémával ellátott 
biológiailag lebomló zsákok 
(gyűjtési alkalmanként 1db) 
átvétele a helyi Ügyfélszol-
gálatunknál történik.

FONTOS: Kérjük, a 
komposztálható hulladékot 
úgy helyezze ki, hogy az a 
közterületet ne szennyezze! 
A zsákban kihelyezett zöld-
hulladék közé kommunális 
hulladék NEM kerülhet.

Gyűjtési időpontok 2019-
ben Rácalmáson: július 1., 
augusztus 12., szeptember 
9., október 7., november 4.

Dunanett Nonprofit Kft.
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RácalmásSportegyesület

A kézilabda szakosztály 
családi napja

Június elsején a Rácal-
más SE kézilabda szakosz-
tálya Családi napot szer-
vezett a sportcsarnokban. 
Kellemes hangulatban zár-
tuk le a 2018-19-es baj-
noki szezont. Miss István 
szakosztályvezető értéke-
lése után szülők és gyere-
kek ügyességi játékokban 
mérték össze tudásukat. A 
kézilabdázás mellett más 
sportágat is kipróbáltak a je-
lenlevők. Asztaliteniszezés, 
röplabdázás,kosárlabdázás 
és tollaslabdázás után közö-
sen fogyasztottuk el a finom 
ebédet. Ebéd után követke-
zett a szakosztály legered-
ményesebb játékosának ju-

talmazása. Noé Roland a 
serdülő bajnokságban mu-
tatott kiemelkedő és ered-
ményes játékával Gólkirály 
címet nyerte el.  Teljesít-
ményével példát mutatott a 
többi kézilabdásnak és sok 
kis gyermek példaképe lett. 
Gratulálunk a teljesítmé-
nyéhez és további sikeres 
pályafutást kívánunk!

A díjátadás után gyerekek 
és felnőttek vegyes csapatai 
játszottak egy más ellen. 

Köszönjük a sportcsarnok 
dolgozóinak  a Családi nap 
lebonyolításában nyújtott 
segítségét. Mindenkinek jó 
pihenést kívánunk!

Nógrádi Sándor

Maraton OB eredmények
Maraton OB-val kezdődött a kajak-kenus szezon Győr-

ben.
U-15 éveseknél a táv 15 kilométer volt és Poszpischil Bá-

lint 15 lett.
A kenu ketteseknél (U-12) Poszpischil Lőrinc és Nagy 

Roland duó arany érmet szerzett.
Az U-10 korcsoportban Poszpischil Luca 12. lett. Az 

utóbbi két korcsoportokban a táv 5 kilométer volt.
A versenyzőknek gratulálunk.

Bölcskei Ferenc szakosztályfezető

Horváth Benedek kiváló 
teljesítményt nyújt

Horváth Benedek 100 %-os teljesítményt nyújtott az első 
válogató versenyen.

C-1 1000 m-en és C-2 1000 m-en is nyerni tudott.
Az újság megjelenésekkor túl leszünk a második váloga-

tón is.
Akkor dől el milyen számokban indul Benedek a világ-

bajnokságon.
Gratulálunk!

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető
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Sikeres volt a nyílt nap
Június 1-én nyílt és családi napot rendezett a Rácalmás 

SE vízisportos szakosztálya a Duna-parton.
Az érdeklődők közelebbről megismerkedhetek az eszkö-

zökkel és a sportággal.
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

A tanév utolsó színházlátogatása
Májusban Budapesten, a 

József Attila Színházban néz-
tük meg Móricz 99 évvel ez-
előtt megírt örök érvényű re-
gényéből készült musicalt.

Az előadás megtekinté-
sét főként nyolcadikosoknak 
szerveztem, de minden felsős 
évfolyamból volt érdeklődés. 
8.-ban házi olvasmány a re-
gény, s nagy élmény a regény 
feldolgozása után látni a legen-
dás szerzőpáros: Kocsák Mik-
lós zeneszerző és Miklós Tibor 
szövegíró 1991-ben készített 
egyik legsikeresebb alkotását.

A debreceni Csokonai Szín-
ház 125 éves  fennállásának al-
kalmából mutatták be először a 
Légy jó mindhalálig musical-
változatát. A produkció Debre-
cenből indult sikerkörútra. 

A sikertörténet elenged-
hetetlen része mégis Móricz 
Zsigmond önmagát ,,meg-

éneklő” meséje, melyben végső 
soron a lelki tisztaság áll szem-
ben az anyagiakkal, s ennek a 
harcnak a konklúziója a cím 
bibliai idézetében összegző-
dik. ,,Légy jó mindhalálig!” A 
darab sikerének kulcsa, hogy 
egyszerre szórakoztató és el-
gondolkodtató. Kocsár zené-
jének fülbemászó dallamai a 
Miklós Tibor által írt köny-
nyen érthető, mégis tartalmas 
és frappáns dalszövegekkel ga-
rantálták a kikapcsolódást. A 
mű elsősorban a korabeli tár-
sadalmi helyzetet festi le, de a 
tanulsága: az emberi értékek és 
az élet fontossága sosem veszti 
el aktualitását.

Az előadás fontos szerep-
lői a gyerekek. Fiatal korukból 
adódóan számukra a darab in-
kább játék volt, mint munka, 
de ezáltal vált hitelessé a tör-
ténet. A mű elején felcsendülő 

dala a gyerekeknek: a Tízperc, 
hatására pillanatok alatt a da-
rab hangulatvilágába csöppen-
tünk könnyed, fiatalos stílusa 
miatt. Alig vártuk a Pogi-dalt, 
Valkay tanár úr himnuszát, Az 
élet szép, az élet minden cí-
műt, és a többi slágert. Nyi-
las szerepében Molnár André 
Lukács kimagaslóan, lenyű-

gözően teljesített a három-
órás előadás alatt. Ujréti Lász-
lót hallhattuk és láthattuk az 
igazgató szerepében.

Nagyon tetszett az előadás 
minden gyereknek és felnőtt-
nek. Felejthetetlen élmények-
kel térhettünk haza.

  Panyi Erika
  szervező, magyartanár

Második helyezések 
matematikából

A XXVI. Euklideszi Matematika Versenyen iskolánkat 7 
felsős tanulónk képviselte a Dunaújvárosi Vasvári Pál Ál-
talános Iskolában. A megmérettetésen városi és város kör-
nyéki diákok csillogtathatták meg matematikai tudásukat. 
A legsikeresebbeket ünnepélyes eredményhirdetésre hívták 
május 2-án. 

Eredményeink:
a hetedik osztályosok versenyében II. helyezést ért el Mák 

Luca (7.b) osztályos tanulónk, 
a nyolcadikosok közül pedig II. helyezett lett Veres Sza-

bolcs (8.b) osztályos diákunk. Felkészítő tanáraik: Farkas 
Kálmán és Wernerné Galkovics Rita.

Szép teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk!
Wernerné Galkovics Rita
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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

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!

Székelyi Ágnes, 2019.05.22.,  Kinizsi P. u.
Molnár Abigél, 2019.05.17., Prekop F. u.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. július 26-án, pénte-

ken jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. július 15-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
július 15-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A Hankook nagyszerű 
szezont tudhat maga 
mögött az UEFA Európa-
liga szponzoraként

Az abroncsgyártó Hankook az előző szezonban ismét si-
keresen szerepelt az UEFA Európa-ligahivatalos szponzo-
raként. A vállalat elkötelezett munkával sokrétű, egész Eu-
rópát lázba hozó projekteket és kezdeményezéseket indított 
el a szezon során. A számok magukért beszélnek. Több mint 
100 000 európai focirajongó vett részt a Hankook által meg-
hirdetett online nyereményjátékokban. Ehhez az egyedülál-
ló fődíjak is hozzájárultak: VIP-utazás az Azerbajdzsán fő-
városában, Bakuban megrendezett döntőre, valamint a Fans 
Finalre, ahol a nyereményjáték nyertesei ugyanazon a pályán 
játszhattak, ahol előző nap a döntőbe került két csapat küz-
dött meg egymással.

A Hankook abroncsgyártó a 2012-2013-as szezon óta az 
UEFA Európa-liga egyik főszponzora, így jelenleg a vállalat 
a sorozat legrégebbi támogatója.

Kis anyakönyv

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 
25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

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

Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426

Fodor István református lelkész 30/223-3753
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„SzélesSzájú Kisbéka” 
MEGNYÍLT (Rácalmás,Fő utca 98.)

H-P: 05-20 Sz: 06-20 V:07.20
(jó idő esetén akár tovább is)

PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
– Friss kézműves pékáru – kovásszal, adalék nélkül, rozsos, magos, 

szénhidrát csökkentett, glutén mentes termékek is - veknik, cipók, 
ízes/sós/édes termékek (hagymás/olivás/provanszi fűszeres…)

– Szendvics – gazdagon
– Illy kávé – jegesen, melegen, habbal, sziruppal mellé torta szelettel
– Forrócsoki, tea, üdítő
– Házi limonádék gyümölccsel 
– Turmix – idény gyümölcsből
– Fagyi kézműves, krémes, lágy 1 gombóc ára 200 Ft

HANGULATOS TERASSZAL, 
és SzéleSzájú mosollyal várunk!




