
Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

TARTALOM

Két városvédő akció: virágosí-
tottunk és részt vettünk a Te 
szedd! akcióban 9. oldal

Az önkormányzat, a sport-
egyesület és a városvédők 
szervezésében Majális volt a 
pályán idén is  10. oldal

Komolyzenei hangverseny-
nek adott otthont a művelő-
dési ház    14. oldal

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hetedik alkalommal rendezte meg az Almavirág Fesztivált 
a Jankovich-kúriában. A bőséges programkínálatban mindenki megtalálta a kedvére való szórakozási, 
kikapcsolódási, egészségmegőrzési, vagy sportolási lehetőséget. (Összeállításunk a 8. oldalon.)

 Tavaszi nagyrendezvényünk ezúttal is fergetegesen jól sikerült

VII. Almavirág Fesztivál

Görpályás 
fórum

A településen élő kama-
szok, fiatalok régi vágya tel-
jesülhet a nyáron: görpályát 
(skateparkot) építtet az ön-
kormányzat.

A városvezetés azt sze-
retné, hogy a gördeszkával, 
rollerrel, görkorcsolyával és 
kerékpárral egyaránt hasz-
nálható létesítmény minél 
jobban kiszolgálja a fiata-
lok igényeit. Várják a véle-
ményeket a tervezett pálya 
kialakításával kapcsolatban 
a racmuvhaz@gmail.com 
emailcímen.

A görpályáról fórum volt 
hétfőn. (Összefoglalónk a 2. 
oldalon.)

A rácalmásiak régi igénye, kérése teljesült azzal, hogy az ön-
kormányzat felújíttatta a temető kerítése melletti járdát. A 
kiszélesített,   térköves új  gyalogút minőségi megújulást ered-
ményezett a városközpontban közlekedőknek sétálóknak

A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel 
településünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is!

2015. május XXII. évfolyam 5. szám



Rácalmás2

Képviselői 
fogadóórák

Időpontok:
2015. június 3.
Németh Miklósné
2015. július 8.
dr. Varga Szabó Lajos
(Kivételesen 2. szerda)
Helyszín: polgármesteri 

hivatal. A fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 órá-
ig tartanak.

Útépítés, 
vízelvezetés

Schrick István polgár-
mester május 12-én aláírta a 
vállalkozói szerződést, amely 
alapján elkezdődhet a Csil-
lag és a Hold utca útépíté-
se, és felszíni vízelvezetésé-
nek megoldása. A beruházás 
még idén nyáron elkészül.

Dransfeldi 
diákcsere

Az önkormányzat veze-
tőinek legnagyobb örömé-
re nagy népszerűségnek ör-
vend a diákcsereprogram. A  
vártnál nagyobb volt idén 
az érdeklődés arra, hogy a 
rácalmási gyerekek partner-
településünkön, Dransfeld-
ben nyaralhassanak. Az uta-
zó keret betelt, 27 gyermek 
jelentkezett a programra.  
A kiutazók szülei vállalják, 
hogy a jövő évben fogadják a 
Dransfeldből hozzánk érke-
ző német gyerekeket. 

Emlékparkot 
alakítunk ki

Rácalmás képviselőtestü-
lete megvásárolta azt a több 
mint 1700 négyzetméteres 
területet, amelyen az egyko-
ri római katolikus templom 
állt.  Önkormányzatunk ve-
zetői elhatározták, hogy em-
lékparkot létesítenek a meg-
vásárolt területen. Ehhez 
pályázati forrásokat szeret-
nének igénybe venni.

A tervezettnél nagyobb 
görpályát szeretnének a fiatalok

Az önkormányzat és a 
művelődési ház fórumra 
hívta össze a fiatalokat, hogy 
megtudakolja, milyen gör-
pályát szeretnének Rácal-
máson. A május 18-án tar-
tott rendezvényen Schrick 
István polgármester el-
mondta, hogy a főépítész-
szel egyeztetett módon, a 
 leendő sportcsarnok mellett, 
a művelődési ház közvet-
len szomszédságában – ahol 
nincsenek lakóházak – sze-
rettek volna a nyáron gör-
pályát (skateparkot) építe-
ni, hogy teljesítsék a helybéli 
 fiatalok régi álmát. De min-
denképpen olyan beruhá-
zásban gondolkodtak, amely 

megfelel a használóinak, 
amit később nem kritizálnak 
majd. Az önkormányzat egy 
kosárlabda méretű terüle-
tet, 28x15 méteres görpályát 
tud biztosítani, a képviselő-
testület legfeljebb 20 millió 
forintot áldozna erre a célra. 
Telepített eszközökben gon-
dolkodtak, mert ha nem lesz 
népszerű, akkor elbontják, és 
kosárpályaként használják.

Egy pályaépítéssel fog-
lalkozó cég képviseletében 
Horváth György, nemzetkö-
zi szabványosítási szakértő 
mutatta be a résztvevőknek, 
hogy milyen eszközök kö-
zül választhatnak, illetve el-
mondta a költségvonzatokat. 

Kiderült a szavaiból, hogy 
speciális betonnal  borított, 
megfelelő simaságú pályát 
kell építeni, mert a görön-
gyös, töredezett, érdes felü-
leten elvész a görélmény. Így 
már a beton sem olcsó...

A fórumon hamar ki-
derült, hogy a résztvevő 
rácalmási és dunaújvárosi 
 fiatalok sokkal nagyobb pá-
lyát szeretnének, olyat, ahol 
rendezvényeket, versenye-
ket tarthatnak. A számukra 
optimális méret 50x50 mé-
ter lenne. Csakhogy a város-
központban felajánlott terü-
leten az nem fér el, és nem 
is lenne szerencsés, mert az 
már túl nagy zajjal jár.

A polgármester javas-
latára a fiatalok választot-
tak  maguk közül képviselő-
ket (Dzsugán Ákos, Bélavári 
András, Köller János, Tarjáni 
Marcell, Mendi Zoltán), akik 
Horváth Györggyel közö-
sen összeállítják az eszköz-
igényüket, az önkormány-
zat vezetői pedig a fiatalok 
elképzeléseit mérlegelve ke-
resnek megfelelő területet a 
városon kívül, esetleg a 6-os 
út túloldalán, ahol konszen-
zus esetén  felépülhet a gör-
pálya.
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Bővítjük az óvodát
Elkezdődött a Manóvár Óvoda és Bölcsőde régi (az egy-

kori téeszirodából átalakított) részének felújítása, moderni-
zálása. Az új épületrész falazásán dolgozik a kivitelező nagy 
erőkkel.  Az önkormányzati forrásból megvalósuló beru-
házás az intézmény mintegy 300 négyzetméteres területét 
érinti. 

Az óvoda régi, téeszirodai szárnyában lévő két gyermek-
csoport számára új, a jelenleginél nagyobb, az elvárásoknak 
megfelelő foglalkoztatókat alakítunk ki. A meglévő részt pe-
dig átalakítjuk, és abban kapnak helyet a kiszolgáló helyisé-
gek. Például a vezetői iroda, az óvónői szoba és a logopédiai 
helyiség. A beruházás  ünnepélyes avatása a tervek szerint 
szeptember első hetében lesz. 

LOMTALANÍTÁS
Az önkormányzat megbízásából a Dunanett Kft.

JÚNIUS 2-án kedden,
JÚNIUS 5-én pénteken,

JÚNIUS 6-án (az üdülőövezetben)

lomtalanítást végez a lakosság részére.
Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos ürítési (sze-

métszállítási) napon lesz lehetőségük a lomtalanítást 
igénybe venni.

A lom fogalmába tartoznak a háztartásban felesleges-
sé vált használati tárgyak. 

Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény (kuka) 
mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabron-
csot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, 
festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezőgaz-
dasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, fale-
velet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyago-
kat, törmeléket. 

(Az elektromos hulladékgyűjtés külön időpontban lesz, 
ennek részleteiről lapunk 7. oldalán tájékozódhatnak.)

Megerősítik a támfalat 
a Pince sor alatt

A képviselőtestület kény-
telen volt elhalasztani és 
új közbeszerzési eljárásról 
dönteni a Király utca vala-
mint a Pince sor útépítésé-
vel kapcsolatosan. 

Sajnálatos módon támfa-
lomlás történt egy magántu-
lajdonban lévő ingatlanon. 
Az önkormányzat földtani 
szakértőt rendelt ki,  hogy 
megvizsgálja a területet.

A szakértő által elkészí-
tett anyag egyértelműen 
tartalmazza, hogy csak új 
támfal építését követően le-
hetséges az útépítési és csa-
padékvíz-elvezetési mun-
kák elvégzése. A szükséges 
statikai terveket a képvise-
lőtestület megrendelte. A 
támfalmegerősítésen dol-
gozik a kivitelező a Pince 
sor alatt.

Két járda épült

Az önkormányzat megbí-
zásából szépen felújított, tér-
kövezett és kiszélesített jár-
dán sétálhatnak a rácalmásiak 
a temető kerítése mellett, a 
Széchenyi tér másik oldalán. 
A helyreállítás már nagyon 
indokolt volt, mert a járóla-
pok széttöredeztek, megsüly-
lyedtek, balesetveszélyessé vált 
a gyalogút.

Ezzel párhuzamosan el-
kezdődött a Jankovich-kú-
ria előtti járda építése (ké-
pünkön).

Főleg a rendezvények 
idején okozott gondot, 
hogy a gyalogosok az út-
testen közlekedtek, ami 
közbiztonsági szempont-
ból elfogadhatatlan megol-
dás volt.
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Az önkormányzatnál,  Rácalmás 
polgármesteri hivatalában kell 

a sírhelyek megváltásával kapcsolatos 
teendőket intézni!

A következő feladatok tartoznak az önkormányzathoz:
– sírhely megváltása, 
– sírhely kijelölése, 
– új sírhely nyitása 

(Mindazok a tennivalók, amelyeket mostanáig 
a katolikus egyházközség megbízottjánál kellett 
intézni.)

A sírhelyekkel, temetőüzemeltetési 
kérdésekkel keressék:

Horváth Mihályné 
aljegyzőt 

a polgármesteri hivatal 15-ös szociális irodáján.
Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet.

Telefonszám: 25/517-852
A temetkezési szolgáltatási feladatokat tovább-

ra is az eltemettető (az elhunyt családtagja, hozzá-
tartozója) által kiválasztott temetkezési szolgáltató 
vállalkozás végzi!

dr. Györe Andrea
jegyző

A temető nyitva tartása
Április 1. és október 31. között 6 - 20 óra
November 1. és március  31.között  7-18 óra
Mindenszentek, halottak  napja és ünnepek körüli  

időszakban meghosszabbított nyitva tartással  üzemel 
a temető, amelynek rendjét az üzemeltető állapítja meg.

A temetési helyek díjai
Sírhelyek árai:
egyes sírhely 20.000 Ft
kettes sírhely 30.000 Ft
Sírboltok árai: 
egyes sírbolt 40.000 Ft
kettes sírbolt 50.000 Ft
négyes sírbolt 70.000 Ft
ettől több személyes sírbolt 90.000 Ft
Urnahelyek: 
Egyes urnasírhely  10.000 Ft
Kettes urnasírhely  20.000 Ft
A meghatározott díjak  az ÁFÁT -t nem tartal-

mazzák. 

Az önkormányzat pontos adatbázist 
szeretne létrehozni a temetőről.
 Ezért kérjük, vágják ki és a mellékelt 
nyomtatványt és juttassák el Horváth 
Mihályné aljegyzőnek! 

Ha korábban megváltott sírhelyekről keletke-
zett (és otthon meglévő) korábbi nyugta, számla, 
egyéb bizonylat rendelkezésre áll,  akkor, kérjük, 
azt hozzák magukkal a zökkenőmentes ügyinté-
zés érdekében!

 Amennyiben nem áll rendelkezésre az előbbi 
bizonylat valamelyike, azt az egyháztól kell be-
szerezniük. 

Részlet a helyi rendeletből
Az  üzemeltető  gondos-

kodik a temető fenntartá-
sával  kapcsolatos feladatok, 
tevékenységek  ellátásáról, 
gondoskodik a temetői köz-
üzemi díjainak megfizeté-
séről, vezeti a jogszabályok 
által előírt nyilvántartáso-
kat  és beszedi a rendeletben 
megállapított díjakat.      

A temetkezési hely birtokosa 
által végezhető munkák: 

– egynyári vagy évelő 
lágyszárú dísznövények ül-
tetése , ápolása, 

– fás szárú növények ül-
tetése, ápolása, amelyek ma-
gassága nem éri el az 1,5 m-t   
és a szomszédos temetkezési 
helyek megközelítését, gon-
dozását nem akadályozza

– cserepes, vágott és mű-
virág koszorúk elhelyezése

– sírhely díszítése, kegye-
leti tárgyak elhelyezése

Növényt ültetni csak a 
nyitott síremlék belsejébe, 
illetve a zárt síremlék  esetén 
a fedlapon  elhelyezett virág-
tartóban szabad!

A sírok közötti ösvénye-
ket, utakat felásni, növény-
zettel beültetni  nem szabad. 
Ezeken a területeken  a te-
mető kezelője vagy megbí-
zottja telepíthet növényze-
tet. 

Ülőhely, pad a temető ke-
zelője által engedélyezett 
helyen, illetve engedélyezett 
formában  helyezhető el. 

A sírhely birtokosa kö-
teles a sírhely és közvetlen  
környezetének  gondozását, 
gyomtalanítását elvégezni. 

A sírhelyek  kerítéssel 
nem  határolhatóak. 

A temetőben  síremlék  
állítási, felújítási és  átalakí-
tási munkákat  az üzemel-
tetőnél  (Rácalmási Pol-
gármesteri Hivatal) munka 
megkezdése előtt 8 nappal 
be kell jelenteni. 

A munka úgy végezhető, 
hogy az ne sértse a hozzátar-
tozók és látogatók kegyele-
ti érzéseit. A munkavégzés 
során a szomszédos temeté-
si hely nem sérülhet. 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szó-
ló helyi rendelet és annak mellékletei teljes terje-
delemben Rácalmás hivatalos honlapján (www. 
racalmas.hu) található meg! Kérjük, tanulmá-
nyozzák a rendeletet!
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ADATAEGYEZTETŐ LAP  ÉS 
TEMETÉSI IDŐPONT KÉRELEM 

Tisztelt Temető Üzemeltető!
Kérem az alábbi adatokkal az elhunyt temetésének bejegyzését a temető nyilvántartásba és a temetés időpontjának visz-

szaigazolását. 

ELHUNYT ADATAI 
Elhunyt neve:  _____________________________________________________________________________________

Születési neve: _____________________________________________________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________________________________________________

Születési helye és ideje: ______________________________________________________________________________

Elhalálozás ideje: ___________________________________________________________________________________

Utolsó lakcíme: ____________________________________________________________________________________ 

TEMETTETŐK ADATAI 
1. Temettető neve, lakcíme és telefonszáma: ______________________________________________________________

2. Temettető neve, lakcíme és telefonszáma: ______________________________________________________________

TEMETÉS ADATAI
Temetés tervezett dátuma, időpontja: ___________________________________________________________________

Temető megnevezése: _______________________________________________________________________________

Sírhely azonosító (ha meglévő temetkezési helyre kérelmezik a temetést): ______________________________________ 

Meglévő temetkezési hely esetén lejárati éve: _____________________________________________________________

KÉRELMEZŐ/TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ ADATAI 
Megnevezése: _____________________________________________________________________________________

Székhelye, adószáma: _______________________________________________________________________________

Rácalmás, 2015. ______________________                                       _____________________________________________
                                                                                                                         kérelmező aláírása, pecsét

Igazolom, hogy a az eltemettető/temetkezési szolgáltató adatszolgáltatási  kötelezettségének  eleget tett. A temetés  idő-
pontját és az elhunyt  adatait a nyilvántartásba bejegyeztem. A szolgáltatási árjegyzék  alapján a számlát kiállítottam. 
                                                      

                                                                                                                                           ___________________________
                                                                                                                                      dr. Györe Andrea jegyző megbízásából: 
                                                                                                                                                  Horváth Mihályné aljegyző         
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LEMONDÓ NYILATKOZAT 

A MEGHOSSZÍBÍTANI NEM KÍVÁNT TEMETKEZÉSI 
HELYRŐL

NYILATKOZATTEVŐ ADATAI 

Nyilatkozattevő neve: ________________________________________________________________________

Nyilatkozattevő lakcíme: _____________________________________________________________________

TEMETKEZÉSI HELY ADATAI 

Temető megnevezése: ________________________________________________________________________

Parcella: ___________________________________________________________________________________

Sor: ______________________________________________________________________________________

Sírhely: ___________________________________________________________________________________

Elhunyt(ak): _______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

Temetkezési hely érvényesség év: _______________________________________________________________

Ezúton nyilatkozom, hogy a fentiekben  megjelölt temetkezési hely  érvényességi idejét  meghosszabbítani nem kívánom, 
a sírhelyet a temető üzemeltetője további temetésekre felhasználhatja.  

 _____________________________________ ________________________________________
 nyilatkozattevő dr. Györe Andrea jegyző megbízásából:
  Horváth Mihályné 
  aljegyző

 ____________________________________ ________________________________________  

 ____________________________________ ________________________________________
 1. tanú (név,  lakcím, szig. szám) 2. tanú (név, lakcím, szig. szám )    



Rácalmás 7

Térítésmentes lakossági szelektív elektromos 
és elektronikai hulladékgyűjtés

Rácalmás Polgármesteri Hivatal, valamint az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív 
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e- hulladék) gyűjtést szervez községünkben, amely során a la-
kosság ingyen leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:

2015 május 30. (szombat) 8.00-14.00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:

2459 Rácalmás, Adonyi út (focipálya mellett)

Mi az e-hulladék gyűjtési akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Rácalmáson széle-

sedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. E-hulladék az élővilágra, az emberi egészségre fo-
kozott veszélyt jelent, különleges gyűjtést és kezelést igényel. így az nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladék-
kal. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy 
részűk ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Sajnos az 
e- hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot és nehézfémet (ólom. 
kadmíum, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek.

Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, em-
berre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből.

Védjük, együtt környezetünket kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések:
– Háztartási kis- és nagyberendezések, szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló. mikrohul-

lámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, 
v.llanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, videomagnó. DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi 
torony, Music-center.

– TV készülék, monitor
– Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon, nyomtató, számító-

gép, elektromos írógép, iratmegsemmisítő, diktafon.
– Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, sarokcsiszoló, körfűrész, rezgő-

csiszoló, hőlégfúvó, stb.
– Játékok, szabadidős és sportfelszerelések.
 
Intézmények kérésére, igazolást állítunk ki az eszközök kezeléséről, mely tartalmazza az átvett berendezések 

megnevezését, mennyiségét és az átvevő engedélyeinek számát. Kérjük, hogy az intézmények selejtezési listát is 
szíveskedjenek mellékelni a leadásra kerülő berendezésekhez.

Fontos! Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon kívülre, elkerülve 
ezáltal a berendezések fosztogatását, illetve környezetük szennyezését!

Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthető! Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcso-
latosan érdeklődni a (30) 864-7126-os telefonszámon lehet!

Együttműködő munkájukat köszönjük!
Rácalmás Polgármesteri Hivatala
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Színvonalas volt az Almavirág Fesztivál
– A Rácalmási Városvé-

dő és Szépítő Egyesület ál-
tal szervezett idei Almavirág 
Fesztivál a várakozásoknak 
megfelelő volt a színvonalát 
és a látogatottságát tekintve.

Féltünk attól, hogy az 
időjárás közbeszól,  ám vé-
gül kellemes, szép napunk 
volt. A délelőtti programok 
kevesebb látogatót vonzot-
tak, aztán estig fokozato-
san gyarapodott a tömeg, és 
az esti nagy koncertekre lett 
tele a  színpad előtti terü-
let. Az egészségügyi szűré-

sek tekintetében nem értük 
el a tavalyi részvételt, aminek 
nem tudjuk pontosan, mi az 
oka, összességében viszont a 
múlt évinél mintegy félezer  
emberrel több látogatott ki 
a múlt szombati fesztiválra.

Remélem a rácalmásiak 
elégedettek voltak az egész-
ségügyi, sport, gasztronó-
miai és kulturális kínálattal 
– mondott gyors értékelést 
a rendezvény után Bodnár 
Sándor, a  Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület 
elnöke.

Versenyeredmények
Hagyományos almás lepény kategória

I. Kiss Annamária – Hamis almáspite
II. Szabó Szvetlana – Hagyományos rácsos
III. Dzsunyák Mária – Almatorta

Különleges almás sütemények kategória
I. Szalóki-Oros Brigitta – Mascarponés torta
II. Varga Tóth Kitti Katalin – Almás papucs
III. Pellei Hajnalka – Almavirág Paleó
Különdíj: Molnár Kyara – Almatorta

Almahámozó verseny eredménye
I. Kecskés Nagy Szilvia 540 cm
II. Bárándi László 345 cm
III. Sántha Ágnes 275 cm

Almaszeletelő verseny eredménye
I. Bárándi László 26 db
II. Todor Tünde 22 db
III. Kiss Annamária 16 db
Különdíj: Tánok Bence (4 éves)

Az egészségügyi programokon résztvevők közül a sorsoláson 
felkaros vérnyomásmérőt nyertek:

1. Bodó Ivánné
2. Bölcs Lászlóné
3. Papp Jenő
4. Pappné Balogh Piroska
5. Zándoki Istvánné

Gratulálunk a nyerteseknek!
Rácalmási Városvédő Egyesület
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Akcióban a városvédő egyesület tagjai és segítői...

Virágosítás és Te szedd! mozgalom
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület is csat-
lakozott a Te szedd! akció-
hoz, és május 9-én, szomba-
ton sokan dolgoztak azért, 
hogy Rácalmás szép és ren-
dezett legyen. A kiindulá-
si ponton 19-en voltunk, a 
Kulcs felé induló csapat lét-
számáról nincs pontos in-
formációnk,  de biztos sokan 
voltak, mert 25 zsák szeme-
tet szedtek. Ők a rácalmási 
református gyülekezet tag-
jai, akik a kulcsi reformá-
tusokkal együtt tisztították 
meg az út melletti árkot. A 
6-os út mellett 6 zsák, a te-
metőben 6 zsák, a szenny-
víztelepnél 2 zsák tellett. A 
Fő úton főleg csikket lehe-
tett szedni, de máshol talál-

tunk állatka földi maradvá-
nyát is. 

Előző nap, pénteken dél-
után (meg vasárnap is) újra 
virágot ültettünk. Megér-
kezett az évelők második 
turnusa és  az egynyáriak. 
Nagyon sokan, legalább öt-
venen voltunk. Minden se-
gítő kéz jól jött, mert 2200 
virágot kellett elültetni, 
meglocsolni és még a rózsa-
ágyak kigazolására is akad-
tak vállalkozók. Nem csak 
a virágágyak gondozói jöt-
tek el, hanem egyesületünk 
tagjai is, és akadt olyan 
rácalmási,  aki a bringáról 
pattant le közénk és hord-
ta a vizet. 

Füléné Perusza Katiék 
virágágya Lukács Zsolt jó-

voltából kapott egy lyukas 
farönköt is, amit szépen ki-
csinosítottak muskátlival és 
kövirózsával.

Készen lett a Salamon 
szobor és az üdvözlő táb-

la virágágyása is, továb-
bá a vasútállomás ágyásai 
is szemet gyönyörködtető 
formában várják a vonattal 
Rácalmásra érkezőket, uta-
zókat.
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Hagyományos Majális a sportpályán

Képösszeállításunk min-
den szónál ékesebben bi-
zonyítja, hogy Rácalmás 
idei majálisa is remek han-
gulatban telt a focipályán. 
A meteorológusok riogat-
tak ugyan bennünket azzal, 
hogy erős lehűlés, eső, szél  
várható, ám az időjárás ke-
gyes volt hozzánk, a rendez-
vény ideje alatt kellemesen 
éreztük magunkat.

Rácalmás önkormányza-
ta és sportegyesülete, vala-
mint a városvédő egyesület 
által szervezett rendezvény  
fő vonulatát a sport és ter-
mészetesen a közös sütés-
főzés, beszélgetés képez-
te, a hagyományok szerint. 
A rendezvény futóverseny-
nyel kezdődött reggel a 6-os 
úti bejárótól a sportpályáig. 
Utána kispályás foci, száraz 

horgászverseny várta sport-
barátokat. 

Szentgyörgyi Rómeó fit-
ness világbajnokkal tornáz-
hattunk, majd a művelődési 
ház jazz balett csoportjának, 
az Apple Country Klubnak 
a fellépése következett.   Re-
mek volt Nótár Méri és az 
EVM zenekar koncertje is.
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Sebességmérőt, figyelmeztetőt telepítünk
Egyesültünk ebben a hó-

napban egy olyan esemény-
ről kénytelen beszámolni, 
amely a lakosság sérelmére 
elkövetett cselekmény volt 
a településünkön: egy gyer-
mekkorú személy követett el 
kegyeletsértést azzal, hogy a 
temetőben – talán gyerme-
kes csínyként – felgyújtotta 
a síron elhelyezett koszorú-
kat. A gyerek már  előzőleg 
is követett el olyan cselek-
ményeket, amelyeket tiltja a 
törvény. A sértett család fel-
jelentést tett, a gyermekkor-
út elfogták, és a dunaújvárosi 
gyámhivatal őt a családjából 
kiemelte és állami felügyelet 
alá helyezte.

Polgárőr egyesületünk 
tagsága, a körzeti megbí-
zott, a gyermekjóléti szol-
gálattal együtt idén is meg-
rendezte az iskolai KRESZ 
és kerékpáros gyakorlati ver-
senyt a nyári szünidő előtt. 
Versenyzőink megfelelő-
en vizsgáztak a felmérésen. 
Polgárőrökként mi ezzel is 
szeretnénk hozzájárulni te-
lepülésünk kerékpárosainak 
nyári balesetmentes vakáci-
ójához. Egyesületünk több 
tízezer forint értékű aján-
déktárgyat osztott ki a leg-
jobbaknak, az ajándékokat 
a hétköznapi kerékpározás-
nál is jól tudják hasznosí-
tani.  Például bukósisako-
kat, térd- és könyökvédőket, 
bringás kesztyűket és nem 
utolsó sorban láthatósá-
gi mellényeket ajándékoz-
tunk, amiket reméljük visel-
ni is fognak a nyertesek. A 
biztonsági felszerelések és 
berendezések használatára 
mindenkinek felhívjuk a fi-
gyelmét,  szeretnénk, ha sa-
ját érdekében mindenki vi-
selné ezeket, amikor a nyári 
jó időben majd a nyeregbe 
pattan.

Nem felejtkeztünk meg 
autós társainkról sem. A 

közeljövőben egyesületünk 
pályázati pénzből egy se-
bességmérő és figyelmezte-
tő berendezést telepít váro-
sunk bevezető útjára. Mivel 
másik ilyen nagy összegű (1 
millió forint ára) berende-
zés költségét egyesületünk 
nem tudta felvállalni a saját 
költségvetéséből, városunk 
önkormányzata anyagiak-
kal segített a beszerzésben. 
Így Rácalmás mindkét be-
vezető útján használni tu-
dunk ilyen technikát. Ennek 
nagy hasznát vehetjük, mivel 
a készülék kimutatja a notó-
rius gyorshajtók sebességét, 
és így esetleg a rendőrség lá-
táskörébe kerülhetnek azok 
a személyek, akik nagyban 
veszélyeztetik gyalogosaink 

és kerékpárosaink testi épsé-
gét. A már az előzőleg meg-
vásárolt és a polgárőr autóba 
beszerelt kamerákkal az ese-
teket rögzíteni tudjuk, és így 
videó felvétellel tudjuk bizo-
nyítani a szabálysértést. Ha 
már egy balesetet meg tu-
dunk előzni ezzel a beruhá-
zással, akkor elképzelésünk 
valóra vált. Lejárt az adó 
1 % rendelkezési ideje. Kér-
jük Önöket, ha még ezt nem 
tették meg, úgy a rácalmási 
Szent György Polgárőr Egye-
sület részére rendelkezzenek, 
mert ezzel is hozzájárulnak 
Rácalmás jónak mondható 
közbiztonságához, gyermeke-
ink, szüleink és saját magunk 
biztonságos hétköznapjaihoz.  
Köszönjük!

Egyesületünk a múlt hó-
napban ismét egy fővel gya-
rapodott, így már több mint 
harminc polgárőr tagunk 
van a jelenlegi időszakban.

Munkánkat a megszokott 
módon folytatjuk, továbbra 
is fenntartjuk a nappali szol-
gálatot is, mivel ezzel nagy-
ban sikerült visszaszorítani a 
besurranásos bűncselekmé-
nyeket. De nem hiányozhat 
a kora esti és az  éjszakai jár-
őrözés sem. Szolgálatainkat 
rendszeresen meg tudjuk ol-

dani, hiszen az előzőekben 
közölt létszámmal és jó anya-
gi háttérrel rendelkezünk, a 
közösségünkért tenni és segí-
teni akaró személyek jóvoltá-
ból. 

Viszont továbbra is vá-
runk minden olyan büntet-
len előéletű rácalmásit sora-
inkba, aki segíteni szeretné 
egyesületünk munkáját.

Elnökségünk pályázatot 
adott be az Országos Pol-
gárőr Szövetséghez és az 
MVH-hoz,  amelynek elbí-
rálása körülbelül szeptem-
ber elején várható. Remél-
hetőleg pozitív eredménnyel 
zárul a folyamat. 

Már állítjuk össze a nyári 
figyelmeztető felhívásainkat, 
mivel minden évben felhív-
juk kisvárosunk lakóinak fi-
gyelmét   a nyár és a szabad-
ság veszélyeire. 

Ezúton is kérjük, hogy a 
jó idő beköszöntével se fe-
ledkezzünk meg a már jól 
működő SZ.E.M. mozga-
lomról, figyeljenek szom-
szédjaik, barátaik, települé-
sünk értékeire, és bármilyen  
gyanús eseményt vélnek fel-
fedezni, kérjük, értesítsék 
egyesületünk bármely tagját!

Vizi István 
vezetőségi tag

A kerékpáros verseny főszervezői: Vizi István képviselő, Peczen László, Fridrich Tamás kulcsi körzeti 
megbízott, Szilvási Katalin gyermekjóléti szolgálat, Fridrich Ferenc rácalmási körzeti megbízott és  
Rodenbücher József  polgárőr

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízott: 
06-30/621-0959
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda

Anyák napja  
Nagy örömmel fogadták a bölcsődés szülők gyermekeik 

dalocskáit, versikéit. Könnyekig meghatódva vették át a vi-
rágokat, ölelték magukhoz gyermeküket.

Csodás érzés volt látni a szeretetet és a boldogságot gyer-
mek és édesanya arcán. Ezzel a kis verssel köszöntjük a szü-
lőket ezúton is:

  Úgy repültem, mint a madár!
  Pedig szárnyam sincsen.
  Virágot is hoztam Neked!
  Pedig kertem sincsen.
  A szeretet az én szárnyam
  Szívem az én kertem.
  Anyák napján köszöntelek,
  Édesanyám, lelkem! Anyák napja bölcsődében

A Cica csoport ünnepi műsora Anyák napján

Anyák napi műsor a Maci csoportban

A Süni csoport gyermekei énekkel köszöntötték az édesanyákat
A Katica csoportban saját készítésű virágokkal lepték meg az 
édesanyákat
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Méhészetben jártunk
Óvodánk Katica  csoportja április végén a közeli mé-

hészetbe kirándult. A gyönyörű időben hatalmas vendég-
szeretet várt  minket. Biztonságos távolságból belestünk a 
méhecskék otthonához, és meghallgattuk a méhész bácsi 
meséjét a méhecskék életéről. Megcsodáltunk egy asztalnyi 
érdekes eszközt, megkóstoltunk többfajta mézet.

Köszönjük szépen a Csúrgó családnak ezt az élménydús 
délelőttöt. Nagyon jól éreztük magunkat!

Csernik Szende székely mesemondó járt intézményünkben, előadá-
sa nagy sikert aratott a gyerek között. Köszönjük Izsák Imolának

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde vándorkupáját az idei 
Majálison Nagy Henrik és családja nyerte. Gratulálunk!

Quaestor-károsultak, 
figyelem!

A Quaestor-károsultak 
kárigényének bejelentésére 
2015. május 6-ától nyílik le-
hetőség a kormányablakok-
ban. Önökhöz legközelebb 
a Dunaújvárosi Kormány-
ablakban. A benyújtás vég-
ső határideje 2015. június 5., 
amelynek elmulasztása jog-
vesztő. Ezt követően tehát 
nem lehet benyújtani az igé-
nyeket.

A kormányhivatalok vál-
lalták a postai szolgáltatások 
bővítését a kárigények ügy-
ében. A posták mellett tehát, 
ügyfélszolgálataikon keresz-
tül, országszerte 26 kijelölt 
kormányablakban fogadják 
be a károsultak kérelmeit. 
Fejér megyében a Székes-
fehérvári Kormányablakban 
(Piac tér 10.) és a Dunaújvá-
rosi Kormányablakban (Ok-
tóber 23. tér 1.) adhatók be 
a kérelmek.  

A Quaestor Károsul-
tak Kárrendezési Alap-

ja a károsultak kérelmé-
nek benyújtásához űrlapot 
rendszeresített, amelyhez a 
kormányablakokban is hoz-
zá lehet jutni, illetve letölt-
hető a Befektő-védelmi 
Alap (BEVA) honlapjáról: 
www.bva.hu és a kormány-
ablak honlapról:  https://
kormanyablak.hu. 

A kormányablakhoz az 
Alapnak címzett kérelmeket 
zárt borítékban kell benyúj-
tani, a borítékon fel kell tün-
tetni az Alap nevét és - fel-
adóként - a kérelmező nevét, 
lakcímét. A benyújtó a kére-
lem átvételéről elismervényt 
kap. 

A kormányablakokban 
kizárólag a kárigények be-
nyújtására van lehetőség, a 
Questor vonatkozásában 
más típusú ügyintézést nem 
végeznek, konkrét ügyekben 
információt nem nyújtanak.

Fejér Megyei 
Kormányhivatal

Szelektív hulladékgyűjtés
A Dunanett  Rácalmáson 

is bevezette a szelektív hul-
ladékgyűjtést. 

A közszolgáltatás kere-
tében kihelyezett sárga szí-
nű műanyag zsákokban a 
PET- palack és a mosósze-
res flakon mellett az alumí-
nium és a vas csomagolási 
hulladékot (például sörös-
dobozokat, konzervdobo-
zokat) is el lehet helyezni. 
A kék színű zsákokban a 
papír mellett az italos kar-
tonok (pl. tejes doboz) is el-
helyezhetők, összetaposott, 
kiöblített állapotban kér-
jük a hulladékgyűjtő zsá-
kokba elhelyezni. Veszélyes 
anyagok tárolására használt 
csomagolóanyagot továbbra 
se tegyék bele a zsákokba. 
A hullámpapírt a szelektív 
hulladékgyűjtési szállítá-
si napokon a zsákok mellé, 

lapra hajtogatva, összekötve 
kérjük kihelyezni.

A sárga és kék színű hul-
ladékgyűjtő zsákokat a Du-
nanett Nonprofit Kft. to-
vábbra is folyamatosan 
biztosítja.

Ha a szolgáltató által biz-
tosított gyűjtőzsák nem ele-
gendő, úgy a frakciónként 
(műanyag, papír) gyűjtött 
hulladékot az ürítési napo-
kon saját áttetsző műanyag-
zsákban is kihelyezheti.

A szelektíven gyűjtött 
hulladékok elszállítási 
időpontjai:

Május 27., Június 
24., Július 22., Augusz-
tus 26., Szeptember 23., 
Október 28., November 
25., December 23.



Rácalmás14

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Ingyenes komolyzenei hangversenyt adott a Rácalmási Műve-
lődési Ház és Könyvtárban Vizsolyi Lívia fagottművész, Pásztor 
Magdolna fagottművész és Kancsár Vera zongoraművész. Az est 
folyamán felhangzott többek között Cima, Schumann, Handel és 
Telemann egy-egy darabja. Köszönjük a művészeknek a színvona-
las koncertet!

A Rácalmási Művelődési Ház keretein belül működő RáJátSzik  
színjátszókör szeretettel vár mindenkit Szentiván napi rendezvé-
nyére!

„TESTBEN-LÉLEKBEN EGÉSZSÉGESEN”
Ingyenes, ismeretterjesztő előadás-sorozat

2015. június 2. kedd 18 óra
Hiperaktivitás, gyermekkori 

viselkedészavarok
Figyelemzavar, motivációs zavar, tanulási zavar
„Fimota”-e a gyermekem, esetleg hiperaktív vagy ADHD-s?
Mit tehet a szülő, mikor kell szakemberhez fordulnia?
Mi nevelési hiányosság, mi az, ami környezeti - mikro kulturá-
lis hatás?
Mi az, ami idegrendszeri eredetű magatartás zavar?
Eszközök - módszerek - lehetőségek
Együttműködés a család és a nevelési intézmények között.

Sörös László pszichológus előadása

2015. július 7. kedd 18 óra
Humán energiaszerviz

Fábos Attila radiesztéta előadása

Randevú az egészséggel
minden hónap első keddjén

a Rácalmási Művelődési Házban
(2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. Tel.: 25/440-456)
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Új könyvekkel 
gazdagodott 
a rácalmási 
könyvtár

Ahogyan azt a fotó il-
lusztrációnk is bizonyítja, 
ismét sok szép, új és lebi-
lincselő  könyvvel gazdago-
dott a rácalmási könyvtár. 
Meggyőződésünk, a köte-
tek között mindenki találhat 
magának megfelelő nyári ol-
vasmányt!

Szeretettel várjuk kedves 
gyermek és felnőtt olvasó-
inkat!

a könyvtár dolgozói

Nyári táborok Rácalmáson!
Rácalmás Város gyermekei az alábbi táborozási lehetőségek közül választhatnak a nyári szünetben:

Tábor neve Időpont Helyszín Étkezés Leírás
Sakktábor június 15-19. Művelődési Ház
Kézilabda tábor június 22-26. Művelődési Ház
Kézilabda tábor június 29- július 3. Művelődési Ház
Néptánc tábor július 6-10. Művelődési Ház
Napközis tábor július 27-31. Jankovich-kúria 4-10 éves korig, 12000 Ft/ hét, 25 fő
Napközis tábor augusztus 3-7. Jankovich-kúria 4-10 éves korig, 12000 Ft/ hét, 25 fő
Napközis tábor június 22-26. Jankovich Iskola Pomóthy 25 Fő
Alkotó tábor június 22-26. Jankovich Kúria Kiskakas kb. 30 fő
Mecsek Vándor tábor július 15-23. Mecsek 30 fő
Angol tábor június 29-július 3. Művelődési Ház Kiskakas 15 Fő felsős
Angol tábor július 6- 10. Művelődési Ház Kiskakas 16 Fő alsós
Túra tábor Szentbékálla június 29-július 3. Szentbékálla
Horgásztábor július 6-11. Rétimajor, 

Nyalóka-sziget
Sirály Horgászegyesület hagyomá-
nyos nyári ifjúsági tábora

Vízi tábor június 16-19. Rácalmás, csónakház Vipi 
Büfé

Úszni tudó lányok, fiúk 9-12 éves 
korig, max. 18 fő, 9000 Ft/4 nap

Vízi tábor június 22-26. Rácalmás, csónakház Vipi 
Büfé

Úszni tudó lányok, fiúk 9-12 éves 
korig, max 18 fő, 10000 Ft/hét

Családsegítő tábor június 22-26. Jankovich-kúria 8-18 éves korú gyermekek
Jazzbalett tábor július 13-17. Művelődési Ház általános iskolás korú gyermekek
Vakáció tábor július 6-10. Jankovich Iskola Pomóthy 10 fő
Jankovich nyár június 29-július 3. Jankovich Iskola Pomóthy 15 Fő 

A táborok árairól, a jelentkezéssel kapcsolatos feltételekről a táborokat meghirdető szervezeteknél érdeklődhetnek a szülők.
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Május 28-án (csütörtökön) 
13 órakor  

a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
és a Cimbora klub vendége

  BOSNYÁK VIKTÓRIA 
a Tündérboszorkány trilógia és más történetek írója

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

Új burkolat a táncteremben

Április végén új burkolatot kapott a Művelődési Ház táncterme.  
Kérjük a tánctermet használó csoportokat, hogy a termet a ba-
lettszőnyeg megóvása érdekében csak váltócipőben használják!

Használt, megunt tárgyaid másnak 
még kincset érnek! 

Sőt, Te is találhatsz kincseket!
Régiségek, gyűjtemények, könyvek, ruhák, 

ékszerek, játékok, sportszerek, szerszámok, 
háztartási eszközök, apróságok.

Asztalfoglalás a 440-456-os telefonszámon, 
személyesen  a Művelődési Házban, 

vagy a Facebookon.

Az időpontváltozás miatt kérjük, 
hogy azok is jelentkezzenek újra, 

akik már korábban foglaltak asztalt.

BOLHAPIAC
Június 13. szombat, 9-12 óráig

a rácalmási Művelődési Házban
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8 hónap 8 könyv! 
Újra játszani hívjuk olvasóinkat korosztályi megkötés nélkül!  

Ha szeretne részt venni a kihíváson, akkor olvasson el: 

egy könyvet, ami ebben az évben jelent meg, 

egy könyvet, ami több mint ötszáz oldal, 

egy könyvet, amit még az iskolában kellett volna elolvasnia, 

egy könyvet, amiből film is készült, 

egy szépirodalmi művet, 

egy könyvet, aminek címe csupán egy szóból áll, 

egy klasszikus romantikus könyvet, 

egy könyvet, aminek a címében szerepel egy szín. 

+ lehetőség: egy könyv, amit csak a borítója alapján választ! 

A játékban való részvételt a könyvtárosnál kell jelezni a könyvek 
kölcsönzésekor, a részvétel feltétele a könyvtári tagság! 

A könyves kihívásban résztvevők közül egy szerencsés olvasót értékes 
könyvutalvánnyal jutalmazunk! 

A kihívás időtartama: 2015. május 5 – december 11. 

Bővebb információért kérjük, keresse a könyvtárost személyesen, vagy 
az alábbi elérhetőségeken:  

Tel: 440-456, 0630-486-6951 

 

A Rácalmási Művelődési Ház és 

    Könyvtár nyitva tartása: 

     hétfő: zárva 

          kedd-péntek: 10-18  

             szombat: 14-18 

Házhoz megy a könyvtár
Tisztelt Olvasóink!
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár új, ingyenes 

szolgáltatást vezetett be 2015. március 1-től. Azoknak a 
rácalmási olvasni vágyóknak, akik mozgásukban korlátozot-
tak, nagyon idősek vagy egyéb más okból nem tudnak ellá-
togatni a könyvtárba, heti egy alkalommal házhoz visszük a 
könyveket. 

A kiszállítás időpontja: minden hétfőn délután 13-15 óráig.
A szolgáltatásról érdeklődni, könyvet választani a könyv-

tár 440-456-os telefonszámán, vagy a művelődési ház 
 facebook-oldalán lehet.

Programjainkról, szolgáltatása-
inkról az alábbi  elérhetőségeken 
adunk felvilágosítást:
Művelődési Ház és Könyvtár, 
Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31.
Telefon/fax: 25/440-456
E-mail: racmuvhaz@gmail.com

A Művelődési Ház 
nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-20
Szombat:      10-18
Vasárnap: zárva

Könyvtár és Internet 
nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18
Szombat: 14-18
Vasárnap: zárva 

Köszönetet a városvédőknek
A „Hölgy fittnesz” csapat nevében köszönetün-

ket fejezzük ki a Rácalmási Városvédő és Szépí-
tő Egyesületnek, mert lehetőséget kaptunk arra, 
hogy heti 2x1 órában tornázhassunk a művelődési 
ház termében, ahol nagyon jól érezzük magunkat.

Üdvözlettel:
Czakóné Fekete Zsuzsa
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Tankerületi környezetismeret 
Sok éve hagyomány is-

kolánkban, hogy a Janko-
vich-hét keretében kör-
nyezetismeret versenyt 
rendezünk a környékbeli 
települések 4. osztályos ta-
nulói számára. Az idei ve-
télkedőnk a „Népi mester-
ségek” 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 versenyzők 
egyaránt ajándékot kaptak. 
Köszönjük Gyalus Boglár-
kának, hogy kézműves szap-
panokkal, s Milner Angé-
lának, hogy mézesbábokkal 
tudtuk meglepni vendége-
inket! Köszönjük továbbá 
Oskolás Ferencnének, Kup-
sza Jánosnénak, Tóth Mi-
hálynénak, hogy segítettek a 
büfé finomságainak elkészí-
tésében!

Az izgalmas versengés-
ben 1. helyezett a dunaújvá-
rosi Dózsa iskola Pártás lá-
nyok, 2. helyezett a Szilágyi 
iskola Bojtárok, 3. helyezett 
holtversenyben a Vasvári is-
kola Természettudósok és a 
mezőfalvi MMB nevű csa-
pat lett. Saját csapataink - 
a sportszerűség így kívánja 
– versenyen kívül indultak, 
pontszámaikat tekintve na-
gyon szépen szerepeltek.

Minden résztvevőnek 
gratulálunk!

Kék-sárga vetélkedő
A Jankovich-hét keddi 

napja mindig a kék-sárga ve-
télkedőé. Ilyenkor diákjaink 
szellemi és ügyességi felada-
tokban mérik össze tudásu-
kat. A vetélkedő tematikája 
idén a felsős osztályokban a 
„középkor világa” volt. Eh-
hez kapcsolódtak a kérdések 
és a feladatok.

Bár hűvös, szeles nap volt, 
a gyerekek jókedvűen járták 
végig az állomáshelyeket.

A vetélkedőt egy hatal-
mas középkori hangulatú 
lakoma zárta az iskola zsi-
bongójában. Mindenféle 
házias finomságoktól ros-
kadoztak a szépen terített 
asztalok.

A játék színvonalas meg-
rendezéséről a 7.a osztály 
csapata gondoskodott, akik 
kellő lelkesedéssel és ko-
molysággal végezték mun-
kájukat.

Év végi kerti parti 
a Jankovich Miklós 
Általános Iskolában

A Szülői Szervezet év végi kerti partit 
szervez, melynek

Időpontja: 2015. 6. 6. 19 óra 
Helyszíne: 

Jankovich Miklós Általános Iskola udvara
Zenél: a  Chills (élőzene)

Jegyek ár: 1000 Ft/fő 

A jegyár tartalmazza a vacso-
rát, mely egy tál étel.  Egész 
este a vendégek részére büfé 
áll rendelkezésre (kürtöska-
lács, gyros, koktélok)

Jegyek megvásárolhatók 
a Szülői Szervezet tagjainál.

Mindenkit szeretettel várunk!
Szülői Szervezet
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Évadnyitó verseny
A rácalmási kajak-kenusok évadnyitó maraton versenyen 

vettek részt Fadd-Domboriban.
Az első versenyen a zord időjárás ellenére kiemelkedő 

eredmények születtek. Többször is előfordult, hogy az első 
hat helyezett között három versenyzőnk is szerepelt.

A különböző korosztályokban és a különböző hajók kate-
góriájában a következő eredmények születtek:

Bucsi Bence II. Bucsi Bálint V. Kindle Marcel VI.
Horváth Laura V.
Poszpisil Bálint I. Kupsza Gergő III. Fischer Péter V.
Poszpisil Lőrinc I.
Bucsi Blanka IV.
Nagy Ivo Máté II. Nagy Gábor IV. Cserna Ákos VI.
Bucsi Dániel III. Nagy Gábor Bence IV. Pahocsa Kris-

tóf V.
Szöllősi Zsolt, Bencs Botond, Kele Benjámin és Nagy Já-

nos az erős futamokban a középmezőnyben végeztek.
A versenyzőknek és az edzőknek gratulálok.
Edzők: Vízi Gábor, Antal Iván, Földesi Bánk.

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Szigetszentmártonban háromnapos, régiós táborban vett 
részt négy versenyzőnk: Bucsi Blanka, Nagy Gábor Bence, 
Pahocsa Kristóf és Bucsi Dániel. A tábor költségeit az MKKSZ 
finanszírozta
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE…
A Teleszky és Pajzs csa-

ládok baráti kapcsolatban 
álltak egymással. Telesz-
ky István (1836-1899) jo-
gász és politikus volt. A Te-
leszky nevet még István apja 
vette fel, eredeti nevük Ja-
telesz volt. Teleszky István 
igazságügyi kérdésekben, 
öröklési jogokban törvény-
javaslatokat dolgozott ki és 
jogászgyűléseken előadáso-
kat tartott. 1874-1894-kö-
zött az országgyűlésben 
képviselő volt. 1899-ben 
meghalt. Teleszky István-
nak a Kerepesi Temető már 
felszámolt parcellájában egy 
hatalmas márvány síremléke 
van (Donáth Gyula alkotá-
sa), mely védett és a Nemzeti 
Panteon része.

Ekkor tájt eladó volt a 
Márkus-kúria. Pajzsék aján-
lották Teleszkynének, vala-
mint János és Rezső, illetve 
Stefánia nevű gyermekei-
nek, hogy itt Rácalmáson 
vegyék meg a Márkus-kúri-
át. 1900-ban a Teleszky csa-
lád ide költözött és rácalmási 
történetük 45 évig tartott. 

Sajnos Teleszky István-
né (1848-2009) nem soká-
ig élvezhette a kúria csodá-
latos parkját, mert 1909-ben 
váratlanul meghalt. Fiai úgy 
gondolták, hogy mivel ko-
rábban Budapesten élt, ott is 
temetik el. 1911-ben Telesz-
ky János egy szép síremléket 
állítatott édesanyja tisztele-
tére, melyet a székesfehérvá-
ri Bory Jenő alkotott. 

Teleszky János (1868-1939) 
a pénzügyi világ fejedelme

Teleszky János 1868-
ban született Nagyváradon. 
Alapiskoláját szülővárosá-
ban kezdte, de a család fel-
költözött Budapestre, ezért 
ott fejezte be. A középiskolát 
is Budapesten végezte. A tu-
dományegyetemen jogi vég-
zettséget szerzett. Egyetemi 
évei alatt önkéntes katonai 

szolgálati kötelezettségének 
is eleget tett. 1889-ben kap-
ta meg az államtudományi 
doktori oklevelet. 

1889-ben a pénzügymi-
nisztériumban helyezkedett 
el, mint fogalmazó gyakor-
nok. 1891-ben miniszteri 
segédfogalmazó címet ka-
pott. 1893-ban két éves ta-
nulmányútra ment Angliába, 
Amerikába és Németor-
szágba. San Franciscóban fél 
évet jogi egyetemen is tanult. 
1895-ben segédtitkár, majd 
osztálytanácsos, a költségve-
tési és zárszámadási osztály 
főnöke lett. Wekerle Sándor 
mellett részt vett az Ausztri-
ával való kiegyezési tárgya-
lásokban. 1909-ben minisz-
teri tanácsos, s még ebben 
az évben kinevezték állam-
titkárnak. 1903-1912-ig az 
Európai Cukorbizottság 
tagja. Az itt végzett tevé-
kenységéért a német császár 
a Porosz Vörös Sas Rend 
középkeresztjével tűntette 
ki. A horváth-szlavon pénz-
ügyi tárgyalások sikeres be-
fejezéséért megkapta a Li-
pót Rend Lovagkeresztjét. 

1911-ben valóságos állam-
titkárrá lépett elő. 

Ferencz József magyar ki-
rály 1912-ben a Lukács-ka-
binet pénzügyminiszterévé 
nevezte ki. Ferencz Józseftől 
Teleszky az alábbi rövid le-
velet kapta: „Kedves Telesz-
ky! A magyar miniszterel-
nököm előterjesztésére Önt 
magyar pénzügyminiszte-
remmé ezennel kinevezem. 
Kelt: Bécsben, 1912. évi áp-
rilis hó 22-én. Ferencz Jó-

zsef ” Ebben a tisztségben 
volt 1917. júniusig, a Tisza 
Kormány lemondásáig. Ha-
marosan megkapta a belső 
titkos tanácsnoki címet. Ér-
dekességként említem, hogy 
ugyanebben az időben a Lu-
kács kabinet vallás és közok-
tatási minisztere Jankovich 
Béla volt, a terület országy-
gyűlési képviselője pedig dr. 
rácalmási Pajzs Gyula. 

Pénzüg yminisztersé-
gének első éveit az állam-
háztartás rendbehozásának 
gondjai töltötték ki. Ne-
véhez fűződik: egy nagy 
ágyúgyár létesítése, a bos-
nyák vasúti hálózat kiépíté-
se, a közalkalmazottak csa-
ládi pótlékának rendezése, a 
jegyzők illetményének sza-
bályozása, a háború eseté-
re jogszabályok kidolgozá-
sa. Megalkotta az általános 
nyugdíj törvényt.

Pénzügyminiszterségé-
nek második, nagyobbik 
felét a világháborús pénz-
ügyi problémák megoldá-
sa foglalta le: jövedelem-, 
vagyon-, hadinyereség- és 
szeszadók, kereseti és társu-
lati adó reformja, hadiköl-
csön kötvények kibocsájtá-
sa. A Pénzintézeti Központ 
megalapítását sürgősnek és 
fontosnak tartotta, hogy a 
háború utáni újjáépítés mi-
nél előbb indulhasson.

Miniszteri munkájában a 
következő elveket vallotta: A 
magyar pénzügyeket csak az 
államháztartás egyensúlyá-
val lehet helyrehozni, a ki-
adásokat a bevételekhez kell 
szabni. Takarékoskodni kell 
anélkül, hogy garasoskod-
nánk. Ezt az elvet a 20-as 
30-as években végzett mun-
kájában is érvényesítette.

Minisztersége alatt több 
jelentős kitűntetést kapott. 
Többek között megkapta a 
Lipót Rend nagykeresztjét, a 
Német Vaskereszt középke-

Teleszky János portréja

Teleszky János mellszobra – 
Dr. Szörényi Tibor alkotása
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resztjét és az I. Osztályú Pol-
gári Hadiérdem Keresztet.

A proletárdiktatúra kor-
mánya úgy határozott, hogy 
mindazokat felelőségre von-
ja, akik az I. világháború ki-
törésében szerepet vállaltak. 
Teleszky Jánost 1919. április 
18-án éjjel a vörösök letar-
tóztatták. Június 30-án kien-
gedték, de rendőri felügyelet 
alá helyezték. Engedélyez-
ték, hogy lakhelyére, Rácal-
másra költözzön, de napon-
ta jelentkeznie kellett itt is a 
rendőrségen.

Trianon után részt vett 
a jóvátételi pénzügyi tár-
gyalásokon. 1922-ben lét-
rehozta a Pénzintéze-
ti Központot és három 
éven keresztül az Orszá-
gos Pénzügyi Tanács el-
nöke volt. Megszervezte a 
Magyar Földhitel Intéze-
tek Országos Szövetségét. 
A Pesti Magyar Kereske-
delmi Bank Rt. elnöke volt. 
A Polgári Törvénykönyv 
öröklési jogi részét ő készí-
tette el. 

Tevékenységének egyik 
legkiemelkedőbb eseménye 
1924 nyarára datálódik. Ő 
kötötte meg a kormány ne-
vében a külföldi bankcso-
portokkal az úgynevezett 
népszövetségi államkölcsön 
megállapodást. Az I. világ-
háború után a magyar gaz-
daság igen rossz állapotba 
került, mindenképen jelen-
tős pénzügyi kölcsönre volt 
szüksége. Teleszky tudásá-
val, tekintélyének súlyával 
legyőzte mindazokat a ne-
hézségeket, melyeket a vi-
lágszerte tapasztalt pénzügyi 
válság, pénzszűke, általános 
bizalmatlanság gördített a 
magyar kölcsön végleges le-
zárása elé. 

A 20-as-30-as években a 
közgazdaságtan és a pénzvi-
lág egyik legnagyobb alak-
jává nőtte ki magát. Szak-
cikkeket, könyveket írt. 
Elnyerte az akadémia Cho-
rin jutalmát. 1932-ben bevá-
lasztották az akadémia tagjai 
sorába, majd az igazgatóta-

nács tagjai közé. Több ipar-
vállalat vezetőségének tag-
ja volt.

Fáradhatatlanul munkál-
kodott a magyar biztosítási 
intézmény egészségessé té-
tele érdekében. A világhá-
ború és Trianon az összes 
közgazdasági ágak közül 
legjobban a hazai biztosító 
társaságokat sújtotta. A biz-
tosító vállalatok minden va-
gyonukat hadikölcsön jegy-
zékbe fektették, így a háború 
után a vagyonok elvesztek. 
A biztosítottak, köztük so-
kan, akiknek életbiztosítá-
suk képezte összes vagyo-
nukat, koldusbotra jutottak. 
Az életbiztosítási üzlet ez-
által teljesen diszkreditálva 
lett. A biztosító vállalatok-
nak üzletüket újból kellett 
felépíteni, viselve azokat a 
terheket, amelyek az össze-
omlás miatt terhelték őket. 
Teleszky kereste a kiutat, 
mely a korrektségen és az 
erkölcsön, valamint a meg-
bízhatóságon alapszik. Os-
torozta a féktelen versenyt, 
hiszen ezzel a biztosítá-
si ügynek ártanak. Mind-
ennek konferenciákon, új-
ságcikkekben adott hangot. 
Életre hívta az Első Magyar 
Általános Biztosító Társa-
ságot és ennek elnöke volt 
több éven keresztül.

Teleszky a 20-as évek-
től már több időt töltött 
Rácalmáson, mint koráb-
ban. 1925-ben politikai te-
vékenységét befejezte, csak 
szakmai munkát végzett. 
Több lehetősége volt itthon 
tartózkodni, de a falu életé-
be, oly mértékben, mint öcs-
cse, Dezső, nem kapcsoló-
dott be. De segítette a falu 
lakosságát, aki hozzá fordult, 
nem csalódott. Lehetősége 
volt- kapcsolatait felhasz-
nálva- a rácalmási embere-
ket munkához juttatni. Jóté-
konysági tevékenységéről is 
híres volt.

Teleszky János rácalmási 
tartózkodása alatt naplót ve-
zetett. Ez a napló titkos volt, 
a családja részére írta, de csak 
halála után olvashatták el. 
1932-ben többek között az 
alábbiakat írta: „ Életemben 
soha rosszat nem akartam, 
tudatosan rosszat nem tet-
tem, teljesítettem azt, amiről 
úgy éreztem, hogy kötelessé-
gem. Nem kutattam az élet 
célját, értelmét, amely véges 
emberi elme előtt kifürkész-
hetetlen, - jót, rosszat, amit 
az élet nyújtott, úgy fogad-
tam, mint ahogy jött, mint 
szükségképen adódott, se-
gítettem, ahol tudtam, nem 
keseregtem azon, amit meg-
változtatni nem állott mó-
domban. S ha visszatekintek 
életem folyására, nem talá-
lok semmi megbánni valót. 
Nem mintha nem tévedtem 
volna. Az emberélet tele van 
tévedésekkel, de soha aljas 
szándékból nem tévedtem.” 

A 60-as éveiben járó Te-
leszky segítségül hívta Ste-
fánia testvérének leányát, 
Putnoky Mártát, aki a ház-
tartást vezette és segítségére 
volt munkájában.

1939. június 13-án a Ma-
gyar Távirati Iroda jelentet-
te: Ma délután 2 órakor tra-
gikus körülmények között 
hirtelen meghalt Magyar-
ország pénzvilágának leg-
nagyobb alakja, Dr. Teleszky 
János v.b.t.t. nyugalmazott 
pénzügyminiszter. A hirte-

len haláleset a Magyar Álta-
lános Hitelbank József- téri 
palotájában történt. Teleszky 
egy igazgatósági ülésen el-
nökölt, amikor szívéhez ka-
pott és pár pillanattal később 
már halott volt.

A sors kegyes volt hozzá, 
mert úgy hívta el őt a halál 
az élők sorából, ahogy min-
dig kívánta- szenvedés nél-
kül, munka közben. 

Az újságok tele voltak Te-
leszky méltatásával. Ezekből 
idézek kettőt. 

„ A legkisebb tisztviselőre 
is, aki elébe került, biztató-
an tekintett, leültette az író-
asztal melletti székre, mert 
tudta, hogy ily módon nyu-
godtabb atmoszférát teremt 
az előterjesztés megtételé-
re. Mindent megköszönt és 
kézfogással búcsúzott el a 
legkisebb tisztviselőtől is.” 

„Egy ember, akiről csak 
szuperlatívuszokban lehet 
beszélni. A legnagyobb te-
kintély, a legbölcsebb em-
ber, lenyűgöző tudásával és 
azzal a biztos erkölcsi ér-
zékkel, hogy kikezdhetetlen. 
Puritán, saját magára taka-
rékos, mindenben egyszerű. 
Régi zsírosszélű kalapja köz-
mondásos volt. Csak titkára 
tudna arról beszélni, hogy 
mennyit adott jótékony cél-
ra és kik voltak azok, akiket 
rendszeresen támogatott.”

Teleszky János édesany-
jával együtt nyugszik a Ke-
repesi Temető 17-es parcel-
lájában. A síremlék a védett 
sírok listáján szerepel, a 
Nemzeti Panteon része. Ide 
kívánkozik, hogy testvére, 
Teleszky Dezső, a rácalmási 
temetőben elhanyagolt, ga-
zos területen nyugszik, csak 
Mosonyi Mihály tudná 
megmutatni a pontos he-
lyét.

Utódai nem lévén a 
rácalmási kúriát Teleszky 
Stefánia, Putnoky Lászlóné 
örökölte. 

Szalai Árpád
Forrás:    Putnoky Márta 

Teleszky János című könyve 
Az interneten talált írások

Teleszky János síremléke – 
Bory Jenő alkotása



Rácalmás22

Vízi tábor
Vízi táborokat hirdetünk úszni tudó 9-12 éves korú lá-

nyok és fiúk részére.  (max. 18 fő)
Ebéd: Vipi büfé.
Június 16-19-ig 9000 Ft/4nap
Június 22-26-ig 10 000/hét
Jelentkezni, hétköznap a csónakházban vagy telefonon
Bölcskei Ferenc 20/9520-580 (június 8-ig)

A cserkészcsapat hírei
Az elmúlt hónapban is 

szorgoskodtunk: virágokat 
ültettünk a szalagágyásnál, 
rendbe tettük a 6-os úti ke-
resztünket, segítettünk az 
izraelita temető parkosítá-
sában.  Köszönet minden 
résztvevőnek!

Április 25-én, Székesfe-
hérváron cserkésznapoztunk 
20 fővel. Részt vettünk hatan 
a regisztráció munkájában, 
másokkal 110 adag paprikás 
krumplit főztünk a résztve-
vőknek. Kézművesedtünk, 
élő cserkészliliomot formál-
tunk, játszottunk, fagyizás-
ra is jutott idő. A 600 cser-
kész mellett, mások is szép 
számban vettek részt az ér-
dekes programokon. Mun-
kánkért cserébe csapatunk 
megkapta a főzőeszközöket 
(üstház, üst, fedő, gázégő, re-

duktor, fakanál), ami jól jön 
szegényes felszerelésünkhöz. 
A Majálison babgulyást főz-
tünk új szerzeményünkben. 
A 40 adag étel maradéktala-
nul elfogyott.

A Mákvirág őrs a Mát-
rában portyázott három na-
pot. A szigorúan titkos csajos 
eseményről kevés információ 
szivárgott ki, de mindenki jól 
érezte magát. A fiúkkal eköz-
ben a Bakonyban túráztunk 
Várpalota-Burok-völgy-Ba-
konykuti-Várpalota útvona-
lon, nehéz terepen 25km-t.

Május 16-án őrsi foglal-
kozásokat tartunk. Május 
17-én Gemencre szervezünk 
túrát.

Május 23-25. között a Ró-
kavárban táborozunk. Pün-
kösdi portyánkat a kálózi 
cserkészekkel közösen szer-

vezzük. Első nap tartjuk meg 
a próbáztatást, ahol a gye-
rekek játékos körülmények 
között számot adnak cser-
készismereteikről. Nem ma-
radhatnak el a tábortüzek, az 
éjszakai meseerdő, a sok játék, 
vetélkedő és az ünnepi tábori 
szentmise/istentisztelet.

Az idén is meghirdették az 
Erzsébet-program keretében 
a „Cserkészen az életre” tá-
borokat. Tavaly közel hetven 
rácalmási és kulcsi gye reket 

vittünk Zánkára. Az idén is 
szép számmal pályáznak a 
szülők. A hatnapos nyaralás 
felejthetetlen élmény min-
denkinek, és mindössze ezer 
forintot kell önrészként fi-
zetni érte. Csapatunk az idén 
is segít a pályázatok meg-
írásában, beadásában, nyá-
ron pedig a gyerekek szerve-
zett utaztatásában a Balaton 
partjára.

Jó munkát!
Blau Sándor

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! 

Varga Richárd, 2015. 4. 23. Nyírfa utca
Varga Márton Donát, 2015. 4. 24.,   Barinai út
Lakatos Barnabás, 2015. április 29. , Tóth Á. u.   
Seemann Zétény Márk,  2015. május 6., Bajcsy-Zs. u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs in-

formációjuk.
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. június 19-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2015. június 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb június 8-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság



Rácalmás 23

Vegye igénybe a Viktória Rehabi-
litációs Központ szolgáltatásait!
Nappali részleg

A nappali ellátás keretében szívesen fogadják azokat a 18 
éven felüli mozgássérült embereket, akik szeretnének egy jó 
közösséghez tartozni.

Szolgáltatások:
– klubnapközi fejlesztőprogramokkal,
– kulturális és szabadidős programok, könyvtár, szakkörök,
– tájékoztatás, hivatalos ügyek intézésének segítése.

Tartós bentlakás lakóotthonban
Az otthonba főleg olyan 18 és 62 év közötti, szellemi-

leg ép mozgássérült embereket várnak, akik segédeszközzel 
ugyan helyet tudnak változtatni, ám a mindennapi ellátásuk-
ban fizikai segítségre szorulnak, ugyanakkor megfelelő segí-
tőkkel képesek az önálló, önrendelkező életre.

Átmeneti otthon
Átmeneti ellátást biztosítanak legfeljebb 12 hónapig 

olyan szellemileg ép mozgássérült személyek részére, akik 
képességfejlesztésben, intenzív rehabilitációs programokban 
kívánnak részt venni, esetleg az önállóságot gyakorolni, illet-
ve akiknek gondozása családjukban valamilyen krízishelyzet 
miatt nem megoldható. Az elhelyezés kétszemélyes lakré-
szekben történik teljes ellátással. Nyáron egy hónapos vál-
tásokban olyanokat is fogadnak, akik önellátók, de intenzív 
mozgásfejlesztésben, állapotkarbantartásban kívánnak részt 
venni.

A Viktória különböző részlegei egy épületben helyezked-
nek el, így a lakók igény szerint a nappali részleg és a támo-
gató szolgálat szolgáltatásait is igénybe vehetik.

Bővebb felvilágosítás:
8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 20.
Telefon: 06-22/333-110
E-mail: viktoiakozpont@gmail.com

FŰNYÍRÁST, IRTÁST VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel, 

elszállítással, mulcsozó 
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron, 

extra gyorsan!
Tel: 06 70 246 3800

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Szerkesztett zenei műsor 
a Rácalmás Televízióban

A jövőben minden vasárnap 13 órai kezdettel temati-
kus, szerkesztett zenei műsort hallgathatnak a Rácalmás 
Televízió képújságjának nézői. 

Az egy-másfél órás zenei blokkokat Gerendai Gá-
bor szerkeszti, aki egy-egy ünnephez, jeles alkalomhoz 
kapcsolódóan válogat zenéket hatalmas gyűjteményéből. 
Igazi zenei csemegék, régi ritkaságok, nosztalgiaslágerek 
is a műsorba kerülnek majd.

Rácalmási városvédők kisokos
Fogadóóra

minden héten szerdán 8:00-10:00, 17:00-18:00; cím: 
Széchenyi tér 19. (a régi önkormányzati épület 4-es 
irodája, irodavezető: Borné Pusztai Ildikó).

Elnökségi ülések időpontja: 
minden hónap első hétfője

Adószám: 18486496-1-07
Honlap: www.racalmasivarosvedok.hu

A Rácalmási Református 
Egyházközség hírei

Istentisztelet minden vasárnap 10.30-kor a református-
evangélikus templomban.

Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet május 24-én, vasárnap 
10.30-tól

Júniusban családi napot tartunk a Rókavárban és hittanos 
családi istentisztelettel zárjuk a tanévet. 

Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhat ak-
tuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről, be-
számolókat olvashat és képeket nézegethet.

Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
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