
Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

TARTALOM

Rácalmás több pontján dol-
goznak árokrendszer kialakí-
tásán és útépítésen 3. oldal

Rácalmáson tartották meg a 
települési mentőcsoportok 
felkészítését és bemutató 
gyakorlatát  11. oldal

Ismét egy vidám nap volt a 
Jankovich iskolában 12. oldal

A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

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

Nyáron TILOS 
a kerti hulladék 
égetése!

A polgárőröknek nagyon 
sok esetben kell figyelmez
tetniük Rácalmás lakóit a 
kerti hulladékok égetése mi
att. Kérjük, tartsák be a helyi 
rendelet szabályait!

A komposztálásra alkal
matlan kerti hulladékokat 
csak február, március, áp-
rilis, október és november 
utolsó csütörtökén és pén-
tekén tüzelhetik el. Nyáron 
tilos az égetés!

(A helyi rendeletet a 2. ol-
dalon olvashatják el.)

Rácalmás önkormányzata idén is nagyszabású programsoro-
zattal ajándékozta meg városunk legfiatalabb lakóit. A gyer-
meknapi rendezvényen nagyon jól érezték magukat a résztve-
vők. (Összefoglaló és további fotók a 7. oldalon.)

Templombúcsú és köszönet
Az Ófaluban lévő szerb 

ortodox templomot Krisz
tus mennybemenetelének 
szentelték annak idején. Az 
ünnep alkalomból tartottak 
templombúcsút a Rácalmási 
Szerb Ortodox Egyházköz
ség és Rácalmás Szerb Kö
zössége szervezésében júni
us 14én. 

Meghívták az esemény
re   a  képviselőtestület tag
jait is, hogy megköszönjék 
településünk vezetőinek a 
templom érdekében kifej
tett munkáját. A képvise
lőtestület ugyanis a partfal 
megerősítési munkák része
ként gondoskodott az épület 
állagmegóvásáról és kívülről 
teljesen felújíttatta a szerb 
templomot. Pantelity Luki
án, a budai szerb egyházme

gye püspöke egy festményt 
adott át Schrick István pol
gármesternek a rácalmási 
szerb közösség ajándéka
ként.

A tájkép különlegessége, 
hogy az 1800as évek ele
jén  150 szerb ortodox csa

lád költözött Rácalmás
ról Novi Sadra, ahol Almás 
kerületet hoztak létre, és az 
önkormányzatnak adomá
nyozott festmény a kerület 
Almás utcáját és templomát 
ábrázolja. (További kép a 7. 
oldalon.)

A püspök adta át a festményt Schrick István polgármesternek

2015. június XXII. évfolyam 6. szám
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Szelektív 
hulladékgyűjtés

A Dunanett  Rácalmá-
son is bevezette a szelektív 
hulladékgyűjtést. 

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 kérjük 
a hulladékgyűjtő zsákokba 
elhelyezni. Veszélyes anya
gok tárolására használt cso
magolóanyagot továbbra se 
tegyék bele a zsákokba. A 
hullámpapírt a szelektív 
hulladékgyűjtési szállítá
si napokon a zsákok mellé, 
lapra hajtogatva, összeköt
ve kérjük kihelyezni.

A sárga és kék színű 
hulladékgyűjtő zsákokat a 
Dunanett Nonprofit Kft. 
továbbra is folyamatosan 
biztosítja.

Ha a szolgáltató ál-
tal biztosított gyűjtőzsák 
nem elegendő, úgy a frak-
ciónként (műanyag, papír) 
gyűjtött hulladékot az ürí-
tési napokon saját áttetsző 
műanyagzsákban is kihe-
lyezheti.

A szelektíven gyűjtött 
hulladékok elszállítási 
időpontjai:

Június 24., Július 22., 
Augusztus 26., Szept-
ember 23., Október 28., 
November 25., Decem-
ber 23.

Családsegítő 
szolgálat

Várjuk azoknak a csalá
doknak, egyéneknek a je
lentkezését, akik átmene
tileg vagy tartósan nehéz 
élethelyzetbe kerültek. 

Információt nyújtunk se
gítő szervezetekről, szociális 
juttatásokról, szociális jelle
gű törvények rendelkezései
ről, adományok felajánlásá
ról. Mindennapi munkánk 
során a titoktartás szabályait 
követve dolgozunk.

Rácalmás város lakosai 
számára egyéni segítő kap
csolat keretében, térítésmen
tesen biztosítunk komplex 
támogatást:

Segítünk: 
– lelkimentális
– szociális, életvezetési
– anyagi, adóssággal 

kapcsolatos
– párkapcsolati, családi

kapcsolati
– családon belüli erőszak
– munkavállalási
– betegséggel kapcso

latos
– ügyintézéssel kapcso

latos
– szenvedélybetegséggel 

kapcsolatos
– lakhatási problémáik 

megoldásában

Családsegítés ügyfélfogadási 
rendünk:                    

Hétfő 812    óráig   
Kedd zárva 
Szerda 1017  óráig
Csütörtök zárva
Péntek 812   óráig

Elérhetőségünk:
Széchenyi tér 19. (régi vá

rosháza épülete)
telefon: 0625440440
email: csaladsegito@ra

calmas.hu
Rozonics Patricia

családgondozó

Nyáron TILOS a kerti 
hulladék ÉGETÉSE 
Rácalmáson?

A képviselőtestület engedményeket tett az országos sza
bályozáshoz képest azzal, hogy tűzgyújtási napokat ha
tározott meg a köztisztaság fenntartásáról az avar és kerti 
hulladékégetéssel kapcsolatos rendeletében. Továbbá ren
delkezett úgynevezett „esőnapokról” is, vagyis arról is, hogy 
kedvezőtlen időjárási viszonyok (szél, eső, köd) esetén mikor 
lehet égetni.

Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban 
helyben történő komposztálással történhet.  Égetéssel csak 
a nem komposztálható avar és kerti hulladék ártalmatlanít-
ható. 

A komposztálásra alkalmatlan kerti hulladékokat 
csak február, március, április, október és november 
utolsó csütörtökén és péntekén tüzelhetik el, mégpedig 
kizárólag 16 és 22 óra közötti időszakban! Ezektől az 
időpontoktól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszo-
nyok esetén lehet, ilyenkor a következő hét csütörtökén 
és péntekén szabad a tűzgyújtás!

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés 
csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzete
sen szikkasztani, szárítni kell, és az eltüzelés csak folyamato
san kis adagokban történhet! Avar és kerti hulladék égetését 
úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, inger
lő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az 
tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy sza
bad, hogy a keletkező hő és füst a környékében lévő zöld nö
vényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel 
járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő idő
járási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. 

Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben, füst
ködriadó és erős szél esetén.

Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy vé
gezheti. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem hasz
nálható olaj, benzin vagy más vegyi adalékanyag és az ége
tendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű 
vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, fes
téket vagy ezek maradékait.

A tűz őrzéséről, annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és fel
szereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje
dése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés be
fejeztével a tüzet teljes mértékben el kell oltani és a parázslást 
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szün
tetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyá
sa előtt meg kell győződni.

Közterületen tilos az avar, kerti hulladék elégetése!
Dr. Györe Andrea

jegyző
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Isten éltesse!
Kukucska Gyula alpolgármester úr köszöntötte az ön

kormányzat vezetői nevében Deák Ferencné Margit nénit 
kilencvenedik születésnapján 2015. május 14én, a Móricz 
Zsigmond utcában. 

Margit néninek boldog születésnapot és jó egészséget kí
vánunk!

Új óvodai szárny épül
A kivitelező nagy erőkkel 

dolgozik a Manóvár Óvoda 
és Bölcsőde régi (az egykori 
téeszirodából átalakított) ré
szének felújításán, moderni
zálásán.

Az új épületrész falai már 
állnak, készül a födém, és 
hamarosan tető alatt lesz az 
építmény. Az önkormány
zati forrásból megvalósu
ló beruházás az intézmény 
mintegy 300 négyzetméte
res területét érinti. 

Az óvoda régi, téesziro
dai szárnyában lévő két gyer
mekcsoport számára új, a 
jelenleginél nagyobb, az el
várásoknak megfelelő foglal
koztatókat alakítanak ki. A 
meglévő részt pedig átalakít
ják, és abban kapnak helyet a 
kiszolgáló helyiségek. Példá
ul a vezetői iroda, az óvónői 
szoba és a logopédiai helyi
ség. A beruházás  ünnepélyes 
avatása a tervek szerint szep
tember első hetében lesz. 

Vízelvezetőt építenek

Munkagépek dolgoznak a Rózsa utcában. A képviselőtestület 
döntéste alapján dolgozik a kivitelező az árokrendszer kialakí-
tásán, hogy esős időben se okozzon gondot a lehullott csapadék 
elvezetése

Készül az út 
és az árokrendszer

Szintén a képviselőtestület döntése alapján, önkormányzati for-
rásból épül városunk új lakóövezetében, a Hold, valamint a Csillag 
utcában a felszíni vízelvezető rendszer és az aszfaltos út

Képviselői fogadóóra
Időpont:
2015. július 8. dr. Varga Szabó Lajos
(Kivételesen 2. szerda)
Helyszín: polgármesteri hivatal. A fogadóórák minden 

alkalommal 1517 óráig tartanak.
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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!



Rácalmás 5

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 MEGHOSSZABBÍTANI 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 )    
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Gyermeknap a kúriában
A kúriában megrendezett gyermeknapon bemutatkoztak 

a helyi tehetségek. Színpadra léptek a Jankovich Miklós Ál
talános Iskola tanulói, a Violin Művészeti Iskola növendékei, 
valamint a művelődési ház jazzbalett csoportja is előadta re
pertoárját. Közben hírességek szórakoztatták az aprónépet: a 
Mesekocsi Színház produkciója után a nagy durranás a 100 
Folk Celsius együttes koncertje volt, csupa zenével, tánccal 
és tapssal. Akit pedig a színpadi műsor nem kötött le, az a 
kézműves játszóházban, a népi játszótéren, a pónilovaknál, 
vagy az ugrálóvárnál  múlathatta az időt.

Szerb-ortodox 
templomünnep

A Rácalmási Szerb Or
todox  Egyházközség és 
Rácalmás Szerb Közössége 
templomünnepre gyüleke
zett Rácalmás ófalujában. 

A helyi szerb ortodox 
templom védőszentjéne
künnepére az egyház szá

mos vezetője, képviselője 
ellátogatott, és részt vett a 
misén. 

Az istentisztelet körme
nettel, majd kalács és kolji
vó (főtt, ízesített búzatorta) 
szenteléssel és szeretetven
dégséggel zárult.



Rácalmás8

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Ünnepségen köszöntünk el a ballagóinktól

Hajni óvónéni szomorúan  búcsúztatja ballagó nagycsoportosait

Óvodai beíratás
Május elején volt óvo

dánkba a következő tanévre 
a beiratkozás. Örömmel tölt 
el bennünket, hogy szíve
sen jönnek, s hozzák intéz
ményünkbe gyermeküket a 
kedves szülők.

142 kisgyermeket írattak 
be az óvodába. A bölcsődé
ben a 26 férőhely megtelt, 
néhány várólistás kisgyer
mek is van.

Jó pihenést kívánunk a 
nyári szünetre: 2015. július 22. 
 augusztus 21ig. Ez idő alatt 
intézményünk zárva tart.

Augusztus 26án szerdán 
17 órakor tartunk az új kis
gyermekek számára tájékoz
tató szülői értekezletet. 

Kerti 
mulatság

A június 26ára 
tervezett óvodai 
kerti mulattság el
marad. 

A tervezett új 
időpont:

2015. október 2. 
péntek.
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Nagy élmény volt a gyermekeknek 
a tűzoltás, a rendvédelmi nap

Óvodánk nyugállományba vonuló dajka nénije, a mi Teruskánk 
figyeli a „tűzoltást”

Köszönjük a rendvédelmi nap szervezőinek, hogy ilyen élménydús 
délelőttöt biztosítottak  óvodásainknak.  A  gyermekek boldogan 
vették birtokba a rabszállító autót

A Veszprémi Állatkertben jártunk

Óvodánk az idei tanévben a Veszprémi Állatkertbe látogatott el. 
Elvarázsolta a felnőtteket, gyermekeket egyaránt a csodálatos 
környezet. Fáradtan, de sok kellemes élménnyel tértünk haza A Katica csoport indul az állatkertbe
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Sokan megszegik a tűzgyújtási tilalmat!
Május hónapról is csak 

arról tudunk beszámolni, 
mégpedig örömmel, hogy 
településünkön a lakosság 
sérelmére elkövetett bűncse
lekmény nem történt. En
nek ellenére a Fejér Megyei 
Rendőrfőkapitányság és a 
Dunaújvárosi Rendőrkapi
tányság vezetői úgy döntöt
tek, hogy Rácalmáson egy új 
körzeti megbízottal bővítik 
a rendőri állományt. 

Június elsejével ez meg is 
történt, Benke  Dániel erősíti 
a rendőri jelenlétet települé
sünkön, így méginkább biz
tonságban érezhetjük ma
gunkat.  A nagyobb rendő ri 
erőnek köszönhetően ezen
túl fokozottabb lesz a rend
őri jelenlét a közterületein
ken. Körzeti megbízottjaink 
többet tudnak foglalkozni 
az átutazó személyek ellen
őrzésével, és így nagyobb a 
valószínűsége, hogy elpár
tolnak tőlünk a bűnelkö
vetők. Remélhetőleg ma
rad idő a helyi szabálysértők 
kiszűrésére is, így figyelem
mel tudják kísérni a tilosban 
megállókat, illetve füvesített közterületeinket nem kímé

lő parkoló autókat, valamint 
a parkjainkban garázdálko
dó személyek is.

Körzeti megbízottjaink 
munkáját egyesületünk tag
jai az eddigiekhez hasonlóan 
kívánják segíteni. 

Lapunk megjelenésével 
egy időben  lejár az iskola
szezon,  és kezdődik a vaká
ció. Felhívjuk minden közle
kedő lakónk figyelmét, hogy 
a nyári forgatagban közleke
dési kultúrájuk legjavát al
kalmazzák a balesetmentes 
közlekedés érdekében. 

Kerékpárosaink figyelmét 
külön is szeretném felhívni 
a biztonsági és a láthatósá
gi felszerelések használatára!

A fürdőzési szezon intel
meire is emlékezzenek! Ne 
hagyjanak autójukban ér
téket, a strandokon ottha
gyott holmijaik felügyele
tével mindig bízzanak meg 
valakit, és természetesen a 
tömegközlekedési eszközö
kön óvakodjanak az úgyne
vezett zsebesektől. Vízpar
ton, strandon ne feledkezzen  
el arról a régi,  de minden 
nyáron aktuális mondásról, 
hogy „Forró testtel ne ugor
jon a vízbe!”, valamint „Csak 
a kijelölt helyen fürödjön!”. 

Az eredményesen mű
ködő SZEMmozgalom 
nyáron még a szokottnál is 
időszerűbb, amikor a szom
szédok esetleg nyaralnak, az 

üresen hagyott ingatlanokat 
próbálják kifigyelni a foszto
gatók, betörők. Figyeljenek a 
szomszédaik,  barátaik házá
ra, kertjére, valamint a saját 
és a közös tulajdon megóvá
sára, védelmére.

Vége az idei év  tanítási 
időszakának, ezért az isko
lánál és a gyalogátkelőknél 
szolgálatot teljesítő kollégá
ink is lazíthatnak a követke
ző tanév kezdetéig. Ezúton 
is szeretnénk megköszön
ni mindennapos szolgálatot 
teljesítő barátainknak,  Pu
lainé Piroskának, akit múlt 
hónapban köszönthettünk 
hetvenedik születés napján 
erőbe egészségbe, és Roden
bücher Józsefnek, aki a tan
év minden napján a polgárőr 
Józsi bácsi volt a diákok szá
mára. Köszönjük az áldoza
tos és kiváló munkájukat!

Egyesületünk tagjait sok 
alkalommal hívják azért, 
mert valaki megszegi  a 
tűzgyújtási tilalmat. Ké
rünk mindenkit, hogy tá
jékozódjon a rendelet tar
talmáról, hogy ne zavarják 
lakótársaink nyugalmát. (A 
helyi tűzgyújtási rendeletet 
lapunk 2. oldalán olvashat
ják.) A rendelet megszegője 
ellen szabálysértési eljárást 
indíthatnak a megfelelő ha
tóságok.

Reméljük rövid  tanácsa
inkkal hozzájárulhatunk a 
nyári szabadságok problé
mamentes eltöltéséhez. 

Továbbra is várjuk mind
azon büntetlen előéletű la
kótársaink  jelentkezését 
akik szeretnék Rácalmás jó
nak mondott közbiztonsá
gának fenntartását segíteni.

Segíts, hogy segíthes
sünk!

Vizi István
elnökségi tag

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

Pulainé Piroskát köszöntöttük a születésnapján
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A mobilgátat is bemutatták Rácalmáson
Az alapvető helyi vízkár

elhárítási és védekezési fel
adatokról, a kitelepítés és 
befogadás szabályairól is szó 
volt a települési mentőcso
portok felkészítésén és be
mutató gyakorlatán június 
4én, Rácalmáson. Az el
méleti foglalkozások után a 
Dunaparton a homokzsá
kos védművek kialakítását és 
az egyik legkorszerűbb vé
dekezési lehetőségnek szá
mító mobilgát használatát is 
bemutatták.

A megyei és járási önkén
tes mentőszervezetek után 
az Ies és a IIes katasztró
favédelmi besorolású tele
püléseken megkezdődött a 
települési mentőcsoportok 
megalakítása Fejérben. En
nek egyik lépéseként a du
naújvárosi katasztrófavédel
mi kirendeltség elméleti és 
gyakorlati továbbképzést 
szervezett az önkormányza
tok védekezési és kárfelszá
molási feladataiban résztve
vők részére. A rendezvényen 
Végh Ferenc tűzoltó alezre
des, dunaújvárosi kirendelt
ségvezető köszöntötte az 
érdeklődőket, majd Magosi 
Lajos tűzoltó ezredes, a Fe
jér Megyei Katasztrófavé
delmi Igazgatóság igazgató
ja nyitotta meg a felkészítést 
a Jankovichkúriában. Az 
igazgató a települések véde
kezési feladatokban betöl
tött szerepének fontosságá
ról beszélt. Kiemelte, hogy 
szélsőséges, csapadékos idő
járás esetén bármelyik tele
pülésen szükség lehet a helyi 
vízkárok elleni védekezésre, 
vagy a befogadóhelyek kiala
kítására. Példaként említette 
a 2013as márciusi hóhely
zetet és dunai árvizet. Hoz
zátette: fontos, hogy veszély 
esetén a települések a meg
felelő ismeretek birtokában 
gyorsan és hatékonyan meg 
tudják tenni a szükséges in
tézkedéseket a lakosság éle

tének és az anyagi javak vé
delme érdekében.

Az elméleti foglalkozá
sokon Lóki Richárd tűzol
tó őrnaggyal, dunaújvárosi 
polgári védelmi felügyelő
vel a kitelepítés és befoga
dás szabályait, Kiss Jenővel, 
a Középdunántúli Víz
ügyi Igazgatóság szakasz
mérnökségének vezetőjével 
a belterületi vízkárelhárítá
si feladatokat tekintették át 
a jelenlévők. Kiss Jenő elő
adásában kiemelte, hogy 
egyre gyakoribbak a hirte
len lehulló nagy mennyiségű 
csapadék esetén kialakuló 
villámárvizek. Ilyen eset
ben azonnali reagálás szük
séges, ezért is fontos a vé
dekezési módok és teendők 
ismerete. Mint fogalmazott: 
eredményes védekezést csak 
felkészülten lehet végrehaj
tani, ehhez elengedhetetlen 
a települések vízkárelhárítási 
terve is, amelynek tartalmát 
ismerni kell.

A rendezvényen a nyá
ri hónapok tűzmegelőzési 
ismereteiről is szó volt. Az 
Országos Tűzvédelmi Sza
bályzatról szóló 54/2014 
(XII.5.) BM rendelet sza
badtéri tűzgyújtásra, növé
nyi hulladékok égetésére vo

natkozó előírásait, valamint 
a mezőgazdasági betakarí
tási munkák és a szabadté
ri rendezvények tűzvédel
mi szabályait Sipiczki János 
tűzoltó őrnagy, dunaújváro
si tűzoltósági felügyelő is
mertette. Általánosságban 
tűz esetén a javasolt maga
tartási szabályokról, a tűz
jelzés módjáról, és a tűzoltó 
készülékekről Orosz Csaba 
tűzoltó alezredes, dunaújvá
rosi tűzoltóparancsnok adott 
tájékoztatást. Az elsősegély
nyújtási ismeretekről Szigeti 
Hedvig, a Magyar Vöröske
reszt Fejér megyei vezetője 
tartott előadást.

A rácalmási Dunaparton 
a BM Országos Katasztró
favédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ
jának munkatársai mutatták 
be a mobilgát alkalmazását. 
A svájci gyártmányú, telepít
hető védmű kilométereken 
át hosszabbítható. A folyás
iránynak megfelelően kell az 
elemeket egymáshoz illesz
teni, felfújni, majd vízzel fel
tölteni. A mobilgát alkalma
zásának magassága nyolcvan 
centiméter, több elem alkal
mazásával, egymásra tele
pítve ez tovább magasítható. 

Árvíz idején Fejér megyében 
elsősorban a Duna ercsi és 
kisapostagi szakaszán lehet
ne hatékonyan alkalmazni. 
Előnye még, hogy a hagyo
mányos nyúlgátnál gyor
sabban és kevesebb ember 
igénybe vételével megépít
hető. A mobilgát három
százötven méteres szakaszát 
nyolcan kétórás munkával 
üzembe helyezik.

A Jankovichkúriában a 
gyakorlat részeként ideigle
nesen berendezett befoga
dóhelyen Udvardi János tűz
oltó őrnagy, székesfehérvári 
polgári védelmi felügyelő ve
zette végig a résztvevőket, 
bemutatva a befogadóhelyek 
kialakításának sajátossága
it, a regisztrációs pontot, az 
egészségügyi szűrőállomást, 
a krízisintervenciós csopor
tot, közösségi helyiséget, ét
kezőt, a gyermekek részére a 
játszósarkot, és a pihentetést 
szolgáló hálót.

A rendezvényre huszon
négy településről több mint 
százan érkeztek. A felkészí
tőn részt vett Bárdos Zoltán 
tűzoltó alezredes, a megyei 
védelmi bizottság titkára, 
valamint Dancs Norbert, a 
székesfehérvári, dr. Kovács 
Péter, a dunaújvárosi és dr. 
Koltai Gábor a martonvá
sári járási hivatal vezetője 
is. Nagy Lajos tűzoltó alez
redes, megyei polgári védel
mi főfelügyelő a gyakorlat 
zárásán kiemelte: az elmé
leti és a gyakorlati foglal
kozáson bemutatott isme
retek birtokában a résztvevő 
települések, önállóan, saját 
mentőcsoportjuk közremű
ködésével, illetve meghatá
rozott esetekben a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek 
irányításával biztonságosan 
és szakszerűen végre tudják 
hajtani az élet és anyagi ja
vak védelme érdekében vég
zett lakosságvédelmi felada
taikat.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Ismét egy „Vidám nap”
2015 május 22én pénte

ken (a tavalyihoz hasonlóan) 
ismét Rácalmás látta vendé
gül a környező települések 
általános iskoláiból azoknak 
a gyermekeknek a csoportja
it, akik nem tehetik meg azt, 
hogy kirándulni menjenek 
osztályaikkal.

Csodálatos Jankovich
kúriánk adott helyet a ren
dezvénynek délelőtt 9től 
délután 4 óráig.

Sajnos az időjárás nem 
volt kegyes hozzánk, de 
mindent megtettünk, hogy 
pótoljuk az elmaradó kinti 
programokat. A tízórai után 
játékos vetélkedőn ügyes
kedhettek a gyermekek. 
Horgásztak, vizet hordtak, 
feladatlapot oldottak meg, 
élő gyöngyöt fűztek, aka
dályt másztak, célbadobtak, 
találós kérdésekre feleltek. A 
finom ebédet követően egy 
kis ünnepi műsor követke
zett.

Kiss József a Rácalmási 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola és Alapfokú Művé
szeti Iskola igazgatója kö
szöntötte a vendégeket. Az 
iskola énekkara, Igmándi 
Zita vezetésével vidám dal
csokorral szórakoztatta a 
közönség tagjait, akik a ne
gyedik osztályos jazzbalettes 
lányok bemutatójának is na
gyon örültek.

Délután kézműves fog
lalkozáson hűtőmágnest, 
virággömböt, pillangóröp
tetőt, zseníliadrót figurákat 
készíthettek a résztvevők. 
Mikor az idő engedte az ud
varon közös játékkal szóra
kozhattak a gyerekek.

Uzsonna után minden 
csapattag ajándékcsomagot 
és süteményt kapott útrava
lóul. Mindenki boldogan és 

elégedetten indult haza. A 
sok munka és szervezés el
érte célját. Igazán vidám lett 
ez a nap a gyermekeknek!

Szeretném megköszön
ni Rácalmás polgármeste
rének, Schrick Istvánnak, 
a képviselőtestületnek, a 
Rácalmási Városvédő és Szé
pítő Egyesületnek, a nyugdí
jasklub asszonyainak, a kúria 
dolgozóinak, az Animó Fo
gadó dolgozóinak, a gyer
mekvédelmi jelzőrendszer 
tagjainak, Arnóczky  Iloná
nak, Kovács Pálnak és csa
ládjának a segítségét és tá
mogatását. Köszönöm 
kollégáim segítségét, akik le
hetővé tették, hogy minden 
gördülékenyen, pontosan 
megvalósulhasson az eső
menetrend szerint is. Külön 
köszönet Enyediné Kleiber 
Nikolettnek, Tóth Zoltán
nénak és Szilvási Katalin
nak, akik a lebonyolításban 
mellettem álltak.

A legbüszkébb mégis az 
osztályomra, a 4.B. diákjaira 
vagyok, akik végigdolgozták 
ezt a napot. Pakoltak, állo
másokon feladatokat adtak 
ki, játszottak a vendégek
kel, a műsorban szerepeltek 
és megmutatták, hogy lehet 
rájuk számítani.

Füléné Perusza Katalin

Az angol oktatásról
Tisztelt Szülők!
A hatályos jogszabályok értelmében a nem nyelvi 

tagozatos oktatási intézményeknek nincs lehetőségük 
arra, hogy az első három évfolyamon emelt szinten 
idegen nyelvet oktassanak.

Iskolánkban ugyanakkor nagyon fontosnak tart
juk a minőségi nyelvoktatást, ezért a szülői kérések
nek eleget téve intézményünk órarendi kereteken be
lül, szaktanárokkal, szakkör formájában továbbra is 
biztosítja heti egy alkalommal, tanulóinknak az angol 
nyelvi foglalkozásokat.

eDia mérés
Az idei tanévben a 7. év

folyamon sor került egy há
rom fordulóból álló mérés 
sorozatra a Szegedi Tudo
mányegyetem Oktatásel
méleti Kutatócsoportja által 
koordinált „Diagnosztikus 
mérések fejlesztése” című 
TÁMOP  projekt kereté
ben. Az eDia tesztek a nyelv
érzéket, az angol alapszókin
cset és a szókincsmélységet 
mérték.

Az első nyelvérzéket mérő 
teszten a gyerekek átlagban 

5060% között teljesítettek, 
a jobbak elérték a 80%ot is. 
Az alapszókincset és a szó
kincsmélységet mérő tesz
teken szinte mindenki 60% 
felett teljesített. A legjobbak 
elérték a 93%ot is.

Az eredmények tükré
ben kijelenthetjük, hogy jó 
úton halad a nyelvoktatá
sunk, mindenesetre motivál
nak bennünket az eredmé
nyek és továbbra is tesszük a 
dolgunkat.

Kunos Vanda

Titok verseny
Május végén zárult le 

utolsó angol versenyünk, a 
Titok. A versenyen közel 
6000en vettek részt három 
kategóriában. Egész éven át 
oldották meg gyerekeink a 6 
fordulóból álló feladatlapo
kat. Az idén is nagyon elő
kelő helyen végeztek tanít
ványaink, akik egyéniben, 
csapatban és párban indul
hattak.

A legeredményesebb ver
senyzőink:

Csermák István (5.a) 56. 
osztályos kategóriában 5. 
helyezést ért el.

Kiss BenedekMészáros 
Bálint (3.a) 34. osztályos 
kategóriában 8. helyezést ér
tek el.

Kunos Milan (4.b) és He
gedűs Hunor (3.a) 34. osz
tályos kategóriában egyaránt 
9. helyezést értek el.

Ezúton is gratulálunk 
minden résztvevőnek!

Kunos Vanda
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Az I. helyezett csapatunk: Pesei Krisztián (8.a), Steiner Petra (7.a), 
Kovács Cintia (7.a), Fehérvári Máté (8.a) 

Siker a Tankerületi 
földrajzversenyen

A Föld napja alkalmá
ból április 22én a Dunaúj
városi Petőfi Sándor Általá
nos Iskola Gárdonyi Géza 
Általános Iskolai Egysége 
rendezte meg a Tankerületi 
földrajzversenyt 78. osztá
lyosok számára.

Összesen 17 csapat vett 
részt a versenyen, iskolánk
ból két csapat is jelentkezett. 

A jó hangulatú és izgalmas 
versenyen 100 pontos fel
adatsort kellett a gyerekek
nek megoldani egy óra alatt. 
A felkészült csapatok között 
igen szoros eredmény szüle
tett. (A Gárdonyi Iskola csa
patait külön értékelték.)

Egyik csapatunk (négyes 
holtversenyben az Arany, 
a Vasvári és a Széchenyi 
Gimn. iskolákkal) az I. he
lyezést szerezte meg. A csa
pat tagjai: Kovács Cintia 
(7.a), Steiner Petra (7.a), 
Fehérvári Máté (8.a), Pe
sei Krisztián (8.a) Felkészítő 
tanáruk: Vadné Tóth Flóra. 

Másik csapatunk (holt
versenyben a Móricz isko
lával) III. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Nagy Eme
se (7.b), Földesi Ádám (7.b), 
Bucsi Bence (8.b), Deák Ár
min (8.b). Felkészítő taná
ruk: Márta István.

Gratulálunk!

A III. helyezett csapatunk: Bucsi Bence (8.b), Földesi Ádám (7.b), 
Nagy Emese (7.b), Deák Ármin (8.b)

Jung Gáspár
(1931-2015)
Figyelmes, érdeklődő pillan

tásán, kópés mosolyán úgy tűnt 
nem fog az idő, most mégis jött a 
hír, csatlakozott az égi tantestü
lethez. Nemzedékek sora nőtt fel 
a keze alatt, és szeretettel gondolt 
vissza a vele töltött időre diák, 
szülő, kolléga egyaránt.

Gazsi bácsi 1931 december 26án Bátaszéken született. Apu
kája kovácsmester, anyukája gépikötőnő volt. Tanulmányait a 
polgári iskola befejezése után Szekszárdon, a Garay János Gim
náziumban folytatta. Ezt követően a Pécsi Pedagógiai Főiskola 
matematikafizika szakos hallgatója lett, ahol kitűnő eredmény
nyel végzett. Gyakorlatra Kulcsba került, vonzotta a Duna és 
horgászás lehetősége. Összevont osztályokban tanította szak
tárgyait, valamint az éneket és a testnevelést. „Még miniszter is 
akadt a gyerekeim között, aki tarisznyával a hátán jött a pusz
táról a kulcsi iskolába” Okos fiúként emlegette egykori tanítvá
nyát, Dr. Kovács Pált, aki súlyos betegen, halála előtt még látni 
akarta őt. 

1955ben helyezték át a rácalmási iskolába, ahol húsz eszten
dőn át tanított. 1956ban kötött házasságot Perlgrund Johan
nával (Babi nénivel). 1958ban megszületett Jenci fiúk, aki Babi 
néni köztiszteletben álló édesapjáról kapta a nevét. Gazsi bácsi a 
tanítás mellett lelkesedéssel és nem kevesebb tehetséggel vetette 
bele magát a közéleti tevékenységekbe, vezette a Kultúrotthont, 
részt vett a mozgalmi életben, a sportban. 1962ben újabb diplo
mát szerzett, a harmadik szakja, a műszaki ismeretek és gyakor
latok lett. 1970től a járás, majd Dunaújváros matematikafizika 
szakfelügyelője lett.

1975ben költöztek el Rácalmásról, amikor elvállalta a nagy
karácsonyi iskola igazgatói állását. Ott is kivette a részét a köz
életi tevékenységből, tanácstag, majd önkormányzati képviselő 
lett. A foci szerelmese volt, aki megvalósította azt a csodát, hogy 
egy apró község kis csapatát veretlenül vezette a fordulókon át, és 
a csupa szív, küzdeni tudó gárda 1979ben Szegeden a 15. Nyá
ri Olimpián a dobogó legfelső fokán állva hallgathatta a Him
nuszt. Nagykarácsony az idei év februárjában, amikor ő már na
gyon beteg volt, életműve elismeréseként, hálából Jung Gáspár 
díjat alapított, és Gazsi bácsit állva, hosszú vastapssal ünnepelte a 
közönség. Szekrénynyi díja közül, melyeket szakmai és mozgal
mi munkájáért kapott, talán az utolsót, emelném ki, az oktatási 
miniszter által adományozott Németh László díjat. Tavaly kapta 
meg a Gyémántdiplomát. 

Emlékszem, hogy órái milyen élvezetesek, érdekesek voltak, 
és bővelkedtek derűs pillanatokban. Remekül érezte magát a 
gyerekek között, ami csak a legjobb pedagógusok sajátja. A diá
kok körében nem túl népszerű matematikát és fizikát úgy tud
ta átadni, hogy azok egyszerűnek és világosnak, sőt, érdekesnek 
tűntek. Az osztálytalálkozókon örömmel üdvözölték egykori di
ákjai, és mindenkihez volt egy kedves szava, szemében okosnak, 
sikeresnek láttuk magunkat. Boldog ember volt, mert szerette 
az embereket, a hivatását, a családját. Nagyon fog hiányozni ne
künk, emlékét szívünkben őrizzük tovább.

Németh Miklósné
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Gratulálunk a nyerteseknek!
Befejeződött a Rácalmási 

Művelődési Ház és Könyv
tár által szervezett Könyv
tári Kutató Kaland. A tanév 
folyamán zajló, három fordu
lós játék célja az olvasás nép
szerűsítése volt. A mintegy 
negyven résztvevő rácalmási 
kisdiák különböző tudo
mányterületeken szerezhe
tett hasznos ismereteket az 
életkoruknak megfelelően 
összeválogatott ismeretter
jesztő könyvekből, de a gye
rekek által önállóan válasz
tott szépirodalmi művek, 
ifjúsági regények is szerepel
tek az elolvasott könyvek kö

zött. Június 12én került sor 
a végső eredményhirdetésre, 
ahol értékes ajándékot vehe
tett át a mindhárom fordu
lót hibátlanul teljesítő három 
„versenyző”.

Szilágyi Irén intézmény
vezető megköszönte Kunos 
Vanda tanárnő munkáját is, 
aki a vetélkedő során végig 
segítette, ösztönözte a gye
rekeket. Képünkön a bol
dog nyertesek (balról jobb
ra): Hegedős Dominik, Deák 
Adrienn és Szabó Zoltán.A 
könyvtári kalandozás a kö
vetkező tanévben is folytató
dik, hiszen olvasni jó!

Nyári szünet a könyvtárban
A Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár 2015. augusztus 3-tól 

augusztus 31-ig zárva tart. 
Szeptember 3tól megújult könyvtári részleggel vár

juk a kedves olvasókat. 
Addig is sok új könyv várja a látogatókat, mindenki 

találhat kedvére való könyvet a nyaraláshoz, pihenéshez.

Nyáresti táncház 
A Rácalmási Művelődési Ház 

és a Rácalmási Barina Táncegyüttes 

élő népzenés táncházba várja 
az érdeklődőket július 10-én,

 pénteken este a művelődési ház parkjába. 
18 órától a szabadtéri színpadon bemutatkoznak a tánc

együttes csoportjai, majd ezt követően indul a néptánctanu
lás és a közös táncház. 

Az ingyenes szabadtéri családi programra szeretettel vá
runk minden érdeklődőt. 

A művelődési ház által szervezett Bolhapiac legutóbb is nagy ér-
deklődésre tartott számot
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„TESTBEN-LÉLEKBEN EGÉSZSÉGESEN”
Ingyenes, ismeretterjesztő előadássorozat

2015. július 7. kedd 18 óra
Humán Energetika Szerviz

Fábos Attila radiesztéta előadása
Az előadás kiváló lehetőséget kínál azok számára, akik 

tudják, megérttették, hogy egészségük megőrzése vagy 
helyreállítása nem boltban vehető áru. Mindenki a saját 
egészségének, vagy betegségének kovácsa. Szétnézve a vi
lágunkban azt láthatjuk, hogy azok a válaszok, amiket az 
emberek eddig kaptak, többnyire nem a javukat szolgálták. 
A Humán Energetika Szerviz olyan kérdésekre is meg
oldásokat ad, amelyekről a túlcivilizált világban azt sem 
tudják, hogy fel kell tenni. Létfontosságú információ
kat tudhatunk meg magunkról, ami hatalmas segítség ez 
egészséghez vezető úton. Aktívan kell az egészséges álla
potért tenni. Hogy mit?  Erre keressük meg a válaszokat.

Randevú az egészséggel
minden hónap első keddjén

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

Piknik varrás
A rácalmási Cikcakk Foltvarró Klub szervezésében Pik

nik varrás volt múlt szombaton délelőtt a Rácalmási Mű
velődési Ház és Könyv keretein belül. A térség foltvarrói 
találkoztak településünkön, hogy megosszák egymással a 
legújabb technikákat, és közös varrás, beszélgetés keretében 
közösen töltsenek néhány kellemes órát.
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Maraton bajnokság
Egész napos zuhogó eső

ben zajlott le az Országos 
Maraton Bajnokság Győrben.

Tizenöt, tíz illetve öt km
es távokon mérették meg 
magukat a versenyzők.

A következő eredmények 
születtek a különböző szak
ágakban és korosztályokban:

Bucsi Bence 5. Nagy Ivo 
Máté 3. Bucsi Dániel 5. 
Nagy Gábor Bence 8. Pa
hocsa Kristóf 15. Bencs Bo
tond 25. Bucsi BálintKind
le Marcell 3. Bucsi Blanka 
10. Horvéth Laura 12. Nagy 
JánosKele Benjámin 13. 
Poszpisil Bálint 16.

Diákolimpiai sikerek
Versenyzőink az iskolá

ik színeiben indultak az Or
szágos Diákolimpián.

Az eredmények beleszá
mítanak a továbbtanulásaik
nál pontok formájában.

Kimagasló eredményt ért 
el Nagy Ivó Máté, aki meg

nyerte korosztályában a C1 
1000 m es távot.

 Ha az Országos Bajnok
ságot is megnyeri júliusban 
akkor, egy évre elnyeri egy 
profi piros kenu használa
ti jogát.

Bölcskei Ferenc

Köszönetet az önkormányzatnak
A „Hölgy fitnesz” csapat nevében köszönetünket fe

jezzük ki Rácalmás Város Önkormányzatának és képvi
selőtestületének, mert lehetőséget kaptunk arra, hogy 
heti 2x1 órában tornázhassunk a művelődési ház termé
ben, ahol nagyon jól érezzük magunkat.

Üdvözlettel:
Czakóné Fekete Zsuzsa

Papírgyűjtés a Jankovichban
Május 11én megtartot

tuk a tavaszi papírgyűjté
sünket. Mindig izgulunk, 
hogy lesze elég papír, s min
dig kellemesen csalódunk. A 
szülők lelkesedésének, segí
tőkészségének köszönhető
en most is több mint 8 ton
na papír gyűlt össze. Az ebből 
származó bevételek iskolai 
programok finanszírozásá
hoz kerülnek felhasználására.

 Alsóban a következőkép
pen alakultak az eredmé
nyek: I. helyezett: 3. b osz
tály (1492 kg)

II. helyezett: 3.a (1147 
kg), III. helyezett:  4.a (1174 
kg).

A felső osztályoknál így 
alakultak az eredmények: 

I. helyezett: 6.a 1250 kg, 
II. helyezett 5.b (726 kg), 
III. helyezett: 8. b (618 kg).

A papírgyűjtés sikeres 
megszervezése, hatékony  le
bonyolítása a 7. a osztály ér
deme.

Kedves szülők, kedves 
 diákok. Köszönjük!

Baksa László
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Nyári ügyelet 2015.
2015. június 24. (szerda) 812 óráig
 Kürtösiné Fáczán Andrea  ig. hely.

2015. július 08. (szerda) 812
 Kiss József  igazgató

2015. július 22. (szerda) 812
 Kürtösiné Fáczán Andrea  ig. hely.

2015. aug. 05. (szerda) 812
 Márta István  ig. hely.

2015. aug. 19. (szerda) 812
 Kiss József  igazgató
 Márta István  ig. hely.

Javítóvizsga:
aug. 25. (kedd) 8.00 óra

Pótbeíratás:
aug. 2428ig 812 óráig Iskolalátogatási igazolás kiadá-

sa ezeken a napokon

Készpénzben fizetendő (ingyeneseknek is): ellenőrző vagy 
tájékoztató füzet.

Tankönyv csomag átvétele: KIZÁRÓLAG ezen a két napon
aug. l8án (kedd) 817 óráig
aug. 9én (szerda) 817 óráig

A tankönyvek átvételekor átadásátvételi bizonylatot ír 
alá a szülő.

A tankönyvek ellenértékét 2015. szeptember 15-ig kell 
befizetni a szülőnek csekken vagy banki átutalással a KEL
LŐ (tankönyvforgalmazó) felé.

Tanévnyitó ünnepély: 2015. augusztus 31 . (hétfő) 17.00 óra

Első tanítási nap: 2015. szeptember l. (kedd)

A Szent Miklós 
Cserkészcsapat hírei

Pünkösdi portyánk jú
niusra tolódott az igen vi
zes időjárás miatt. Kárpótlá
sul egy játékos, beszélgetős, 
szalonnasütős délutántestét 
szerveztünk a csapatnak.

A hónap végén a Nagy
kovácsi kastélyparkban gye
rek napoztunk, majd a ma
gyarok világtalálkozójának 
világfalu rendezvényén vet
tünk részt.

Az Erzsébet program ál
tal támogatott „Cserkészen 
az életre” táborba 90 gyerek 

pályáztatását segítettük Rá
calmásról és a környező te
lepülésekről.

Nyári táboraink:
Június 2224. Portya a 

Rókavárban
Kálózi cserkészekkel közö

sen! Próbáztatás! Ezúttal nem 
lesz nyílt napunk, de minden 
csapathoz közelálló felnőttet 
is szívesen beveszünk a keret
mesébe 13 napra. A portya 
részvételi díja Rácalmásiak
nak: alap: 4000 Ft, kedvez
mények: 1000 Ft Passió/bet
lehemes szereplőknek; 1000 
Ft önkéntes munkában részt
vevőknek. Van még lehetőség 
munkára!

Július 1924. „Cserkészen 
az életre” tábor Zánkán.

A pályázat június 8án 
zárult, rövidesen megérkez
nek az értesítések a pályáza
tok elbírálásáról és az egyéb 
tudnivalókról.

A tábor költsége 1000 Ft. 
Csapatunk plusz szolgálta
tása, hogy vonaton utazók
nak elővételben megvesszük 
a jegyét, teherautóval szál
lítjuk a csomagjait, kíséretet 
biztosítunk a vonaton, ön
költséges áron. Aki megadta 
az email címét, azokat tájé
koztatjuk a teendőkről. Kér

jük a visszajelzést, mert 80
90 fő utaztatását időben meg 
kell szervezni!

Július 27augusztus 7. 
csapattábor a Vértesben, 
Pusztavám felett a Csu
kató melletti Pulykatisz
tás táborhelyen. A tábor 
költsége regisztrált csa
pattagoknak 1000 Ft/nap, 
másoknak 1500 Ft/nap, 
+utazás. Szükség esetén 
támogatást tudunk adni a 
részvételhez.

Túráinkhoz, önkéntes 
munkáinkhoz bárki csatla
kozhat! Friss információ
kat, érdekességeket facebook 
csoportunkban (1406. sz. 
Szent Miklós Cserkészcsa
pat Rácalmás) találhattok.

Blau Sándor

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

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

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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Közlekedtünk
A tavaszi napközis vetél

kedő keretében idén is meg
rendezésre került a kerékpá
ros közlekedési verseny. A 
gyerekek nagy érdeklődés
sel fogadták, és egész hé
ten lelkesen készülődtek a 
megmérettetésre, ami kor
csoportonként különböző 
szintű KRESZ teszt kitöl
tésével kezdődött, a gyakor
lati pálya minél pontosabb 
és gyorsabb teljesítésével zá
rult. A fő hangsúlyt az ér
tékelésnél azonban a teszt 
pontos kitöltése kapta, hi
szen mindennapjainkban 
sem a gyorsasággal, hanem a 
közlekedési szabályok pon
tos ismeretével és betartásá
val tudjuk megelőzni a bal
eseteket. 

Az elméleti rész számon
kérésében és az oktató ál
lomásokon az alsós és test
nevelő tanító nénik voltak 
segítségemre, a gyakorlati 
rész gördülékenyen és ba
lesetmentes lebonyolítá
sában pedig a rendőrség, a 
gyermekvédelem és a Szent 
György Polgárőrség önkén
tes tagjai.

A verseny legjobbjai a 
Szent György Polgárőrség 
felajánlásából sisakot, térd
és könyökvédőt, láthatósá
gi mellényt, kesztyűt kap
tak korcsoportonként, amit 
Vizi Istvántól vehették át az 
eredményhirdetésen.

12. osztály:
1. hely: Török Ádám 1/a 
2. hely: Poór Panna 2/b
3. hely: Mák Zsombor 1/a

Különdíj: Nagy Roland 1/a

34. osztály:
1. hely: Szendrey Zoltán 

3/a
2. hely: Mák Luca 3/b
3. hely: Turcsány Fruzsi

na 3/a
Különdíjas: Polgár Dávid
Az idei versenyben azok

nak a gyereknek is jutott fel
adat, akiknek nem volt bá
torsága vagy kedve versenybe 
szállni, nekik oktató állomá
sokat készítettünk elő, ahol 
játékos formában sajátíthat
ták el a gyalogos és kerékpá
ros közlekedés legfontosabb 
szabályait. Napközis csopor
tonként vettek részt min
den állomáson, a teljesíté
sért pecséteket kaptak, amit 
a verseny végén a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye
sület által felajánlott labdák
ra válthattak be.

A program sikeresen zá
rult, minden kisgyermek 
fontos ismeretekkel bő
víthette eddigi tudását, de 
biztatom a szülőket, hogy 
bármerre járnak a nyári szü
netben, útközben beszélges
senek a gyerekekkel a köz
lekedési táblák jelentéséről, 
kereszteződésekben való el
sőbbségadásról, mert mind
annyiunk biztonsága érde
kében fontos, hogy ezt a 
megszerzett tudást a gya
korlatban megfelelően tud
ják alkalmazni.

Enyediné Kleiber 
Nikolett

napközis tanító

Újabb matematika 
versenysikerek

Ebben a tan
évben is eredmé
nyesen zárult a 
matematika ver
senysorozat.  Mint 
a legutóbbi cik
kemben említet
tem, „Március 4én 
az ötödik és hato
dik osztályosok
kal a Dunaújvárosi 
Arany János Ál
talános Iskolában 
voltunk matemati
ka versenyen. Vad 
Zsombor hatodik 
a osztályos tanu
lónkat díjkiosztó 
ünnepségre hívták, 
amely azt jelenti, hogy az 
első három helyezés közül 
már egy az övé.”

Most már nagy örömmel 
mondhatom, hogy Zsombor 
II. helyezést ért el a tanke
rület hatodikos versenyzői 
között, eredményéhez gra
tulálunk, és további verseny
kedvet kívánunk.

A Dunaújvárosi Vasvári 
Pál Általános Iskola huszon
egyedik alkalommal rendez
te meg a tankerület Euklide
szi Matematika Versenyét. 

Tíz iskola nevezte ötö
dikestől nyolcadikosig a két 
legjobb versenyzőjét. A ne

héz feladatok próbára tet
ték a diákokat. Az eredmény 
hirdetésre Kovács Cintia he
tedik a osztályos tanulónkat 
és felkészítő tanárát hívták 
meg. Nagy izgalommal vár
tuk Cintia nevét, és kitörő 
örömmel fogadtuk az I. he
lyezést. 

Az elismerő oklevél és 
ajándék mellett külön ki
emelték Cintia szépen ki
dolgozott példamegoldá sait.

Nagyon büszkék va
gyunk, és további sok sikert 
kívánunk.

Vargáné Moldován 
Katalin

A Rácalmási Református 
Egyházközség hírei

Istentisztelet minden vasárnap 10.30kor a református
evangélikus templomban

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:
0630/5748564
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
A Rácalmási Faluvédő 

Egyesület 2006ban rendez
te meg Raáb Ervin grafikus 
és festőművész emlékkiállí
tását. Összesen 35 db, főleg 
grafikai képét állítottuk ki 
a Jankovichkúriában, fele
ségétől, Ráth Annától pe
dig 5 db képet. Hamarosan 
Raáb Ervin nevével fémjel
zett nyári művészeti tábort 
is indítottunk. Elkészítettük 
a művész síremlékét. Rácal
más magáénak vallja Raáb 
Ervin örökségét! Egy leen
dő városi múzeum egyik ter
mében Raáb Ervin képeket 
szeretnénk látni, egy másik 
teremben pedig a Raáb Er
vin Művészeti Tábor alko
tásait. Felvettem a kapcso
latot Raáb Ervin amerikai 
rokonainak leszármazottjai
val. Csipkay Francesca Raáb 
Ervinék 194760 között írt 
leveleit bocsájtotta rendel
kezésemre, amiből világosan 
kikerekedik Raáb Ervinék 
rácalmási életének a szo
morúbb része. A leveleket a 
Rácalmási városvédők levél
tárában fogom elhelyezni.

Raáb Ervin (1874-1959) 
grafikus-és festőművész

1874ben Zólyomban 
született. Szülei jómódú 
kékfestők voltak. Elődei a 
XVII század végétől Besz
tercebányán híres művészi 
kékfestő ipart hoztak lét
re. Raáb Ervin az alap és 
középfokú iskoláit Morva
fehértemplomban és Besz
tercebányán végezte. Bár 
kezdettől festőnek és grafi
kusnak készült, ennek elle
nére a Bécsújhelyi Katonai 
Akadémiát végezte el. Ez
után kezdte meg művésze
ti tanulmányait, ezért a kor 
szokása szerint a művészélet 
két központjában, Mün
chenben és Párizsban tanult. 
1900ban már részt vesz 
több akvarellel egy münche
ni kiállításon. Közben tanul

mányutat tesz Hollandiában 
és a Balkánon. 1904ben az 
Országos Magyar Képző
művészeti Társulat tárlatán 
erős anyaggal szerepel. 

1905 elején itthon tele
pedik le. Megnősül, Bethlen 
Mária grófnővel Máriabes
nyőn él. Ez Gödöllő mellet 

van, és onnan jár be a gö
döllői művésztelepre. A mű
vésztelep a magyar szecesz
szió fellegvára. 

A gödöllői művésztelep
ről röviden. Legfontosabb 
az alkotómunka adta öröm 
és annak éltető ereje. A teljes 
élethez éppúgy hozzátarto
zik a fizikai edzettség, mint 
a szellemi munka. A gödöl
lőiek sportolnak, síelnek, 
úsznak, stb. Fontos a termé
szet szeretete, a természettel 
való együttélés, hiszen a ter
mészet szépsége éltető erő
forrás. A természetes élethez 
tartoznak a pompázó és illa
tos virágok, a gazdag gyü

mölcsöskertek és a kertváro
si környezet.

Az ebédet, mint egy 
nagycsalád együtt fogyaszt
ják el, gyakran 1520 fő üli 
körül az asztalt, utána zenét 
hallgatnak.

A gödöllői művészek 
életmódjuk tekintetében 

sokban eltérnek a korabeli 
polgári élettől,  ugyanakkor 
nem törekszenek szélsősé
gekre, mindenben az egyen
súlyt és a harmóniát keres
ték. Jó példa erre Raáb Ervin 
1906ban festett önarcképe. 
A gödöllői iskola soksok je
gye leolvasható a képről. A 
32 éves művész határozott, 
harmóniában él önmagával 
és a világgal. Arcképe körül 
csupa virágmező.

A művésztelep két nagy 
alakjával, Kőrösfői Kriesch 
Aladárral és Nagy Sándor
ral köt barátságot és a köze
lükben dolgozik. Ezekben az 
évtizedekben évről évre igen 

nagyszabású Karácsonyi Vá
sárokat rendeznek, ahol sok 
gödöllői művész is kiállít. Az 
1906os karácsonyi tárlaton 
a II. Műhely keretében Raáb 
Ervin is részt vett. Ugyaneb
ben az évben, Londonban, a 
magyar kiállításon is szere
pel, ahol aranyérmet nyert.

1906ban részt vesz a 
Grafikusok Egyesületének 
megalakulásán. 1909ben 
beköltözik feleségével és 
gyermekével Gödöllőre, fá
cánosi villájukba, hogy még 
szorosabbra fűzze kapcsola
tát a művészteleppel. 1909
ben a gödöllői művészek a 
Nemzeti Szalonban mu
tatkoznak be. Raáb Ervin 
egy kisebb kollekcióval vesz 
részt a kiállításon. 1913ban 
állami akvarell festői díjat 
nyer. Jelentős volt a Céhbe
liek 1914 és 1918 as kiállí
tása. Ezeken a kiállításokon 
Raáb Ervin nagy anyaggal 
szerepelt. 

19161918 között száza
dosként az olasz fronton tel
jesített szolgálatot.

A gödöllőiek az I. világ
háború alatt felbomlottak, 
de szellemiségük a követke
ző évtizedekben is tovább élt 
és hatott.

Raáb Ervinéknek egy 
gyermekük született, aki saj
nos 16 éves korában meghal. 
Hamarosan meghal Raáb 
Ervin felesége is.

1926ban a céhbeliek ki
állításáról a Nyugat 1926. 6. 
számában Elek Artúr a kö
vetkezőket írja: „Azt a szű
zies hamvasságot és tisz
taságot, amit Gödöllő 
művészete jelent, még két 
festő képviseli a kiállításon: 
a sajnos, olyan ritkán mutat
kozó Raáb Ervin és Hornyai 
Ödön. Raáb Ervin a legfino
mabb érzésű festőink közé 
tartozik. Felbontott színei 
a lehelet könnyűségével és 
gyöngédségével fogják be a 
vásznat”.

A Raáb házaspár
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A 20as évek második fe

lében feleségül veszi Ráth 
Anna (1883 1960) gróf
nőt dombiratosi lakost, aki a 
rácalmási Tallián János fele
ségének testvére. Ráth Anna 
(Ráth Panni) maga is jó nevű 
festőművész. A nyarakat et
től kezdve megosztva, na
gyobb részt Ráth Anna szü
lőfalujában, Dombiratoson, 
kisebb részben a rácalmási 
Tallián kúriában töltik.

A Ráth família életé
ben súlyos tragédia történik, 
Ráth Anna húga és annak 
férje tragikus hirtelenség
gel meghal, egy ötéves árvát 
hagytak maguk után. Raáb 
Ervin és Ráth Anna a kisfi
út magukhoz veszik és saját
ként nevelik fel. A fiú neve 
Charley Csipkay, aki a 40es 
években Amerikába kerül.

1936 ban a budapes
ti Tamás Galériában Raáb 
Ervin és Ráth Anna gyűj
teményes kiállítását rende
zik meg. Farkas Zoltán írja: 
„Világos színekkel, rajzosan 
fest. Tájképein minden kris
tálytisztán és élesen rajzoló
dik ki. Áhítatos ünneplője a 
természetnek, gyöngéd el
mélyedéssel öleli magához 
témáit, de minden lelkese
dése mellett mindig kissé 
hűvös és tartózkodó. Derült 
és szemérmes mosoly öm
lik el képein, amelyek vilá
gosan áttetsző levegője nem 
a magyar föld, hanem a ma
gas hegységek atmoszférájá
hoz hasonlít. Felesége, Ráth 
Anna  alakos ábrázolásokkal 
foglalkozik. Kissé vázlatos és 
erőteljes vonalakkal, színfol
tokkal írja körül témáit.”

A pályatársak körében 
népszerű volt. Munkájának 
általános elismerését bizo
nyítja, hogy 1943 ban  a 
Magyar Akvarell és Pasz
tellfestők Egyesületének el
nökévé választják.

1944ben szétbombáz
zák pesti lakásukat, ezért 
úgy döntenek feleségével, 
Annával, hogy Rácalmásra 
költöznek a Tallián kúriába. 
A kúria festői helyen feküdt 

a Dunaparton egy magas 
dombon: kilátás a KisDu
nára, a Nagyszigetre és a 
NagyDunára.

Rácalmáson sokan emlé
keznek 190 cm. magas, szi
kár, szimpatikus alakjára, 
amint festőállványával jár
ta Rácalmás utcáit, a Du
napartot, Kulcsot, a Nagy
szigetet.

Eleinte ontja az akvarel
leket és a grafikákat. Csen
des ember volt, a természetet 
nagyon szerette. Célja Rá
calmáson is az, hogy a ter
mészet szépségét mással is 
észrevetesse. A lírai hangolt
ság közvetlenségét az akva
rell technikával még fokozta. 
Kellemes hatású festményei 
tetszenek a lakosságnak. Ko
vács György rácalmási festő, 
aki ebben az időben még fi
atalember volt és sokat volt 
Raáb Ervin közelében, so
kat is tanult tőle, jól emlék
szik kedves modorára. 

A falu mindennapi éle
tébe nem tudott, de nem is 
akart bekapcsolódni, ehhez 
már idős volt, de az 1945 
utáni zavaros, minden tekin
tetben bizonytalan idők nem 
is voltak erre alkalmasak.

Sajnos  Rácalmás nem si
kertörténet a Raáb házaspár 
életében. 1946ban a Tallián 
kúriából a Tallián és a Raáb 
házaspárt kitelepítik. A Kos
suth Lajos utca egyik házá
ban húzzák meg magukat. 
Tallián János a kitelepítést 
nem tudja feldolgozni és ha
marosan meghal. 

Az országos kiállítások 
elmaradnak, de nemcsak 
nála, hanem a többi gödöllői 
művésznél is. 

Az 194050s években 
nemcsak Rácalmáson, de or
szágosan sincs érdemi kép
vásárló, ezért megélhetésük 
egyre nehezebb. 1948ban 
kiküldött Amerikába négy 
darab képet, hogy egy kis 
jövedelemre tegyen szert, de 
nem kapta meg az árát. Fe
lesége hozományát, a dom
biratosi bútorokat felvitték 
Pestre és a Bizományi Áru
házban eladták 3.500 Ftért, 
ebből eredetileg a villanyt 
szerették volna bevezettetni, 
de elment a pénz az adós
ságra. 

Ebben a nehéz anyagi 
helyzetben egyetlen táma
szuk fogadott fiuk, Csip
kay Charley. Ő rendszeresen 
küldi a csomagokat, amit el
adnak és ebből egy kis jöve
delemhez jutnak. 

1958ban egy kulcsi nya
ralóba kaptak meghívást, 
ahol eltöltöttek néhány he
tet. Raáb Ervin itt sokat fes
tett, de már erősen remegő 
kézzel. 

1959ben meghal. Halá
láról kéthárom újság nekro
lógot írt. Felesége egy mész
követ helyezett sírjára egy 
réztáblával. Még ebben az 
évben (1959) emlékkiállítást 
rendeznek az Iparművésze
ti Múzeumban, de a kiállí
tás visszhang nélkül maradt. 
Egy évvel később – 1960
ban – Székesfehérváron az 
István Király Múzeumban 
100 akvarelljét és 5 olajfest
ményét állították ki. A képek 
többsége a művész feleségé
nek tulajdonában volt.

A nehéz helyzetben levő 
özvegy, Ráth Anna, a képek 
eladásából élt. De a csere
arány igen méltatlan,  rossz 
volt, pld. 1 kg. túrót és 1 l. 
tejfölt, vagy 34 kg krumplit 
adtak egy képért. Az eladott 
képek egy része a Rácalmá
son jellemző nyitott tornácra 
került, ahol a képek gyorsan 
tönkrementek. Ráth Anná

nak nem volt ennivalója, ek
kor a tanács kegydíjat utalt 
ki részére.   (a kegydíj a szo
ciális segély fele) Ő 1960
ban halt meg, férje mellé te
mették.

A művész házaspár ha
marosan feledésbe merült. A 
sírra helyezett követ egy idő 
után az árokba dobták, a sírt 
benőtte a gaz és a cserje.

Szerencsére nem min
denki feledte el Raáb Ervint.

Kovács György festőmű
vész a sírkövet haza vitte, 
majd a horgásztanya udva
rán a követ felállítva, létesí
tettek egy Raáb Ervinről el
nevezett kis parkot. Kovács 
György többek segítségével 
a horgásztanyán egy Raáb 
Ervin kiállítást is rendezett. 

Rácalmáson még ma is 
többen büszkélkednek Raáb 
Ervin képekkel. 2006ban a 
Rácalmási Faluvédő Egye
sület egy emlékkiállítással 
tisztelgett és elevenítette fel 
Raáb Ervin emlékét. A ké
pek nagy részét a Szent Ist
ván Király Múzeumból és 
a Nemzeti Galériából köl
csönöztük, de jelentős volt 
a rácalmásiak által kölcsön
zött képek mennyisége is. 

2008ban a Rácalmási 
Faluvédő Egyesület elindí
totta a Raáb Ervin Művésze
ti Tábort. Évente, augusztus
ban 15 napon keresztül 812 
képzőművész alkot külön
böző témákban. 

Az elsők között volt Raáb 
Ervin síremlékének elké
szítése Czyránszki Mária 
szobrászművész dombor
művével. Sajnos a Raáb Er
vin Művészeti Tábor ma már 
nem működik.

A rácalmási városvédők, 
a rácalmási önkormányzat 
és településünk lakói fejet 
hajtunk Raáb Ervin emlé
ke előtt és mindent megte
szünk emlékének megőrzé
séért. 

Szalai Árpád
Forrás: 
Raáb Ervinék és Talliánék 

levelezése Csipkay Charleyval
Interneten talált írások

Raáb Ervin síremléke
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Karate eredmények
Májusban karate

versenyen vettek részt a 
Rácalmási Karate Klub  
sportolói Százhalombattán. 
Életük 2. versenye volt ez, 
nem okoztak csalódást. Kü
lönböző korcsoportokban 

indultak,mindannyian küz
delem kategóriában.

Eredményeink:
I. Bruzsa Márk
II. Dudás Eszter
III. Sohár Ákos
III. Nagy Richárd

Sohár Ákos, Bruzsa Márk, Kolumbán-Portik Emőke, Palczer Kitti, 
Dudás Eszter, Nagy Richárd

Amerikai futball mérkőzés
A Dunaújvárosi Stadion 

felújítási munkálatai miatt a 
Dunaújváros Gorillaz ame
rikai foci csapat a szezon
ból hátralévő mérkőzéseit a 
városon kívül bonyolítja le. 
Örömünkre szolgált, hogy 
a Rácalmás Sportegyesület 
labdarúgó pályáját és léte
sítményeit kérésünkre ren
delkezésünkre bocsájtotta. 
Köszönjük segítőkészségü
ket és vendégszeretetüket, 
melyekkel az előkészülete
ket és a lebonyolítást zök

kenőmentessé tették. Re
méljük a kilátogató kicsik és 
nagyok jól érezték magukat 
a mérkőzésen, buzdításuk
nak is köszönhetően a Go
rillák 21:7 arányban győz
tek az Egri Hősök ellen és 
megnyerték az alapszakaszt. 
Reméljük az elődöntőben 
is szurkolnak majd nekünk 
régi és új nézőink egyaránt, 
és kivívjuk a fináléba ju
tást, HAJRÁ GORILLÁK! 
www.gorillaz.hu                               

Bachrathy Kornél

Rácalmás is vízi megállóhely!
 A vízitúrázók tájékoztatására a vízi megállóhelyek mi

nőségét tanúsító védjegyet vezetett be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a Magyar KajakKenu Szövetség segítsé
gével. A tanúsítványt az első alkalommal 12 megállóhely
nek adták át a budapesti Rómaiparton.

Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium tu
rizmusért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a 
minősítést a Magyar KajakKenu Szövetség dolgozta ki, 
de a nemzetgazdasági tárca hagyta jóvá.

„A lapátos vízi megállóhelyek védjegy a vízi turizmus
hoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalát tanúsítja. A 
vízitúramegállóhelyeket minősítő rendszer szabadidős 
turisták és vízitúrázók ezreit tájékoztatja a vízi megál
lóhelyeken lévő szálláshelyek és nyújtott szolgáltatások 
minőségéről” – mondta Ruszinkó Ádám.

A helyettes államtitkár hozzátette, hogy a stilizált eve
zőlapátokat mutató védjegy egytől négy fokozatig utal a 
megállóhely minőségére.

A családi evezős túrák alakítják ki az igényt a gyerekek
ben arra, hogy felnőtt korban is evezzenek – mondta a tá
jékoztatón Simicskó István, az Emberi Erőforrások Mi
nisztériumának sportért felelős államtitkára, aki kiemelte, 
hogy kevés országnak vannak olyan jó adottságai a vízi 
sportokhoz, mint Magyarországnak.

„A bel és a külföldi vízitúrázók számára is nagy segít
ség, hogy tudhatják: a megállóhelyen milyen szolgáltatás
ra számíthatnak. A kajakkenu sportág pedig nem utolsó 
sorban bevételekhez juthat a vízi turizmus révén, amit sa
ját infrastruktúrájának javítására, vagy közvetlenül a ver
senysportra fordíthat” – tette hozzá Simicskó István.

Baráth Etele, a Magyar KajakKenu Szövetség elnöke 
pedig arról számolt be, hogy a szövetség kidolgozta a ví
zitúra megállóhelyek fejlesztéssel összefüggő stratégiáját, 
aminek alapján a következő években a bejárható Magyar
ország program részeként, EUs és hazai források felhasz
nálásával az ország rendkívüli adottságú vízfelületei minél 
több vízitúrázó számára válhatnak elérhetővé.

A tanúsítvány Bölcskei Ferenc vette át.
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FŰNYÍRÁST, IRTÁST VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel, 

elszállítással, mulcsozó 
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron, 

extra gyorsan!
Tel: 06 70 246 3800

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 egymásfél órás zenei blokkokat Gerendai Gá
bor szerkeszti, aki egyegy 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 8:0010:00, 17:0018:00; cím: 
Széchenyi tér 19. (a régi Polgármesteri Hivatal épü
let 4es irodája, irodavezető: Borné Pusztai Ildikó).

Elnökségi ülések időpontja: 
minden hónap első hétfője

Adószám: 18486496-1-07
Honlap: www.racalmasivarosvedok.hu
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. július 24én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2015. július 13án, hétfőn. Kérjük, hirdetései

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí
vóikat legkésőbb július 13ig  juttassák el a szerkesztőbi
zottságnak.

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

Email cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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

  
25/440-957

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 
40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal: 06-20-9726-597

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! Kecskés Kornél, 2015. április 16. Rácal
más, Tóth Á. utca. Györkös Kilián Líviusz, 2015. május 28., 
Halász köz. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek 
nincs információjuk.
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Várjuk az érdeklődőket június 27-én a Duna-parton!

A Magyar Vízitúrázók Napja – Rácalmáson is
A Rácalmás SE Vízi és Szabadidősport Szakosztály is 

csatlakozik a Magyar Vízitúrázás Napja rendezvényeihez.
Nyílt napot szervezünk június 27. (szombat) 10-től 12 

óráig, ahol ki lehet próbálni a vízitúrázás eszközeit.
Helyszín: Rácalmás kikötő.

Bölcskei Ferenc

A hazai vízi kultúra évszá
zadokra nyúlik vissza, hely
zetünk, vízi sport sikereink 
világszinten is kiemelkedőek. 
Elengedhetetlen, hogy közös 
civil összefogással és nagylel
kű természetszerető szpon
zorok támogatásával legyen 
ennek a kiemelkedő nemzeti 
értéknek egy saját napja. 

A DunaRégió Vízitu
risztikai Szövetség 2015
ben is meghirdeti az ország 
teljes területére, összes vízére 
a Magyar Vízitúrázás Nap
ját és várja a csatlakozókat, 
akár szervezőként, akár túrá
zóként. Az eseményhez bár
ki csatlakozhat! Az egyedül
álló rendezvénysorozat célja: 
egy országos méretű rendez

vénysorozathoz kötött NAP 
létrehozása, a vízi sportok, a 
hazai vízitúrázás és a vízte
rületek népszerűsítése, ma
gyar vízi kultúra és törté
nelem széles körben való 
megismertetése és életben 
tartása.

Ehhez a jó kezdeménye
zéshez csatlakozott a  Rácal
más SE Vízi és Szabadidő
sport Szakosztálya. 

Kérjük, vegyenek részt 
minél többen a nyílt napon!


