2016. február XXIII. évfolyam 2. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is!

Nőnap

A közelgő nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a Rácalmáson
élő lányokat, asszonyokat,
nagymamákat, vagyis a
HÖLGYEINKET!
Boldogságot, egészséget
és vidámságot kívánok nekik nemcsak az ünnepen,
hanem a mindennapokban
is!
Schrick István
polgármester

A sportcsarnok látványterveit is
bemutatták (A terveket márciusban ismertetjük részletesen.)

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Megismerhettük a terveket
Zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterme a
képviselő-testület idei közmeghallgatásán is, amit február 9-én tartottak. A folyamatos és jelentős érdeklődés
bizonyítja, hogy a rácalmásiakat foglalkoztatják a lakóhelyüket érintő kérdések, figyelemmel kísérik a
fejlesztési
elképzeléseket.
Konstruktív, tervismertető
és problémamegbeszélő volt
a közmeghallgatás ezúttal is.
Erős múlt év után újabb
fontos és jelentős feladatok
megoldására készül idén
Rácalmás önkormányzata
– derült ki a közmeghallgatáson polgármesterünk,
Schrick István tájékoztató-

jából. Tavaly az óvoda többlépcsős, teljes felújításának,
modernizálásának befejezése számított a legnagyobb
eredménynek,
amelynek

köszönhetően
gyönyörű,
bölcsődével gazdagított intézménye lett kisvárosunknak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Óvoda: beíratási szülői
értekezlet!
Március 15.
– ünnepeljünk
együtt!

Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezendő
nagyszabású és különleges
megemlékezésre!
(Program a 24. oldalon.)
Schrick István
polgármester

2016. február 24-én 17 órai kezdettel tájékoztató
szülői értekezletet tartunk intézményünk tornatermében a következő tanévben iskolát kezdő gyermekek szülei részére.
Itt megismerkedhetnek a szülők a leendő első osztályos tanító nénikkel, tanítási módszereikkel.
Lehetőség nyílik az iskolakezdéssel kapcsolatban
felmerült kérdések megbeszélésére.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Pálinkás Tiborné
intézményvezető
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Fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden
hónap első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpont:
2016. március 2.
Kukucska Gyula
Helyszín: Polgármesteri
hivatal, a fogadóórák minden alkalommal 15-17 óráig
tartanak.
Mód van arra, hogy a fenti képviselői alkalomra külön
is konkrét időpontot kérjenek – ebben az esetben nem
kell várakozniuk, hanem akkor kerülnek sorra, amikorra
az időpontot kérték Az időpontot Rácalmás jegyzőjével,
dr. Györe Andreával egyeztethetik a 25/517-866-os telefonszámon.

Az avar és kerti
hulladék égetésének időpontjai 2016-ban!

Március 03-án, 04-én
Április 07-én, 08-án
Szeptember 01-én, 02-án
Október 06-án, 07-én
November 03-án, 04-én
Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni!

Szelektív
hulladékgyűjtési
időpontok:
március 23.
április 27.
május 25.
június 29.
augusztus 24.
szeptember 28.
október 26.
november 23.
december 29.

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi
költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK
Megnevezés
Működtetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Költségvetési működési célú bevételek összesen
Felhalmozás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen
Finanszírozási műveletek
Pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Költségvetési bevételek mindösszesen
KIADÁSOK
Megnevezés
Működtetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Költségvetési működési célú kiadások összesen
Felhalmozás
Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen
Finanszírozási műveletek
Finanszírozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Költségvetési kiadások mindösszesen

2016. évi
költségvetési javaslat
26 924
2 756 800
55 041
2 500
104 105
2 945 370
191 999
8 155
600
200 754
250 000
250 000
3 396 124
2016. évi
költségvetési javaslat
349 885
98 771
634 099
22 254
1 242 755
2 347 764
1 039 261
9 100
1 048 361

0
3 396 124

Fontos tudnivaló: A Hankook Tire Magyarország Kft. által fizetett iparűzési adó bevételből
megállapodás alapján Dunaújváros Önkormányzatának utalandó összeg: 1.185.000 eFt
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Lesz új ravatalozónk és elkezdjük a sportcsarnok építését

Konstruktív volt a közmeghallgatás
(Folytatás az 1. oldalról.)
De az óvodaberuházás mellett számos útépítést, csapadék-vízelvezetést oldott meg
önkormányzatunk, zömében
saját forrásból. Idén az új ravatalozó építése, valamint a
sportcsarnok elkezdése a fő
vonulat.
Az útépítéseket és a vízelvezetési gondok megoldását
folytatni szeretné Rácalmás
önkormányzata 2016-ban,
és – mint az a hozzászólásokból kiderült – erre jelentős igény is mutatkozik
nálunk. Most például a csúszásveszélyes löszparttal határos Király utcában lakók
háborogtak, többen is hozzászóltak, Horváth László
például elmondta: nem tudják elfogadni, hogy a szomszédos Pincesor partfalomlásai miatt nincs nekik se
normális útjuk, se járdájuk.
A polgármester válaszából
(valamint az írásunkhoz tartozó keretes hírből) kiderül,
súlyos a probléma. A beruházást már tavaly szerette
volna megoldani az önkormányzat, olyaannyira, hogy
kiírta a Király utca útépítésének kivitelezésére a közbeszerzési eljárást, ám azt
vissza kellett vonnia, mert
akkor is beszakadt a Pincesor. Azóta dolgoznak a partfalmegerősítésen, támfalat is
építtettek a múlt évben, de
két hete megint partfalomlás volt a Pincesoron. Tehát

amíg onnan nem tudják elvezetni a vizet, addig – érthető módon – a Király utcaiaknak sajnos várniuk kell az
útépítésre.
Schrick István polgármester ismertette az idei fejlesztéseket is a közmeghallgatáson. Elmondta, hogy
kerékpárutat szeretnének a
Kulcsi út mellé, lejár a kikötő engedélye, ott is felújításokra lesz szükség, építik a
zsilipet. Terveket készíttetnek, például a Millenniumi
tó és park felújítására, valamint átalakítással együtt újragondolják a régi polgármesteri hivatal épületének
hasznosítását.
A legfőbb irány azonban
a sportcsarnok és a ravatalozó lesz ebben az évben.
De a fürdőberuházásról sem
mondott le az önkormányzat – hangsúlyozta polgármesterünk elsősorban azok-

A Király utcával határos Pincesoron újabb pincebeszakadás történt az elmúlt hetekben. Rácalmás önkormányzatának vezetői jelentették a történteket a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékeseinek, és helyszíni szemlére
hívták a hivatal szakembereit. Továbbá a Belügyminisztérium pince és partfalomlásokkal foglalkozó kárelhárítási
bizottságának munkatársai szintén a helyszínen győződtek meg a partfalproblémákról.
Az önkormányzat benyújtotta a vis maior igényét a károk rendezésére. Az önkormányzat keresi a kárelhárítást
követő megoldásokat a Pincesoron kialakult helyzetre.

hoz szólva, akik már nagyon
várják a fürdő elkészültét.
Annak előkészítése, engedélyeztetése viszont hosszadalmas procedúra. – Nem
gyűjtögethetjük és tartogathatjuk rá pénzt az önkormányzat számláján, miközben számos megoldásra váró
feladat van a településen,
hanem dolgozunk az engedélyeztetésen, közben pedig
haladunk előre, igyekszünk
megoldani a többi teendőt,
mondta Schrick István
Felvezetője után a ravatalozó, majd a sportcsarnok
látványterveit mutatta be
Zsigmond László főépítész
az érdeklődőknek. A temető üzemeltetését tavaly vette át az önkormányzat, és a
településvezetők egyeztették a kegyeleti épület terveit a püspökséggel, valamint
Szemere János plébánossal.
A 30 méter hosszú épületnek a templomtól körülbelül
60 méterre találtak megfelelő helyet a temetőben, tengelyét a sírkert középső bejárata felé tájolták. A látványos
tervbemutatón elhangzott: a
lélekharang-tornyos épület
zárt ravatalozóteréhez fedett
előtér, valamint egy nyitott,
90 négyzetméteres burkolt
tér csatlakozik majd.
A sportcsarnokot a művelődési ház melletti parkolótól

lehet majd megközelíteni, a
Béla köz felől. Hármas funkciót lát majd el, alkalmas lesz
egyszerre három testnevelés
óra megtartására (hat öltözővel), sporteseményekre és
edzésekre, valamint rendezvényekre. A kézilabda méretű
pályának a nézőtere 200 fős
lesz, ám rendezvények esetén az épület 900 résztvevő
befogadására lesz alkalmas,
ennek megfelelően alakítják
ki a menekülési utakat is. A
csarnokban egy kisebb edzőterem is lesz, öltözőkkel, továbbá két szabadtéri pálya is
tartozik az épülethez, egyik
a már elkészült görpálya. (A
tervezett beruházásokat a
Rácalmás újság márciusi számában mutatjuk be részleteiben.)
A főépítész terveit és ismertetőjét tapssal köszönték meg a közmeghallgatás
résztvevői. Majd a kérdések következtek. Az Iskola utcában lakó hölgynek
válaszul elmondta Schrick
István, hogy a gyógyszertár és a posta akadálymentesítése tényleg fontos lenne, erre levélben felhívják
az illetékesek figyelmét. Szó
volt a kóbor, illetve kóborló kutyákról, pincebeázásról, az állomás kitáblázásáról. Kissné Hullmann Vilma
megköszönte az óvárosi emlékművet és azt, hogy szép,
gondozott a temető. Balatoni Kálmán a Martinász utcai
közvilágítási gondokat és a
6-os út melletti, a lakóteleppel határos zöldsáv folyamatos ritkításának problémáját
is felvetette egyebek mellett. Számos helyi dologról
volt még szó, Fejős Tamás
például kérdéscsokorral érkezett, amelyben szerepelt a
6-os úti távolsági buszmegálló behozatala a városba és a
Somogyi Béla utca parkolási
gondjai is.
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Könyvbemutató március 15-én, az ünnepségen

Szalai Árpád: Emlékezzünk régiekre

Rácalmás március 15-ei ünnepségén lesz a könyvbemutatója a településünk múltjának
egy jelentős és nagyon érdekes
szeletét bemutató könyvnek. A
kötet írójával, a múltat, nagyjaink életét, munkásságát kutató Szalai Árpáddal beszélgettünk.
– Mi motiválta ennek a kötetnek az összeállításában?
– Mi rácalmásiak nem ismerjük településünk múltját.
El vagyunk foglalva a munkánkkal, a családdal, vagy éppen nemrég költöztünk Rácalmásra... Mert azért azt tudni
kell, hogy kisvárosunk lakóinak csak kis része tősgyökeres,
legtöbbjük most, vagy évekkel,
évtizedekkel ezelőtt költözött
ide, zömük munkája dandárjában van, aki dolgozik reggeltől estig. Nekik íródott ez a
könyv. Ne gondolják, hogy én
töviről hegyire ismerem Rácalmás történetét. Nekem is új
nagyon sok minden. Keresek,
kutatok, hogy összeálljanak
a történetek. Rácalmás híres
embereit keresem, kutatom,
hiszen azokról több információ maradt fenn, és rajtuk keresztül egész településünket is
megismerhetem. Szerencsére
ehhez ma már nem kell a levéltárakat, könyvtárakat bújni, mert az internet léte nagy
segítség, hiszen megtalálhatók
az 1800-as, 1900-as évek dokumentumai, újságjai, a Vasárnapi Újság, a Pesti Hírlap
és még sorolhatnám, amiből
kiolvasható az akkori korok
emberének élete, munkássága.
Megfigyeltem például, hogy a
19. században, a szabadságharc
után, talán éppen a bukás és az
elnyomás is hozzájárul, hogy
milyen erős társasági és társadalmi élet alakult ki egyes településeken, például Rácalmáson. Elcsodálkozhatunk azon,
hogy itt kórházat, szegényházat alapítottak, egyesületeket hoztak létre, jótékonysá-

gi rendezvényeket szerveztek.
Ez nagyon jellemző volt a mi
városunkra abban az időben.
Valamint rengeteget köszönhetek feleségemnek, Ilinek és
Tóth Józsefné Gyöngyinek,
akik nagy segítségemre voltak a kutatómunkában. Meg�győződésem, meg kell ismerni
lakóhelyemet, annak múltját
ahhoz, hogy szeressem azt és
tegyek érte, azért a közösségért, ahol élek. Ezt helyezem
előtérbe. Rácalmás múltja különösen olyan, ami szerethetővé teszi a települést. Ezek a
motivációk uralták a kutatásunkat.
– Mosonyi Mihályhoz fűződő
jó baráti kapcsolata, Misi bácsi
példa értékű munkássága hatással volt önre?
– Mindenképpen. Ha
Mosonyi Misi nincs, és nem
írja meg az Egy rácalmási a
régi Rácalmásról című könyvet, ami alapmű, akkor talán én
sem indultam volna el ebbe az
irányba. Sem előtte, sem utána nem született hasonló alkotás. Ez alapján kell elindulni
és lehet rá építeni. Valójában ő
keltette fel az érdeklődésemet,
aztán egyre többet és többet
megtudtam, és az új információk egyre kíváncsibbá tettek és ösztönöztek a továbbiak megismerésére. Halála nagy
veszteség számunkra.
– Beszélne a könyvről?
– Az Emlékezzünk régiekre című könyv alapja a hírességeink életét bemutató sorozat,
amely a Rácalmás újságban jelent meg az elmúlt évben rendszeresen. Azokat az élettörténeteket bővítettem, valamint
újabb személyeket vontam
be a bemutatásba. A kutatások során magam is megdöbbentő felfedezéseket tettem,
olyan emberekre, cselekedetekre bukkantam, amelyek jelentősek. Gondolok itt például
a Paczona István huszár kapitányra, akinek a vakmerő csele-

kedetei országos hírűek voltak.
Megkerült egy egész ezredet,
és a Dráván kelt át a huszárjaival, hogy ők tűzzék ki a túlparton a zászlót, amikor Boszniát kellett bevenni. Másik ilyen
nagy ember a Posztóczky Károly, aki világhírű volt, Rácalmáson született, ősei itt éltek.
Elvégezte az egyetemet, mellette tanulmányokat folytatott és csillagász lett. Csillagdát épített, egyesületet hozott
létre, meteorológiai kutatásokat végzett, adatait Budapestre
továbbította. Érdekességként
említhetem Nagy Sándort, a
templomépítőt, Bóna Jánost,
az aranyembert, Nagy Istvánt,
az ´56-os forradalom rácalmási
vezetőjét, vagy éppen a Teleszky testvéreket, Teleszky Jánost,
a pénzügyi világ fejedelmét és
Teleszky Dezsőt, a királyi udvarház testőrét. És akkor még
nem beszéltünk a Bayokról.
Náluk gyilkosságtól a családi
viszályokig minden volt, ami
egy filmszerű családregénybe
illő történet. A Bay élettörténet összefügg a Posztóczkyval
és Jankovich Olgán keresztül
az ő híres családjával is. Például Bay Géza beszél arról, hogy
őt meg akarják gyilkolni. Végrendeletében előírta, milyen
kriptát készítsenek neki. Most
is ott áll a kis kriptája, ahova ő
kijelölte annak a helyét, a temetőben a kápolnadomb oldalában. Kérte, hogy balzsamozzák be a testét, negyvennyolc
óráig ne temessék el, hanem
figyeljék meg, hátha felébred.
Meghatározta azt is, hogy a
kriptája kétszemélyes legyen,
két ablakkal és legyen belül
egy kulcs, amivel kinyithatja az
ajót, mert ha mégis megmérgeznék és abból feltámad, akkor ki tudjon jönni. Nos, ilyesmiket találnak a könyvben.
Nem beszélve Hattyufyakról, Rácalmáson Kristófot ismerjük leginkább, de volt egy
fia, aki a maga korában meg-

határozója volt megyeszékhelyünk kulturális életének. A
székesfehérvári István király
múzeum alapját ő teremtette
meg. Látja, végeláthatatlanok
a múltbéli történeteink.
– Úgy tudom, a könyv bemutatója is érdekes lesz.
– A kötetet március 15én mutatjuk be, mégpedig a
Márkus féle kúriában, ami
most a művelődési ház. Abban a nagyteremben lesz a
Márkusról szóló színdarab
előadva, amelyben a házigazda és barátai rendszeresen
összejöttek és tárgyalták a reformkor problémáit, a Habsburg elnyomás lehetőségeit,
a kitörés lehetőségeit. Most
Márkus életét viszi ott színre
a Baksa László vezette színjátszókör. A könyvemet ott, a
bemutatón lehet először kapni, majd utána a művelődési
házban, a Jankovich-kúriában
és a polgármesteri hivatalban
lehet beszerezni.
Itt Rácalmáson koncentráltan vannak jelen azok a feltételek, amelyek szülik, vagy
vonzzák a kiemelkedő teljesítményeket nyújtó hősöket.
Külön kiemelem a 70-80 fős
zsidóságot, akik valamennyien tanultak és példát mutattak a falusiaknak abban, hogy
gyerekeiket tanították. Szóval miért választották a nemzet kiválóságai Rácalmást, illetve hogyan kötődnek ide?
Ezekre a kérdésekre is választ
kaphatnak a könyvből. A bemutatott hőseink igen széles skálán éltek. Természetesen, nem minden szereplő hős
vagy példakép, de ettől még
lehetnek különlegesek vagy
érdekesek is, olyanok, akikkel érdemes megismerkedni,
vagy akikről szívesen olvasunk. Ajánlom ezt a könyvet minden rácalmási lakosnak, hogy jobban megismerje
és ezáltal még jobban szerese
lakhelyét.
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Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület 2016. évi közgyűlése
A városvédők közgyűlésére 2016. február 19-én végül
a határozatképesség biztosítása miatt 17 órától a rácalmási
művelődési házban került sor a
megjelent 110 fő részvételével.
A közgyűlésnek öt napirendi
pontja volt. Ezek: Beszámoló
a 2015-ben végzett tevékenységekről, az egyesület 2015. évi
gazdálkodásáról, a felügyelőbizottság jelentése, a 2016. évi
munkaterv és költségvetési terv
és egyéb témák.
Az egybegyűltek egy perces néma csenddel emlékeztek
meg az egyesület két elhunyt
tagjáról: Krausz Ferencnéről és
Arnóczky Ilonáról, majd meghallgatták, ahogy Kondor Károly Köszöntő című saját versét
előadta. A közgyűlés levezető
elnökének Steiner Lajost, jegyzőkönyv vezetőnek Puskás
Apollóniát választották a megjelentek.
Bodnár Sándor, a Kós Károly-díjas városvédő egyesület elnöke kezdte a közgyűlést
a 2015. évi tevékenységek ös�szegzésével. Az elnökségi ülések rendben minden hónap első
hétfőjén meg lettek tartva. A
2015-ös évben három rendkívüli közgyűlést kellett tartani a
közhasznúság miatt. A köztereken lévő virágágyások gondozása a nagy szárazság miatt gondot okozott, ezért elismerés jár
többek közt Kiss Sándornak, a
Cimbora Klubnak és a Református Gyülekezetnek. 2015ben az egyesület lelkes és dolgos tagjai mintegy négy ezer óra
önkéntes és önzetlen munkaórát dolgoztak Rácalmás város
szépítéséért és jobbá tételéért.
Külön köszönet jár Bor Imréné
Ildikónak és csapatának. A fásítási program is elindult a tavalyi
évben Steiner Lajos és az ő tíztizenkét fős csapata többek közt
a Helyes Imre és a Tóth Árpád
utcákban ültettek fákat az önkormányzat faültetési terveit is
figyelembe véve. A városvédők
két nagy rendezvénye is megva-

lósult tavaly, az Almavirág Fesztivál és a Tökfesztivál, sajnos az
időjárás nem volt kegyes, így a
tökfesztivál 9 MFt-os veszteséggel zárult. A vasúttörténeti park kialakítása is már a vége
felé közelít. 2015-ben a városvédők szervezete átvette a Rácalmás Oktatásért Alapítványt,
amely tulajdonképpen az iskola és az ott tanuló gyerekek támogatását jelenti. Tárgyi eszköz
vásárlások is megvalósultak, így
elektromos korongozó, az étkező kocsiba pedig klímaberendezés és projektort vettek. A városvédők elnöke megköszönte
Schrick István polgármesternek
a korrekt munkakapcsolatot a
két szervezet között, és gratulált
a méltán megérdemelt Podmaniczky-díj elnyeréséhez. A helyi
nagyvállalat, a Hankook Tire
Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatójával, Lee Sang Il úrral is példás az együttműködés.
A koreai ételkóstoló a Tökfesztivál egyik fénypontja, érdekessége. A leendő vasúttörténeti
park kialakításában nagy támogatást, segítséget kaptak a városvédők a MÁV Zrt. dunaújvárosi egységétől is. Végezetül
az elnök megköszönte minden rácalmási lakos segítségét,
együttműködését és támogatását, aki tettekkel, anyagilag vagy
akár csak ötletekkel támogatta a
városvédők tevékenységét.
Bodnárné Surányi Gabriella ismertette a közgyűléssel az
egyesület eredménykimutatását, mérlegét, kiegészítő mellékleteit és a közhasznúsági
jelentést. A rossz időjárás miatt pénzügyileg rosszul sikerült
rendezvények miatt az egyesület
eredménye mínusz kilenc millió
forint. A mérlegben a huszonöt
évre megvásárolt mozdony miatt hét millió forintos eszközérték szerepel. A városvédők
támogatói közt szerepel mások
mellett Rácalmás Város Önkormányzata, a Hankook Tire
Magyarország Kft., a Nemzeti
Kulturális Alap, az ISD Duna-

ferr Zrt., a Hamburger Hungária Kft. és a MÁV Zrt.
Szalóki-Oros Brigitta, a felügyelőbizottság vezetője elmondta, hogy a 2015-ös évben

gozik a városért. A város 2016.
évi beruházási tervei közt szerepel a ravatalozó, a temető, a régi
templom a szerb templom felújítása, kút fúrása a tó környé-

két alkalommal végeztek ellenőrző vizsgálatot és mindent a
törvényi előírásoknak megfelelőnek találtak.
Bodnár Sándor a jelenlévőkkel ismertette a 2016. évi
munkatervet, a főbb témakörök: az Almavirág és a Tökfesztivál megszervezése, a mozdony
és a vasúttörténeti park befejezése, a fásítások további folytatása és az iskola támogatása.
Az elnök havi bontásban is elmondta a tagoknak a részletes
feladatokat. A tervek közt szerepel többek közt a rácalmási
sziget tanösvény felújítása, a
TeSzedd! mozgalomban való
további részvétel, a Virágos
Magyarországért környezetszépítő versenyben elnyert ötszáz
darab cserje elültetése és a temető előtti járdára a virágládák
kihelyezése. A tavalyi és az előző évek Almavirág Fesztiváljának pénzügyi adataiból merítve
a városvédők elhatározták, hogy
a 2016-os évben ezt a fesztivált
kétnapos rendezvényként fogják megszervezni.
Schrick István, Rácalmás
polgármestere felszólalását a
köszönet szóval kezdte, ugyanis
kiemelkedően fontosnak tartja,
hogy köszönetét kifejezze, azok
felé, akik tették a dolgukat,
mert kivételes az az összetartás,
az az élet, amit a városvédők
tagjai közt tapasztal nap, mint
nap. A város és az önkormányzat együtt gondolkozik és dol-

kére, a babos-kerti lépcső megépítése és a Sportcsarnok jövő
évi átadása.
A hozzászólók kérdései az
alkotótábor, az örökzöldek, az
öreg fűzfák, a nyesedékek és a
kúria tájékoztató tábla témákban hangoztak el. Az alkotótábor támogatása akkor fog ismét
komolyabban előtérbe kerülni,
amikor sikerül időtálló alkotásokat létrehozni, mivel a mostani fa alkotások belseje elkezdett
szétrohadni. Az örökzöldek telepítése a városi fejlesztési tervekkel összhangban kerül megtervezésre, idén valószínűleg a
kúriába vezető út domboldalának beültetésére kerül sor. A
piacon lévő öreg fűzfák megmetszése sokat segített a fák
fiatalításában. A nyesedékek
hasznosítására aprítógép beszerezésére került sor az önkormányzat részéről. A kúria útba
igazító tábla megnagyobbítása
is szükséges a fesztiválokra érkező látogatók jobb tájékoztatása miatt. Végezetül felhívás
hangzott el a rácalmási vállalkozókhoz a szerb templom világításának közös megoldására.
A városvédők a komoly témák megbeszélését követően egy vacsorával egybekötött
táncos évnyitó rendezvényt
tartottak, hogy a könnyedebb
hangulat és a megérdemelt szórakozásnak is lehetőséget adjanak.
Tóth Szilvia
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Almavirág beköszöntő
Az idei Almavirág Fesztivál kétnapos rendezvény
lesz, időpontja: április 2324. A megszokott egészségügyi szűrések, programok a
szombati napon lesznek 10
és 13 óra között. Azon látogatók, akik négy egészségügyi szűrésen vesznek részt
(a negyedik akár a Botkóstoló című nordic walking
oktatás is lehet), megkapják
díjmentesen a délutáni belépőjegyet. Továbbá ezen látogatók közt kisorsolásra kerül
öt darab vérnyomásmérő és
Dechatlon ajándékok is. Az
almás süti - hagyományos
almás lepény és különleges
almás sütemény - versenyekre benevezők mindkét napra
belépőt kapnak.
Az alternatív gyógymódok világába is bepillantást
nyerhetünk. A sport aktivitásunkat a vasárnapi gya-

logtúrán, illetve a kerékpáros almatúrán élhetjük ki.
A szervezők kerékpárkölcsönzésre lehetőséget biztosítanak. A Dechatlon sportáruház
jóvoltából
szabadtéri sporteszközöket lehet kipróbálni. „Együtt a
család” címmel interaktív, játékos vetélkedő is lesz.
Lényege, hogy a
család három generációja játszik egyszerre a versenyen. A kisebb
gyermekek számára kézműves foglalkozások és játszóház lesz a megszokott
helyszínen. Nekik szól az
újdonságként tervezett aszfaltrajz-verseny is.
A programok közt szerepel a Testünk a csoda, inte-

raktív kiállatás és játszóház
a kúria termeiben, amely
egész héten – hétköznapi
napokon ingyenesen – látogatható lesz április 18-24.
közt.
Az ökoturisztika nagytermében szombaton 15 órától
Schobert Norbi életmód előadása lesz
hallható, látható. Vasárnap ugyanitt
14 órától Tari
Annamária,
klinikai pszichológus, pszichoterapeuta a
könyveiből szemezget.
A nagyszínpad helyi fellépőkkel indul: a Napsugár Asszonykórus, a Barina Néptáncegyüttes, a
rácalmási jazz balett csoport, a Manóvár óvoda és a
Violin művészeti iskola előadásaival. Gyerekprogramok
is lesznek a nagyszínpadon,

ezek a Portéka színpad, Farkasházy Réka és a Tintanyúl
zenekar. Nem maradhatnak
el az aktív sportokat népszerűsítő bemutatók sem, mint
például a Gymstic Nórával
mozgás és fitness óra, a dinamikus Kanggo Jumping
és a dunaújvárosi No Controll csoport látványos hiphop táncos-zenés műsora
sem. Sztár fellépőként várjuk
többek közt Bereczky Zoltán színész-énekest, Peter
Srameket, a Sztárban sztár
szlovák versenyzőjét, a Honeybeast együttest, akinek
lendületes és élettel teli énekesnője Tarján Zsófia, Hernádi Judit lánya, a Margaret
Island együttest, akik magyar népzenei ízzel kevert
folk-pop zenét játszanak és
a mindig vagány pop-funkrockot játszó Hooligans
együttest.
Tóth Szilvia

7

Rácalmás

2016-ben is folytatódik a „Virágos Rácalmás”
és „Szép Porta” verseny
Az évek óta meghirdetett,
városunkat szépítő mozgalmat
szeretnénk 2016. évben is meghirdetni. A „Virágos Rácalmás”
és „Szép Porta” címek elnyerésére külön-külön, de együtt is
lehet pályázni.
A 2016. évi versenykiírásunkban idén is lehetőséget
adunk városunk minden lakójának arra, hogy saját magán
kívül akár szomszédját vagy
ismerősét is benevezheti a versenybe, amennyiben úgy ítéli meg, hogy utcafrontja, udvara vagy kertje alkalmas és
érdemes az értékelésre. Így a
„szerénységből” szemet gyönyörködtető virágoskerteket,
ízléses előkerteket és harmonikus környezetet gondozó
rácalmási lakosok nem fognak kimaradni a versenyből.
Bátorítjuk Önöket, hogy jelöljék szomszédjukat vagy barátjukat, hisz ezzel a gesztussal
örömöt és elismerést is szereznek nekik.
2015-ben harmincöten jelentkeztek a „Szép Porta”, hetvenöten a „Virágos Rácalmás”
versenyre, mindkét kategóriára pedig huszonnyolcan jelentkeztek. A tavaly novemberen
megtartott értékelési ünnepségen nyolcvankilenc díja-

zottnak, köztük hét szép porta
tulajdonosnak tudtunk gratulálni és átnyújtani a díjakat.

A pályázás feltételei:
A „Virágos Rácalmás” I. II.
III. helyezés elérésének feltétele, hogy az utcafront folyamatosan szép, gondozott, virágos
legyen tavasztól őszig, amíg
az időjárás engedi. Ebben a kategóriában
a kerítésen kívüli, inkább a sokféle
és igényesen ültetett virágosítás a fő
szempont.
A „Szép Porta” cím
elnyeréséhez nem lesz elég
csak az udvar és a kert mutatós
látványa, szükséges lesz az utca
látképének előzőekben említett
rendezettségére is. Itt tehát a
kerítésen belüli rend és szépség,
és ennek az utcafronttal való
összhangja számít.
Jelentkezés:
A versenyekre a jelentkezési
lapokon 2016. április 30-ig lehet nevezni.
Jelentkezni lehet interneten
a Városvédők honlapján közzétett Jelentkezési lap kitöltésével, illetve a Rácalmás újságban elhelyezett Jelentkezési lap
egyesületünkhöz történő el-

juttatásával. Ezt személyesen
- nyitvatartási időben (szerdánként 8-10 és 17-18 óra között) - az egyesületünk irodájában adhatják le a régi városháza
épületében, vagy a bejáratánál található postaládába is elhelyezhetik. A jelentkezési lap
honlapunkról is letölthető és
így természetesen jelentkezésüket e-mailen
is eljuttathatják az
info@racalmasivarosvedok.hu címre.
Értékelés:
A jelentkezettek
névsorát összesítjük és
az értékelő csoportoknak átadjuk, hogy önálló munkájukat május hónaptól indítani
tudják. Májustól szeptemberig három darab háromfős csa-

SZÉP PORTA*   VIRÁGOS RÁCALMÁS*



Az ülésen még a következő témák, tervek kerültek
megbeszélésre:
– A vasútállomás melletti
városvédő park kerítésének
kiépítése
– Raáb Ervin művészeti
tábor lehetséges támogatása,
a művészeti alkotások helyi
szervezetnél való kihelyezésének kérdése
– Az októberi EU-s környezetvédelmi héthez való
csatlakozás megvizsgálása
– Vidékfejlesztési Program
pályázatának átvizsgálása


név
cím

* Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni az akcióban
(egyszerre mindkettő is jelölhető)

Városvédők – elnökségi ülés
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület idei évi
első elnökségi ülését 2016.
január 11-én 17 órakor tartotta az egyesület irodájában. A főbb témakörök a
2016. évi munkaterv, a februári közgyűlés, az Almavirág Fesztivál, valamint a fák
és cserjék elhelyezési javaslata volt. Az elnökség minden
hónap első hétfőjén ül ös�sze, hogy együtt megvitassa
és eldöntse az egyesület szokásos és új aktuális teendőit,
programjait.

pat - mindegyik külön -külön,
adott időpontban - értékeli
mindkét versenykategória látványát. Fényképek készítésével dokumentálják a látottakat,
azok összhatását, ami meg is
fog jelenni honlapunkon, illetve
az újságban. Eredményhirdetés
várhatóan ősszel, október illetve november lesz, a pontos időpontot jelezni fogjuk.
Tudjuk, hogy Rácalmás lakosai szeretik a sajátságosan kialakított és rendben tartott környezetüket, melyre büszkék is
lehetnek, ezért bízunk abban,
hogy a hagyományosan meghirdetett versenyünkhöz egyre
többen csatlakoznak. Szeretettel várjuk a nevezéseket.
Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület

– Általános iskolai eszközbeszerzések
– Közös játszótérpályázat a Hankook Tire Hungary Kft.-vel és az önkormányzattal
– Temető melletti megfelelő alakú és anyagú virágládák kiválasztása, javaslata
Az elnökségi ülést követően döntés született arról,
hogy az egyesület honlapját
meg kell újítani, így ugyanazzal a tárhely-szolgáltatóval,
de új formában, külalakban
és rugalmasabb kezelőfelü-

lettel várhatóan márciusban
lesz kész az új honlap, melynek elérhetősége természetesen változatlan lesz (racalmasivarosvedok.hu).
Elkészültek a városvédők
hivatalos dokumentumai is:
a mérleg, az eredmény-kimutatás, a közhasznúsági jelentés, a kiegészítő melléklet,
a 2016-os pénzügyi terv és
munkaterv, valamint a tavaly
augusztusi, a törvényszék által már elfogadott alapszabály.
Tóth Szilvia
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Janikovszky Emlékkiállítás

Rácalmáson is sok látogatót vonzott a Móra Könyvkiadó
szervezésében országos körutat járó Janikovszky Éva Emlékkiállítás. A rengeteg érdekes kiállított tárgy – köztük az
írónő legendás, Mercedes névre hallgató írógépe – megtekintése mellett a programban filmvetítés is szerepelt, jól szórakoztak a gyerekek a Réber László rajzaiból készült animációs filmeken, amelyek mondanivalója ma is aktuális. Aki
pedig kitöltötte a kiállításhoz kapcsolódó feladatlapot, Janikovszky-könyveket nyerhetett.

Szia, Ilus!

Január végén tragikus
hirtelenséggel elhunyt Arnóczky Ilona. Ennyi a kegyetlenül rövid hír. Mögötte azonban rengeteg emlék
sorakozik, egy-egy pillanat,
egy mozdulat, egy mosoly.
Ilust mindenki ismerte Rácalmáson, pótolhatatlan közösségi ember, a Cikk-Cakk
Foltvarró Klub fáradhatatlan vezetője, a városi rendezvények elmaradhatatlan segítője, sok-sok ügyetlen kis
gyermekkéz türelmes irányítója volt. Hiánya nagyon fáj
sokaknak, de a veszteséget
apró kis örömök enyhítik:
hiszen naponta rápillant-

hatunk az alkotásaira, keze
nyomát számtalan szépséges
tárgy őrzi. S mondják, nem
halt meg, akit nem felednek… Ilus, itt vagy velünk!
Szilágyi Irén

Új nyitva tartás:
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 tartása:
Hétfő:
ZÁRVA
Kedd:
10-18
Szerda:
10-20
Csütörtök: 10-18
Péntek:
10-18
Szombat:
10-16
Vasárnap:
ZÁRVA

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi elérhetőségeken adunk felvilágosítást:

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31.
Telefon, fax: 25/440-456
e-mail: racmuvhaz@racalmas.hu

Kézműves Műhely

Folytatódik a művelődési ház kreatív sorozata felnőtteknek.

Február 27-én színes-illatos,
pezsgő fürdőbombákat,
március 19-én selyemvirág alapú
tavasztündérkéket, tavaszi
díszeket készítünk.

A foglalkozások 10-12 óráig tartanak, nyersanyagköltség 1000 Ft/fő.
Kérjük az érdeklődők előzetes jelentkezését a 440456-os telefonszámon vagy a Facebookon!

Rácalmás
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Tisztelt Olvasóink!
A könyvtár működésében
néhány változás lépett életbe
februártól.
Megváltoztak a könyvtárhasználati díjaink, a felnőttek esetében a környékbeli településekhez hasonló
nagyságrendű, 1000 Ft-os
éves díjat vezettünk be, gyer-

mekek számára viszont 16
éves korig teljesen ingyenes
lett a könyvtár látogatása.
Változott a nyitva tartási idő is, az önök igényeihez
igazodva szerdánként este 20
óráig tart nyitva a könyvtár és
szombaton már délelőtt 10
órától várjuk a látogatókat.

Több új magazint is megrendeltünk, így a jövőben már
olvashatják vagy akár kölcsönözhetik nálunk is a Burdát, a
Nők Lapja tematikus különkiadásait, a National Geographicot, a Családi Lapot vagy éppen Garfield kalandjait.
Folyamatosan frissítjük
a könyvállományunkat is,

új könyveinkből néhányat a
mellékelt fotókon láthatnak.
Kérjük, hogy akinél késedelmes könyv van kint kölcsönzésben, mielőbb szíveskedjen visszahozni, hogy mások
is olvashassák!
Szeretettel várjuk önöket!
Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros

Rácalmás
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Rendhagyó
történelemórák
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a dunaújvárosi Intercisa Múzeum
gyűjteményéből nyílt kiállítás a művelődési házban,
Régészeti leletek Rácalmásról címmel. A kiállítást
sokan megnézték a telepü-

lés lakói közül, az iskolás
csoportok számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak a múzeum
régészei. A foglalkozásokon érdekes információkat
tudhattak meg a gyerekek a
feltárt leletekkel kapcsolatban, megismerkedhettek a
régészek munkájával és kézműveskedhettek is. A kiállítás az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jóvoltából, a
járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai
támogatására
fordítható
központi előirányzat keretéből jött létre.
Szilágyi Irén
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A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília
Hétfő
13.00-16.00
Kedd
14.00-16.00
Szerda
13.00-16.00
Csütörtök 13.00-17.00

PILATES
Vezetője: Vida Orsolya
Kedd:
17.30-18.30
Csütörtök: 17.30-18.30

KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÖR
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda:
17.00-19.00

ANGOL KLUB
Vezetője: Gériné Becsei
Sarolta
Csütörtök: 16.00-17.00

CIMBORA KLUB
Vezetője: Törökné Antal
Mária
Minden hónap 1. szombat
15.00-17.00

HÖLGYFITNESS
Vezetője: Czakóné F.
Zsuzsanna
Kedd
19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00
CIKK-CAKK
FOLTVARRÓ KÖR
Vezetője: Polákovicsné
Pálinkás Márta
Minden hónap 2. és 4.
szombat 15.00-18.00
RÁCALMÁSI BARINA
TÁNCEGYÜTTES
Vezetők: Bocsi Nóra,
Molnár István Dániel
Péntek
15.30-16.30 (gyermek II.)
16.30-17.30 (gyermek I.)
18.00-20.30 (felnőttek)
Szombat
10.00-11.00 (gyermek I.)
11.00-13.00 (gyermek II.)
14.00-16.00 (felnőttek)

„RINGATÓ”
ZENÉS FOGLALKOZÁS
KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap első kedd
10.00-11.00

APPLE COUNTRY
KLUB
Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda:
18.00-20.00

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek:
15.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök: 16.00
(kéthetente)

SZENT GYÖRGY POLGÁRŐR EGYESÜLET
Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó péntek 19.00-21.00
RÁCALMÁSI
JÁTÉKSZÍNKÖR
Vezetője: Baksa László
Hétfő: 18.00-20.00

NAPSUGÁR
ASSZONYKÓRUS
Vezetői: Igmándi Zita,
Szvoboda Ferencné
Szerda: 16.00-17.00

SAKK KLUB
GYEREKEKNEK
Vezetője: Kondás László
Csütörtök: 16.30-19.00

MOZGÁSSÉRÜLT
EGYESÜLET
RÁCALMÁSI
CSOPORTJA
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerda 15.00-16.00

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. kedd
16.00-18.00
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Játszóház a tavaszi
szünetben
A Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja
a gyerekeket, családokat

INGYENES KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZÁBA
március 24-én csütörtökön
és március 25-én pénteken
délelőtt 10-12 óráig.

Sok szép tárgyat készítünk majd, többek között tavaszi lakásdekorációkat, húsvéti díszeket és újrahasznosított anyagokból készült öko-játékokat.
Alkossatok velünk!

A kultúra tiszteletére

A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban idén is
megemlékeztek a Magyar kultúra Napjáról. Az előző évekhez hasonlóan népdaléneklési, vers és prózamondó versenyre
várták a tehetséges növendékeket, január 22-én. A népdaléneklési versenyen két tanulónk vett részt. Mikó Fanni 4.a
osztályos tanuló csángó népdalcsokorral, Ranga Petra 4. b
osztályos tanuló széki népdalokkal kápráztatta el a zsűrit és
a közönséget. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint eredményük. Mindketten arany minősítésben részesültek.
Igmándi Zita
felkészítő tanár

Kedves Cimborák!
Ünnepeljük együtt
a „ Rácalmási Cimbora Klub”

3 éves születésnapját,

2016 március 5-én, szombaton délután 3 órakor
Ki, mit tud? gálával,
a művelődési ház és könytárban!

Mindenki azzal lép fel, amiben a legjobban érzi magát
(vers, mese, ének ,zene, tánc, bűvészmutatvány) egyénileg
vagy csoporttal. A jelentkezéseket március 1-ig adhatjátok le a könyvtárban. Senki nem marad ajándék nélkül,
hogy még teljesebb legyen az ünnep, hozzatok magatokkal jókedvet, emlékeket és egy kis tál meglepetés süteményt vagy innivalót.
Szeretettel várjuk a hozzátartozókat és barátaidat!
Végül a születésnapi tortán majd közösen fújjuk el a
gyertyákat is.
Törökné Antal Mária
Cimbora klub vezető
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
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Rácalmási Manóvár Bejutottunk az országos
Óvoda és Bölcsőde döntőbe

Már az óvodában szeretnénk, ha a gyermekek megismerkednének
a sakk rejtelmeivel. Kondás László sakkmester segít ebben a bonyolultnak tűnő feladatban. Reméljük, hogy a szülők is támogatják ezt a fajta tevékenységet, a gyermekeket sokoldalúan fejleszti
ez a gondolkodtató játék

Janikovszky könyvéről

Janikovszky Éva könyveiből nyílt kiállítást tekintettek meg és előadást hallgattak a Cica csoportos óvodásaink

Ákom-bákom előadás

A gyermekek mindig nagy örömmel fogadják az Ákom-Bákom
Bábcsoport előadásait. Köszönjük az előadóknak, a gyermekeket
ismét elvarázsolták

Az Országos Varga Tamás Matematika Verseny 7.
és 8. osztályos tanulók számára háromfordulós.
Mindegyik fordulóban 5
nehéz, és egyre nehezedő, az
iskolai tananyagon is túlmutató feladat van, amely részletes elemzést, levezetést és
indoklást igényel.
Az iskolai fordulón teljesített pontszám alapján Kovács Cintia, Bárándi Marcell
és Steiner Petra 8.a osztályos
tanulók dolgozatát küldhettem tovább. Majd a megyei
döntőbe továbbjutás pontszámát felemelték 35 pontra.
Így iskolánkat Fejér megyében Kovács Cintia képviselhette.
2016. január 19-én kedden (a felvételi dolgozat
utáni héten) Cintia, Székesfehérváron a 2. forduló akadályait is szépen vette.
Nagy örömmel olvastam
a hírt a www.mategye.hu oldalon - Kovács Cintia
Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI
nyolcadik osztályosok I. kategóriájában bejutott a 3.
fordulóba az Országos döntőbe.

Kimondhatatlanul jó érzés volt iskolánk és tanítványom nevét olvasni e rangos listában. Több év közös
munkája beérett. Ezen a szerény, szinte minden téren tehetséges kislány képességei
rendkívüli szorgalommal és
kitartással párosulnak.
Nagyon jó együtt dolgozni. Szükségünk is van
rá, 2016. február 19-én az
Országos Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei
döntőjére megyünk 13 diáktársával együtt (2. osztályostól 8. osztályosig versenyezhetünk)
2016. február 23-án lesz
az igazán nagy esemény, a
legnehezebb és legizgalmasabb, a Varga Tamás Matematika Verseny Országos
döntője. Sietnünk kell a felkészüléssel a napi egyéb feladat mellett, mert ez az időpont már a jövő héten lesz.
Nagy lelkesedéssel és várakozással állunk -e szép kihívás elé. Őszinte szívvel
gratulálunk, tanáraid, diáktársaid. Büszkék vagyunk
rád Cintia!
Vargáné Moldován
Katalin

Számítástechnika verseny –
második helyezéssel
A Dunaújvárosi Bánki
Donát Gimnázium és Szakközépiskola a korábbi évek
hagyományait követve 2016.
január 28-án megrendezte a
„Számítástechnikai alapismeretek” versenyt nyolcadik
osztályosok részére. Iskolánk
11 tanulóval képviselte magát e megmérettetésen.
Az intézmények közötti
csapatversenyen szép eredményt értünk el, csak a Dunaújvárosi Dózsa György
Általános Iskola Szilágyi
Erzsébet
Tagintézménye
előzte meg iskolánkat.

A második helyezett
Rácalmási Jankovich Miklós
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola legjobban teljesített öt diákja, akik
mint csapat is értékelve lettek: Kovács Cintia, Bárándi Marcell, Holinszki Zsófia,
Steiner Petra és Váradi Anna
volt.
Gratulálunk nekik!
Köszönet illeti a kedves és
segítőkész szülőket, a tanulók Dunaújvárosba való eljuttatásáért!
Wernerné
Galkovics Rita
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Szép magyar beszéd
A Kazinczyról elnevezett
Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját január 29- én tartottuk felsős tanulóink részére.
Sajnos csökkenő tendenciát mutat a szépen, folyamatosan, kifejezően olvasók
száma, de a magyartanárok sikeresen kiválasztották
osztályonként a 3 legjobbat,
akik képviselték osztályaikat
az iskolai versenyen.
A kiválasztott gyerekeknek kiemelkedő volt a szövegértése,
szöveghűsége,
hangképzése, hangsúlyozása, s nem utolsó sorban természetes beszéde. Ezeknek a
szempontoknak kell megfelelni ahhoz, hogy a versenyző
esélyes legyen a megyei (tankerületi, majd az országos)
regionális megmérettetésen.
A gyerekek 5-6. és 7-8.
évfolyamon alkottak egy
korosztályt. A verseny tartalma: egy szabadon választott és egy kötelező 20-25
soros magyar szerzőtől való
prózai szövegrészlet felolvasása volt. A zsűri tagjai: Antalné Török Mária, a József
Attila Könyvtár könyvtárosa, a Cimbora klub vezetője,
Szilágyi Irén, a Művelődési
Ház és Könyvtár igazgató-

ja, s kollégáim: Vagyóczki Istvánné, Gyöngyösi Lászlóné,
Füléné Perusza Katalin, s jómagam voltunk. Nem volt
egyszerű dolog a kivétel nélkül remekül előadott szabadon választott szövegek legjobbjait kiválasztani. Mindig
az ismeretlen szöveg segít a
döntésben, hiszen itt válik
egyértelművé, ki képes egyszeri előzetes átolvasás után
úgy felolvasni az idegen szöveget, mint a szabadon választottat.
23 induló közül a legeredményesebbek lettek:
5-6. évfolyamból: 1. Nyári Bianka ( 6. a ), 2. Horváth
Laura ( 6. b ), 3. Enyedi Enikő ( 5. a ). Különdíjas: Vincze
Hajnal Blanka ( 6. b )
7-8. évfolyamból: 1. Bárándi Marcell ( 8. a ), 2. Nagy
Tamás ( 8. b ), 3. Kántor Lili (
7. a ), Különdíjas: Mess Anna
( 7. a )
Mindkét korosztály 1. és
2. helyezettjei képviselik iskolánkat február 17- én, a
Mezőfalván megrendezésre
kerülő területi versenyen.
Köszönöm a zsűritagok
munkáját, a gyerekeknek
pedig eredményes szereplést
kívánok!
Szabó Erika

Együtt szavaltunk
a nemzettel
Az idén 27. alkalommal
ünnepeltük a magyar kultúra napját annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én tisztázta le a
Himnusz kéziratát. Nemzeti imánk 193 éves. A nemzeti megemlékezések hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
nemzeti tudatunk erősítésének, ápoljuk és továbbadjuk
kultúránk tárgyi és szellemi
értékeit.
Az idén 3. alkalommal
bocsátották útjára a nemzeti
összetartozást erősítő kezdeményezést: EGYÜTT SZAVAL A NEMZET címmel.
Célja a magyar közösségek
összekapcsolása szerte a világon és a magyar kultúra népszerűsítése. A nemzeti szavaláshoz interneten keresztül
mi, jankovichosok is csatlakoztunk.
Iskolánk 334 tanulója várta január 22-én a tornateremben a 10 órát, hogy a harmadik kongatás után együtt
szavalhassuk több száz iskolával és Jordán Tamás vezényletével a 3 kijelölt költeményt: 1. Kölcsey: Himnusz,
2. Petőfi: Nemzeti dal, 3. Kisfaludy: Szülőföldem szép határa

Tanulóink, érezve a pillanatok ünnepélyességét,
komolyan, állhatatosan és
büszkeséggel telve szép
példát mutattak nekünk,
pedagógusoknak, miként
kell együttműködni egy
közös cél emlékezetes megvalósításáért. 7. évfolyamos
diákjaink több, mint egy
évtizedes hagyomány szerint minden osztályban egy
lelki, mentális ráhangolódást teremtő felvezető szöveg után elszavalták kicsiknek és nagyoknak egyaránt
nemzeti imánkat a közös
szavalást megelőző tanítási
óra első részében. Izgatottan várták a becsengetést,
mert teljes szívből valami
pluszt akartak nyújtani diáktársaiknak.
Sikerélménnyel telve érkeztek meg a szavalat után
hetedikeseink, mert jó érzéssel töltötte el lelküket,
hogy adhattak társaiknak
valami szépet, valami maradandót. Büszke vagyok
minden hetedikesre, mert
kivétel nélkül szívesen tettek eleget hagyományunk
megőrzése érdekében a
feladatnak, s nem akárhogyan: intelligensen, komolyan.
Szabó Erika
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2016, az
önképzés éve

A Jobbik Ifjúsági Tagozata
2016-ra meghirdette az önképzés évét, melyhez a különböző
programokon keresztül a Jobbik Rácalmási Ifjúsági Tagozat is
csatlakozni fog az év során.
Az elnevezés egyik olvasata a
tagságunknak szól. Kormányzásra készülő párt utánpótláscsapataként elengedhetetlen feladat
önmagunk fejlesztése, sosem lehetünk elégedettek magunkkal, készülnünk kell hazánk és
a magyar emberek szolgálatára.
Ugyanakkor az elnevezés általános üzenet minden magyar fiatal
felé is. A tanulás, a tudás megszerzése állandóan változó világunkban folyamatos tevékenység kell,
hogy legyen, amely nemcsak a világ eseményeinek jobb megértéséhez segíthet hozzá, hanem az
egyéni boldogulásunk első számú eszköze is. Társadalmi szinten az önképzés egyúttal egyéni
és nemzeti versenyképességünk,
nemzetközileg pedig szellemi fölényünk biztosításának kulcsa.
A Jobbik IT hagyományosan, minden évben kiemel a sokszínű tevékenységéből egyet, és
arra különös figyelmet fordít az
adott évben. Így lett a tavalyi év
az Önkéntesség éve, amikor is országosan és itt helyben is végeztünk karitatív, jótékony munkát,
például szemetet szedtünk, ruhát
gyűjtöttünk rászorulóknak. Idén
sem fejezzük be az ilyen jellegű
munkát, de mellette hangsúlyosan fogunk az olyan eseményekre
koncentrálni, amelyek az önképzést segítik elő vagy ennek fontosságát tudatosítják, erre motiválnak minél több fiatalt.
A most meghirdetett Önképzés Éve alatt részben a már rendszeresen működő országos akciónk kiterjesztését, fejlesztését
értjük. Az e célt szolgáló, meglévő belső programjaink, például az évenkénti vezetőképzőink
és ismeretterjesztő kiadványaink
- többek között a Magyar Ifjúsági Kódex és az Eszmék Könyve ezt a célt szolgálták eddig is, ám
az idei évben még több hasonló
programmal és kezdeményezéssel fogunk megjelenni a nyilvánosság, különösen a magyar fiatalok előtt.
Gubicza Szilárd
elnök
Jobbik Rácalmási
Ifjúsági Tagozat

A Szent György polgárőr egyesület hírei

Ifjúsági tagozatot szeretnénk létrehozni!
Az idei év első jelentkezését
is a már megszokott mondattal
kezdhetjük: január hónapban
sem történt a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény városunkban. Lakóink éberségének köszönhetően viszont több
személlyel kellett „megküzdenünk”, mire kiutasítottuk őket
településünkről. A magukat vallási tagoknak mondó személyek
az esti órákban csengettek be
házakhoz élelmet és pénzt kéregetve. A bejelentést követően
rövid időn belül megtaláltuk a
késői látogatókat, és rendőri segítséggel kiutasítottuk őket településünkről.
Éjszakai akcióban vettünk
rész az adonyi és a dunaújvárosi rendőrséggel közösen. Mint
lakóink láthatták, a ködös, rossz
idő ellenére is közel tíz rendőr
ellenőrizte Rácalmás biztonságát, járőröztek, illetve közlekedési akciót hajtottak végre, amelyen több ittas gépjárművezető
csúszott meg. Rendőrségi forrásokból tudjuk, hogy ilyen és ehhez hasonló akciókkal a jövőben
is fognak találkozni. De ellenőrizni fogják a kerékpárosokat
is, akik világítás nélkül és nem
megfelelő felszereltségű bringákkal közlekednek, és kirívó
esetekben a bírságtól sem tekintenek el a rendőreink.
Nagy problémát jelentenek
utcáinkon azok az esti kocogók,
akik a rossz látási viszonyok ellenére sem gondolnak arra a szlogenre, hogy nem látni, hanem

A Rácalmási Szent
György Polgárőrség
telefonszámai:

Elnök:
Bartal Zoltán
06-30/621-0962
Titkár:
06-30/621-1193
Gazdasági vezető:
06-30/621-3806
Körzeti megbízottak:
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959
Benke Dániel
06-20/3308-899

Szüleink, gyermekeink és saját magunk
biztonságos mindennapjaihoz járul hozzá,
ha adója 1%-ával egyesületünk részére
rendelkezik

Adószámunk:
18495573-1-07

Segíts, hogy segíthessünk!

látszani is kell! Kérünk minden
sportolni vágyó személyt, hogy
saját érdekében olyan sportöltözéket vegyen magára, amit a
gépjárművezetők időben észlelni tudnak. Ezzel megelőzhetik a
tragikus balesetet.
Polgárőreink továbbra is hiányolják a diákok között kiosztott
láthatósági mellényeket, amelyeket a diákjaink testi épségének
megóvása érdekében adományoztunk minden rácalmási iskolásnak. Itt feltétlenül ki kell
emelnünk a szülők felelőtlenségét, mivel gyermekeik szürkületben jönnek-mennek az iskolába
vagy bármilyen foglalkozásra.
Az általunk adományozott csekély ajándék életet is menthet.
Kérünk minden szülőt, akinek
még nem a szekrény aljában van
bedobva ez a biztonsági mellény,
tegye azt gyermeke bringás felszerelései közé, és figyelmeztesse
a gyermekét annak használatára.
ÉLETET MENTEHET!
Szent György Polgárőr Egyesületünk keretein belül
megtörtént a lejárt mandátumú
elnökségi tagok választása. Tagjaink úgy látták, hogy a régi vezetőség jól látta el a feladatát, így
további öt évre bizalmat szavaztak az eddigi elnökségi tagoknak.
Elnökségünk elhatározása,
hogy a jövőben is legalább ezen
a szinten kell tartani Rácalmás
közbiztonságát, de ez nemcsak
az elnökségi tagok, hanem a
tagság és a lakosság feladata is.
Továbbra is azon kell dolgozni,
hogy anyagi fedezetünket megteremtsük ahhoz, hogy tagjaink
a jövőben is ilyen hatékonyan
tudják ellátni feladataikat. De

ezentúl is elvárjuk a jól bevált
SZEM-mozgalom működését,
ami a lakosság feladata. Csak
így, közös erővel tudjuk elérni
a várt eredményeket. Továbbra
is fenntartjuk jó kapcsolatainkat városunk önkormányzatával,
amely költségeink közel hatvan
százalékát fedezi.
Egyesületünk januárban pályázott a Belügyminisztérium
által kiírt pályázaton, amely lehetővé tenné tagjaink formaruháinak lecserélését az Országos
Polgárőr Szövetség által előírtaknak megfelelően.
Pályázni kívánunk a jövőben olyan anyagi támogatásra is, amely lehetővé tenné a 18
éves Lada Nívánk kiváltását, egy
jobb, korszerűbb terepjáró megvásárlását. De ehhez nem elég
csak a pályázati pénz, mivel a
megfelelő önrészt is hozzá kell
tenni így tehát az idei évben is
várjuk adójuk 1%-át! Számítunk
önkormányzati támogatásra és
egyesületünk is takarékosabb
költségvetéssel számol az idén.
De nemcsak anyagi segítségre számítunk, hanem olyan személyekre is, akik munkájukkal
tudják támogatni egyesületünket. Így továbbra is várjuk azokat a büntetlen előéletű rácalmásiakat, akik hozzájárulhatnának
településünk jónak mondható
közbiztonságának megtartásához, további javításához.
A közeli jövőben az ifi polgárőr tagozatot is szeretnénk
elindítani, amihez várjuk a 14.
életévüket betöltött fiatalok jelentkezését!
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

18

Rácalmás

Húsvét és passió-játék Rácalmáson
A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, hivatalos állami ünnep,
a magyarság kultúrájának, hagyományának élő része több
mint ezer éve. De miről is
emlékezünk meg húsvétkor?
Semmiképpen nem a nyusziról (csirkéről, bárányról, főtt
sonkáról).
Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő
első holdtölte utáni első vasárnap.
Húsvét az azt megelőző
időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását
jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási
időszak után ezen a napon
szabad először húst enni.
Hamvazószerdával mi,
katolikusok is negyvennapos
böjti időszakba kezdünk, mert
hitünk legnagyobb eseményére, központi titkának meg-

ünneplésére készülünk: Jézus
Krisztus kínszenvedésének,
megváltó kereszthalálának és
dicsőséges feltámadásának a
méltó megünneplésére.
Az előkészület második
fontos alapeleme az alamizsnálkodás. Az alamizsna szónak eredeti értelmében a kolduláshoz semmi köze nincs.
Az alamizsnálkodás tulajdonképpen a felebaráti szeretet gyakorlását jelenti, azt,
hogy embertársammal valami
jót teszek, nem csak magamra gondolok. Az alamizsnálkodás a szeretetnek tettekben
való kifejeződése. A nagyböjt
idején nem elég valami jóról
lemondanunk, konkrét jócselekedeteket kell véghezvinnünk, segítenünk kell a rászorulókat. Mert ha valakivel jót
teszünk - akár a legkisebbek
közül -, azt magával Jézussal tesszük az utolsó ítélettel
kapcsolatos elbeszélése alapján. Minden rászorulóban Jé-

zust kell meglátni, aki értünk
szegénnyé lett, aki otthagyta a mennyország boldogságát, hogy a mi emberi életünk
küzdelmeiben is osztozzék
velünk.
A vallásos élet harmadik
legfontosabb tette az imádság.
Az imádság nem szavak, imaszövegek puszta elmondásából áll, nemcsak mi beszélünk
hozzá, hanem Ő is hozzánk.
Ezt azonban meg kell hallani a lélek csendjében, hallgatni
kell jobbik énünkre, a jó dolgokat meg kell cselekednünk
önzetlenül, szeretettel!
Virágvasárnap a nagyhét
kezdete, ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja. Nagypénteken emlékezünk meg Jézus
Krisztus kereszthaláláról. A
húsvét vasárnap Jézus feltámadásának ünnepe. A húsvéti
ünnepkör a pünkösddel zárul.
A passió Krisztus szenvedésé-

nek történetét beszéli el (latin
passio = szenvedés), evangéliumi szöveggel.
A betlehemezések és az elmúlt három év előadásainak
sikerén és pozitív visszhangján felbuzdulva elhatároztuk,
hogy 2016-ban ismét elhozzuk az ünnep hangulatát, és
megismertetjük történéseit
a rácalmásaikkal és minden
érdeklődővel. 50-60 önkéntes barátunk készül lelkesen
a próbákon szöveggel, énekkel, tánccal. Miről szól még a
passió? Nekünk itt Rácalmáson a szeretetről, az összefogásról, a jó közösségről, amely
felkarol minden pozitív ötletet, kezdeményezést. Az előadás civil kezdeményezésre és
segítséggel jön létre, melyet az
önkormányzatunk is támogat,
de várunk további adományokat is.
Az esemény az idén is ingyen tekinthető meg!
Blau Sándor
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Katolikus hírek
„A jó jót, a gonosz gonoszságot szül, és ha jóságodat
gonoszsággal viszonozzák
is, nincs más választásod,
mint hogy jobb legyél
azoknál, akik ros�szul bántak veled.”
Paul Auster
Mozgalmasan
indult az idei év
egyházközségünk
tagjai számára. Öröm
látni, hogy egyre többen
vesznek rész a szentmiséken,
programjainkon. Jó, hogy
egyre többen adakoznak nemes célokért, önkéntes munkákat vállalnak a közért.
Karitász - január 16-án
megtartottuk
újjáalakuló
összejövetelünket, ahol 18an jelentünk meg. Köszönetet mondtunk Sör Ignácné
Éva néninek és csapatának
az eddig végzett rengeteg
munkáért. Kértük, hogy továbbra is vegyenek részt a
munkában és osszák meg
tapasztalataikat az újoncokkal. Szombati napokon 10
órától továbbra is nyitva a
karitász a katolikus kör épületében, fiatal segéderőkkel
kiegészülve. Az önkéntesekből három munkacsoportot
állítottunk fel:
– Adomány munkacsoport: gyűjtés, válogatás, raktározás, osztás.

– Idős- és beteggondozás: rászorulók felkutatása,
igényfelmérés, idősek otthona.
– Pályázat, kapcsolat, kommunikáció.
Ö komenikus
imahéten vettünk
részt református
és evangélikus testvéreinkkel. Sok imára, közös tettre van még
szükség, hogy összefogva,
példát mutassunk értékeinkről környezetünknek és a világnak! A családok hetében
is követendő példákkal szolgáltak az előadásokra meghívott házaspárok.
A cserkészek bozótot irtottak és szemetet szedtek
a plébánia udvarán. Az önkormányzat gépi munkával,
a gallyak és a szemet elszállításával segített megszüntetni az áldatlan állapotokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek
a támogatást!
Február 6-án családi napot tartottunk, hagyományos disznóvágással egybekötve. Az ott lévők közelebb
kerültek egymáshoz a közös
munkával, élménnyel, beszélgetésekkel, játékkal.
BS

Cserkészek

Január 9-én megtartottuk uszodai vetélkedőnket,
ami elmaradt a szünetben
a felújítási munkálatok miatt. Túráztunk a Vértesben
és a Bakonyban. Részt vettünk az országos cserkész
népdaléneklési, népzenei,
vers- és mesemondó versenyen. A résztvevők utaztatását a csapat vállalta. Az
idén egy arany-, egy ezüst-,
két bronzminősítést és elismerő okleveleket kaptunk.
A csapat „nagyjával” bozótot irtottunk, szemetet gyűjtöttünk a plébánia udvarán.
Három őrsvezetőjelöltünk
kezdte el a képzést, egyik fiúnk pedig már kiképzőnek

készül. Cserkészbáloztunk
Adonyban. Hagyományos
cserkész-passiós disznóvágást szerveztünk a katolikus
családi napon.
Megkezdődött a húsvéti
ünnepekre történő felkészülés időszaka. Mi immár negyedik éve a Passió játékkal
készülünk. A nagypénteki
keresztúton állomást vállalunk. Túráinkon a tavaszi virágok (hóvirág, medvehagyma) nyomait keressük majd
a Szentmihályi-erdőben, a
szigetben és hegyeinkben.
Rendbe tesszük virágágyásainkat a főutcánkon és a 6-os
úti keresztnél.
Blau Sándor

Sor- és váltóverseny
2016. január 15-én került
megrendezésre Rácalmáson a
Jankovich Miklós Művészeti
Általános Iskola tornatermében a diákolimpiai hagyományokat őrző „Játékos ügyességi verseny”, 1-4. évfolyamos
napközis tanulók számára.
A sor- és váltóversenyen
– 64 gyermek részvételével
(valamint a cserejátékosok)
– nem azon volt a hangsúly,
hogy a csapatok egymást
legyőzzék, sokkal inkább,
hogy a csapattagok (legkisebbektől a negyedikesekig
vegyesen a 4-4 csapatban),
mennyire tudnak egymásért
küzdeni, élvezni a közös játékot, ügyesen bánni a tornaeszközökkel.
A lelkes, sportszerű, forró hangulatú verseny után

oklevélben és ajándékcsomagban részesült valamennyi versenyző. Azon a
délutánon minden gyermek
nyertesen, az összetartozás,
egymásért küzdés sportélményével hagyhatta el a pályát.
Köszönet a negyedik
osztályos tanulóknak, akik
komolyan kivették részüket
a szervezésből és a sikeres
lebonyolításból, Pesei Karolina jó tanuló-jó sportolónak a zenés bemelegítésért,
a kiváló atléta Kiss-Szabó
Áronnak a gyakorlatok bemutatásáért, a felsős fiúknak
a hangosításért!
A verseny szervezői:
Turcsányi Rita pedagógus
és a negyedikes gyerekek
voltak.
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Figyelemre méltó eredmény
Kedves rácalmási olvasók!
Lezajlottak a Sakk Diákolimpia versenysorozat megyei fordulói. Ennek a versenynek a helyszíne a Rudas
Szakközépiskola adott otthont, nagyon jó körülmények között.
Január 23-án az egyéni
értékszámos és amatőr sakkozó csemeték mérhették
össze tudásukat.
Ezen a versenyen győztesként aranyérmet vehetett
át Hegedűs Luca és Tancsa
Tomi, ezüstérmes lett Hegedűs Dominik és Krizsán
Krisztina, Molnár Kiara pedig harmadik helyet szerzett. A versenyen részt vett
még Krizsán Balázs, Szabó
Noel és Perczel Ákos is, akik
nem jutottak ugyan dobogóra, de várakozáson felüli
eredményt produkáltak.
Február 6-án lebonyolításra kerültek a Cakk Diák
olimpia csapatversenyei is
több korcsoportban.
Név
Krizsán Balázs
Krizsán Krisztina
Lampert Olivér
Perczel Ákos
Név

A Jankovich Általános
Iskola két korosztályban tudott csapatot indítani. Alsós
fiú csapatban az első táblásunk Krizsán Balázs, második táblánál Krizsán Krisztina, a harmadiknál Perczel
Ákos és a negyediknél Lampert Olivér küzdhetett. Ba-

ÉLŐ Orsz
0
0
0
0

HUN
HUN
HUN
HUN

1. táblázat

1

2

3

4 5 Pont Játszm.

0
0
0
1

1
1
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

ÉLŐ Orsz. 1 2 3

Hegedűs Dominik 1862 HUN ½
Hegedűs Luca
1491 HUN 1
Tancsa Tamás
1291 HUN 1
Molnár Kiara
0
HUN 0
Szabó Noel
0
HUN
Min.
1
2
3
4
5

lázs 75 % os eredménye nagyon jónak mondható. Az
induló öt csapatból negyedik
lett az alsós fiú csapat, tehát
negyedikek a megyében! (1.
táblázat)
Felsős fiú csapatunk, akik
közül csak egy felsős Hegedűs Dominik, Hegedűs

Csapat
Partik + =
Széchenyi I. Gimn.
4 3 0
Jankovich M. Á.I.
4 4 0
Németh L. Á.I.
4 2 0
Zimmermann Á. Á.I.
4 1 0
Kossuth L. Á.I.
4 0 0

3
2
0
1

4
4
4
4

4 5 Pont Játszm.

½ ½ 1
1 ½ 1
1 1 1
0
1 1

2½
3½
4
0
2

3. táblázat

- Pts. Res.
1 13
0
0 12
0
2 8½
0
3 5½
0
4
1
0

ÉLŐ
Ø
75,0
1172
50,0
1000
0,0
1000
25,0
1000
2. táblázat
%

%

4 62,5
4 87,5
4 100,0
2
0,0
2 100,0

ÉLŐ
Ø
1335
1201
1154
1000
1116

Luca pedig nem fiú, na de a
sakkozásban ez megengedhető. Tancsa Tomi biztosan ült a harmadik táblánál,
minden partit megnyerve
nagyban hozzájárult a kialakult eredményhez. A negye-

dik táblához két gyerkőcöt
neveztünk (egy tartalék játékos megengedett) Molnár
Kiara és Szabó Noel is játék
lehetőséghez jutott. (2. táblázat)
Mint a táblázatból is látható játékosaink nagyrészt igen
jól teljesítettek, de becsúsztak
hibák is. (3. táblázat)
A sakk-csapatversenyek
értékelése illetve besorolása
az elért összes pont szerint
történik. A csapatok egymás
ellen elért eredménye csak
a második tényező. Ennek
alapján csapatunk nagyon
jó eredménynek számít és
mindenképpen dicséretes.
Természetes, hogy fellebbezésre a szabályok szerint
nincs módunk. Az Országos Sakk Diákolimpia versenykiírása azonban ad arra
lehetőséget, hogy kérvény
alapján a szervező bizottság,
illetve a Magyar Sakkszövetség engedélyezze az országos döntőben a felsős fiú
csapatunk indulását.
A „Kérvényt” elkészítettük és 02. 10-én e-mailben
az iskola nevében elküldtük.
Remélem ez a kis történetünk folytatódik! Ígérem,
tájékoztatom önöket.
Kondás László
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A sportegyesület életéről
A Rácalmás Sportegyesület
küldöttgyűlést, majd azt követően évnyitó vacsorát rendezett múlt héten pénteken este
a Jankovich-kúriában. A küldöttgyűlés összehívása most
azért volt indokolt, mert ismét
módosítani kellett az egyesület
alapszabályát, hogy az megfeleljen a törvényi előírásoknak, tudtuk meg Bencs Attila
elnöktől az ülés utáni vacsorán, amelyen megköszönte a
szakosztályok munkáját is. Elmondta egyebek mellett, hogy
rendkívüli évek állnak mögöttük. Jól ki tudták használni a támogatási lehetőségeket,
ebben az önkormányzat is lényeges szerepet játszott az önrészek részbeni fedezésével,
de a tagok, ill. a szülök is sokat tettek az SE-ért a legkülönbözőbb módokon. Idén is
folytatódnak a beruházások, és
remélik, hogy a sportolás körülményeit tovább tudják javítani. Természetesen a cél, hogy
a sporteredmények egyre jobbak legyenek, de emellett a fő
cél az, hogy minél több rácalmásinak legyen lehetősége és
kedve valamilyen sporttevékenységhez.
Az idei fontos év lesz olyan
szempontból is, hogy a közgyűlésnek ismét küldötteket
kell választania, illetve az elnökséget is meg kell újítani.
Olyan elnökségre lesz szükség, amely jól együtt tud működni, kihasználva minden
szakosztály lehetőségeit, minden tag érdekében. Fontos az
is, hogy szakmaiság, igényesség a továbbiakban (is) előtér-

be kerüljön. Ennek jegyében
kívánt Bencs Attila eredményes sportévet, erőt, kitartást,
hogy együtt, egymásért tudják
megoldani az előttük álló feladatokat.
A Rácalmás SE szakosztályvezetői is értékelték az elmúlt évet és összegezték az
előttük álló feladatokat lapunknak.
A vízisport és szabadidő
szakosztály vezetője, Bölcskei
Ferenc elmondta:
– A kajak-kenu sportág pontrendszer alapján működik. A Magyar Bajnokság
alapját adó Maraton Magyar
Bajnokság, valamint a Síkvízi
Magyar Bajnokság a meghatározója a pontozásnak is. Sportolóink minden évben előbbre
léptek, megduplázták a pontok
számát. Az ország 150 egyesülete és szakosztálya között az
utánpótlás terén a 28. helyen
végeztünk most, ami szerintem nagyon jó. Három válogatott kenusunk van, Bucsi Bálint, Nagy Ivó Máté és Bucsi
Bence, akik kenu négyes tagként a magyar válogatott keretben versenyeztek külföldön.
Idei cél Rácalmás vízitúramegállóhely szerepének erősítése. Az önkormányzattal közösen indulni kívánunk egy
pályázaton, ami ennek érdekében az infrastruktúra fejlesztését, az egyébként is szép Duna-part turisztikai értékének
növelését szolgálja. Sport terén
az eddigi eredményeink megtartása és még jobbak elérése a
célunk, valamint az, hogy minél több Rácalmásinak adjunk

A Rácalmás Sportegyesület ezúton is
szeretné megköszönni a korábbi
1 %-os felajánlásokat, és kéri, hogy
továbbra is támogassák
az egyesület működését.
A Rácalmás Sportegyesület adószáma:

19097020-1-07

lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére.
A futball szakosztályunkat vezető Garda István azzal
folytatja:
– Kiemelkedő évet zártunk.
A helyi labdarúgásba még soha
nem invesztálhattunk ennyit,
mint most. Dédelgetett álmaink valósultak meg, mint a pályarekonstrukció, a világítás,
a gyerekek új felszereléseket
kaptak. Olyan dolgokat tudtunk megvalósítani a TAO-ból,
amit régóta szerettünk volna.
Minden gyerek el tudott jönni
a táborainkba, nem volt pénzfüggő, mert a támogatásoknak
köszönhetően minimális volt a
részvételi díj. Javultak az edzők
feltételei, munkája. A sikeresség
változó. A Bozsik-programon
belül meghatározó szereplő lett
Rácalmás minden korosztályban, csapataink a környékbeli
jó csapatokkal vannak azonos
színvonalon. Szakosztályunk
80 főből áll, közülük 50 a gyerek. Elmondhatjuk: igazi focikultúra van Rácalmáson, ami
nem attól függ, hogy a felnőttek hogyan szerepelnek. Jelenleg a megye II. kieső helyen
van a csapat, de teszi mindenki a dolgát, ha kiesnek, folytatják a megye III-ban. Megemlíteném még az edzőinket, akik
nagyon sokat tesznek a szakosztályért: Ecsődi Tibor, Garda
István, Tompa József és Horváth Zsolt. Idén nyertes pályázati
támogatásból szeretnénk az öltöző tetőterét beépíteni, bekeríteni és ipari kapukkal ellátni a
teljes focipályát, hogy megóvjuk az eddigi fejlesztéseinket. A
forrásaink fennmaradó részéből pedig megoldani a táborozást és biztosítani az utánpótlás
sporthoz szükséges feltételeket.
Jó célokra szeretnénk felhasználni a TAO-támogatásokat,
amelyekkel gazdagodik az SE
és Rácalmás.
A kézilabda szakosztályt
vezető Nógrádi Sándortól a
következőket tudjuk meg:
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– Tavaly két felnőtt csapatunk megyei bajnokságban
szerepelt. A nők 2. helyen végeztek a Fejér Megyei Bajnokságban, a férfiak 5. helyen
szerepeltek Fejér-Veszprém
megye közös bajnokságán.
Az utánpótlás jól működik,
hat gyerekcsapatunk kézilabdázik az országos gyerekbajnokságban. A 14 éves fiúkból
álló csapatunk a dunántúli régiós bajnokságban ezüst érmes
lett. Sikerült elindítani a folyamatos utánpótlás-nevelést,
új edzőt foglalkoztatunk ehhez, és a TAO-támogatásnak
köszönhetően minden tervet
megvalósíthattunk. Sikeresek
voltak a nyári táborok, 25-en
Sirokon, a kisebb korcsoportosok pedig helyben készülhettek
a versenyszezonra. Szeretnénk
idén is hasonló programokon
részt venni. A szakosztály legsikeresebb utánpótlás csapata
jelenleg az U-12-es fiú csapat.
A legnehezebb dolguk pedig a
14 éves fiúknak van, 2-3-4 évvel idősebbek ellen, becsületesen küzdenek a bajnokságban.
Kiss József a szabadidősportok szakosztályvezetője
szerint:
– Az általam vezetett tömegsport a legújabb szakosztálya a sportegyesületnek, olyan
lelkes edzőkkel, mint Tóth
Balázs, Márta István és Kondás László. Ebből már tudjuk,
hogy alapvetően az íjászok és
a sakkozók tartoznak hozzánk,
és mindkét sportágban szép
eredményekkel büszkélkedhetünk. Célunk viszont az, hogy
erős tömegsportbázissá fejles�szük Rácalmást, éppen ezért az
a feladatunk, hogy minél több
embert vonjunk be a Rácalmás SE szakosztályaiba. Ehhez a feltételeket igyekszünk
megteremteni, és köszönjük a
szülőknek, hogy támogatnak
bennünket törekvéseinkben.
A bázis a Jankovich iskola, és
örömmel mondhatjuk, hogy
iskolánk 340 tanulója közül
186 sportol. Ez nagyon szép
eredmény, és bizakodóvá tesz
bennünket a jövőt illetően.
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horgászhírek
Arnóczky Ilona emlékére… Januári
A Rácalmási Sirály Hor- már 65 éves kortól igénybe
A 2016-os év szomorú
eseménnyel kezdődött. Január 31-én baleset következtében váratlanul elhunyt
egyesületi tagunk, Arnóczky Ilona.
Ilus azonban nem csak a
Városvédő és Szépítő Egyesületnek volt aktív tagja.
Közreműködésével alakult
meg majd 20 éve a Cikcakk
Foltvarró Klub, melynek a
vezetője is volt. Városunkban nem volt olyan esemény,
amire ne hívták volna segíteni, kézimunkázni, gyerekeknek játszóházat, kézműves foglalkozást szervezni. Jött,
ha virágágyat gondoztunk, dekoráltunk, jött a gyerekek,
a felnőttek, az idősek közé, mindenütt ott volt, ahol valamit tenni lehetett. Jobbító szándékának, számtalan ötletének mindig hangot adott, szót értett az emberekkel,
a gyerekek szerették és Ilus is szerette őket.
Tragikus hirtelenséggel távozott közülünk, nagy űrt
hagyva maga után.
66 évet élt.
Nyugodjék békében.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

Vízisportosainkról
Kajak-kenu sportban az
alapozás végén a sportolók
fizikai felmérő versenyen
mérik össze erejüket.
Az országban három
helyszínen a 9-18 éves korosztály 2000 sportolója küzdött meg egymással.
A következő számokban
kellett a legjobbat nyújtani:
12’ futás, húzódzkodás, lábemelés, fekve nyomás.
A rácalmási fiatalok Paksra utaztak, ahol 21 egyesü-

let vett részt, s az összetett
pontversenyben az előkelő
9. helyezést szerezték meg.
Volt olyan korosztály ahol
40 versenyző állt rajthoz!
Fiataljaink számos éremmel a nyakukban tértek
haza.
Ha az idő engedi március elején kezdődik a vízi alapozás.
Több versenyzőnk is régiós és országos válogatott táborokban fog részt venni.

gász Egyesületünk január
24-én tartotta közgyűlését.
A megjelentek meghallgatták és elfogadták a vezetőség 2015. évi beszámolóját
és közhasznúsági jelentését.
A beszámolók nemcsak a
múlt évre tekintettek vissza,
hanem az elmúlt öt év ös�szegzését is megtették, mivel a vezetőség mandátuma
lejárt. A közgyűlés a jelölőbizottság javaslatára támogatta, hogy a jelenlegi tisztségviselők folytassák
munkájukat további öt évig.
Ellenjelölt, más induló nem
volt. A vezetők köszönik a
tagság bizalmát.
Az idei év eleje fontos
változást hozott a dunai
horgászok életében. Február
elsejével a MOHOSZ-aki
szinte az összes természetes vizet haszonbérbe kapta
a Magyar Államtól 15 évrea Duna 5-ös szakaszon Szövetségünket a HVDSZ-t és
a HOFESZ-t jelölte ki alhaszonbérlőnek. A társ-alhaszonbérlet kicsit bonyolítja ugyan munkánkat, de
az első egyeztetés után úgy
tűnik, mindkét horgász szövetség a Dunáért és a jobb
horgászati lehetőségekért
akar dolgozni. A megbeszélésen megállapításra kerültek az új dunai területi jegyárak. Minden kategóriában
csökkentettük a díjakat. A
nyugdíjas kedvezmény pedig

vehető. A jegyek nyomdai
munkái folynak. Reményeink szerint mire ez az írás
megjelenik, már válthatók
lesznek a forgalmazóknál.
Az egyeztetésen kialakítottuk a törvény által előírt halőrök felvételéhez a szakmai
követelményeket és szempontokat. Minden vízparti
egyesület jelentős társadalmi
halőri létszámmal is készül a
víz védelmére.
A legtöbbet mégis az
egyszerű dunai horgász tehet szeretett vizünkért. Először, hogy megveszi az éves
jegyét, mert ez az összeg
most az utolsó fillérig vis�szaforgatásra kerül. Vízőrzésre, kormorángyérítésre
és riasztásra, telepítésre, ivadékmentésre. Van hova tennünk a befolyt összeget, hisz
mindenki ismeri a jelenlegi
állapotokat. A másik, amit
tehetnek tagjaink, hogy sajátjukként tekintenek a vízre
és az ott látott problémákat
azonnal jelzik a vezetőknek,
halőröknek. Ez a szemléletváltás pénzbe nem kerül, de
hozadéka többszöröse lehet
a jegyek árának. Nagy lehetőséget kapott a természetes vízi horgász társadalom.
Most nincs kire mutogatnunk. Sok munkával, összefogással tennünk kell kedvenc időtöltésünk jövőjéért.
Dualszky-Kovács István
elnök

Kérjük, támogassa
adója 1 %-ával
a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám:
19822798-1-07
Segítségét köszönjük!

Kis
anyakönyv
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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!
Cserepes Magda 2016. 01. 13., Venyimi út.
Szabó Benett 2016. 01. 28., Rácalmás, Fő u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Felháborító
és felelőtlenség!

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. március
24-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2016. március 14-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb március 14-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmás Város Önkormányzata, képviselő-testülete jelentős energiákat és
összegeket áldoz arra, hogy
településünkön megfelelő
legyen a hulladék-szállítás,
rend és tisztaság uralkodjon
lakóhelyünkön. Az őszi és
tavaszi lomtalanításon kívül elszállíttatjuk ősszel a
faleveleket, gondoskodunk
az elektronikus hulladék

időnkénti begyűjtéséről, és
a szolgáltató is lehetővé teszi a hulladék szelektív elvitelét.
Ennek ellenére akadnak
olyanok, akik szemétlerakónak nézik gyönyörű Dunapartunkat! (Mint a képen is
látható) Az ilyen esetek felháborítanak minden jóérzésű embert, így bennünket is!
Az önkormányzat vezetői

Duguláselhárítás
Bontás nélkül!

06 30-9616-456

